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Abstract 

The article presents the results of the analysis of marketing management at the enterprises of the agricultural 

sector of Ukraine, considers the features of agricultural products, and substantiates the need for marketing in agri-

cultural enterprises. 

It is proved that agricultural marketing in the process of its development was formed as a direction of eco-

nomic science, the characteristic feature of which is a holistic approach to understanding the nature of human 

needs and their satisfaction. 

It is established that one of the problems of domestic agricultural enterprises is the effective management of 

marketing activities, which has a decisive influence on the competitiveness of the enterprise and its financial re-

sults. 

It is emphasized that one of the possible directions of activation of the agricultural enterprise is the introduc-

tion of the principles of marketing activities and the construction of adapted to the needs of a particular enterprise 

management of agricultural marketing. 

Keywords: agriculture, agromarketing, management, marketing activities, enterprise, products, competitive-

ness, market, function, process. 

 

Formulation of the problem. 

The modern management system requires new 

conditions of consumer orientation, which is accompa-

nied by constant analysis of the market, identifying its 

needs and developing ways to meet them. Therefore, it 

is extremely risky to conduct experiments and produce 

a new product without prior calculations. You need to 

understand exactly what and for what specific purpose 

the company will produce, as well as what results it ex-

pects to receive. 

In a market economy, most management decisions 

of the enterprise are made in conditions of uncertainty 

and risk: financial, investment, management, etc. All 

companies must maintain the highest possible level of 

competitiveness, which is why marketing plays a key 

role. 

It should be noted that marketing acts as the main 

mechanism that allows companies to continue their ac-

tivities, as well as remain protected from various ad-

verse internal and external factors. That is why the ef-

fective use of marketing technology management is the 

key to a successful future for the enterprise (organiza-

tion) [3]. 

Agromarketing, unlike other types of marketing, 

has its own characteristics due to the specifics of the 

agricultural sector. In agricultural production, the end 

result directly depends on climatic conditions, the 

working period often does not coincide with the pro-

duction, and perishable goods require prompt delivery 

to the consumer, or places of storage. The boundaries 

of agromarketing are quite wide and include not only 

the organization of the sales process, but also the solu-

tion of a number of issues directly related to the pro-

duction of agricultural products [7, p. 62]. 

In the conditions of fierce competition with for-

eign producers, it is necessary to demonopolize oligar-

chic structures in the domestic market of agricultural 

products and food in general. This condition leads to a 

decrease in the quality of products sold to the final con-

sumer. 

The analysis of the researched problem has shown 

that at present the condition of many markets of domes-

tic agricultural products is unsatisfactory, and it testi-

fies to inefficiency of management of marketing strate-

gies of the enterprises of agrarian branch. 

Thus, there is a need to improve the mechanism of 

management of agromarketing activities at the level of 

agricultural enterprises. 

The purpose of the article is to study the features 

of agromarketing management and develop ways to im-

prove it in the production process of agricultural and 

processing enterprises. 

Analysis of recent research and publications. 
Market relations involve not only production, but also 

the need to study sales opportunities, consumer search, 

focus on marketing activities of the enterprise. One of 

the most important tasks in the management of the en-

terprise in conditions of instability of the external envi-

ronment is the task of effective management of its mar-

keting activities. 

The main role of agromarketing is the organization 

of complex activities for the manufacture and sale of 

agricultural products, taking into account the innova-

tion policy focused on creating products that meet cus-

tomer needs and allows conducting production and eco-

nomic activities of enterprises with maximum profita-

bility. 



4 Slovak international scientific journal # 49, (2021) 

Significant contribution to the study of the theo-

retical foundations of agricultural marketing and its ef-

fectiveness for agricultural enterprises was given con-

siderable attention by domestic and foreign scientists, 

such as: V. Andriychuk [2], F. Kotler, V.R. Branson 

[6], Yu. Danko [9], O. Zagorodniuk [10], R. Kolz and 

J. N. Yul [14], T. Lunkina [16], M. Shevchenko [24], 

and others. Most of their research broadly covers cer-

tain aspects of the marketing development system and 

its role for agricultural enterprises. However, the issues 

of modern management of agricultural marketing are 

not given enough attention, which requires further re-

search and discussion. 

Research results. The transition to new economic 

relations of agricultural enterprises necessitates the for-

mation of an effective management system, organiza-

tion of production, sale of high quality products to meet 

the needs of consumers [4]. 

The global economic crisis has revealed many im-

perfections and significant shortcomings in the eco-

nomic and production activities of modern agricultural 

enterprises. The main ones: a significant number of 

them were not prepared for dynamic changes and the 

need for adaptation, that they do not have a modern ar-

senal of scientifically sound methods of competition. 

This often led to the cessation of production activities, 

as well as the bankruptcy of economic entities due to 

their inefficient work. 

Today, there is no industrialized country where 

marketing activities are not practiced to some extent. 

The agricultural sector of the economy in market rela-

tions requires the formation of a new, adequate market, 

economic mechanism of management where the most 

important component is marketing, in which the main 

role of production and marketing activities of agro-in-

dustrial complex, regardless of ownership, is deter-

mined by the buyer [9]. 

Modern ideas of agromarketing and agromarket-

ing activities are reduced to improving the conceptual 

apparatus of its interpretation and experience of agri-

cultural enterprises. 

The first concept of "agricultural marketing" was 

considered in 1957 by J. N. Davis and R.A. Holberg, in 

their view, is a marketing operation from the first buyer 

to the end consumer [8]. 

Ostrovsky P.I, sees in the concept of "agricultural 

marketing" - a set of economic relations, about the com-

bination of processes of production of agricultural 

products (raw materials), its processing, storage, trans-

portation and delivery to the consumer, ie as part of the 

agribusiness system [15]. 

A number of authors [7] believe that agromarket-

ing is the organization and implementation of all pro-

cesses and areas of work related to the flow of goods 

and services from the moment of primary agricultural 

production to the moment of sale and receipt by specific 

consumers. 

Marketers Robert E. Branson and Douglas G. Nor-

well believe that agricultural marketing is all activities 

that are associated with agricultural production: food, 

seeds, harvesting, processing and delivery to the final 

consumer, including analysis of consumer needs, pur-

chasing motivations and behavior consumers [6]. 

According to Fomenko L.G., the functioning of 

the agro-industrial enterprise should be consistent with 

the implementation of a set of marketing functions: 

market orientation; adaptation to the market; collection 

and processing of information; long-term commercial 

success [22]. 

Sakhatsky M.P. Emphasizes that agricultural mar-

keting for agricultural enterprises should be seen as an 

activity that involves the identification and satisfaction 

of needs through exchange, is used as a universal tool 

that ensures the achievement of the goal [17]. 

Shevchenko M.N., notes that agricultural market-

ing of agricultural enterprises should be considered as 

an important component, formed of five complemen-

tary subsystems: information support, agromarketing 

research, agromarketing management, agromarketing 

infrastructure, strategic and operational management 

[24]. 

In their works, the authors R.L. Coles and J. N. 

Yul define agromarketing as a set of all activities in-

volved in the process of promoting food products and 

services, from agricultural production to the moment 

when they will be in the hands of consumers [14]. 

Solovyov I.O. notes that for agricultural enter-

prises, agricultural marketing should be considered as a 

comprehensive and systematic method of solving the 

problems of the organization, which covers all stages of 

the process "production - distribution (exchange) - con-

sumption" [20]. 

Kozub N.M. interprets the concept of "agricultural 

marketing" as a whole phenomenon of socio-economic 

nature, the modern meaning of which reflects the evo-

lution of the market of agricultural products and prod-

ucts of its industrial processing, consistently combines 

market research, agricultural production and processing 

of its products, turnover, demand and sales promotion 

[13]. 

We support the opinion of a number of authors 

[23] who believe that agromarketing should be consid-

ered as a complex market activity, which is a system of 

views and actions related to the study of needs, produc-

tion and exchange to meet these needs with the least 

resources and the most complete consumer effect. 

In market conditions, marketing in agriculture is a 

basic component of entrepreneurial activity, provides 

the opportunity to make optimal management decisions 

based on market research. That is, agromarketing al-

lows performing other management functions (plan-

ning, control, and regulation) more effectively, which 

contributes to increasing the sustainable functioning of 

agricultural enterprises [3]. 

The introduction of marketing in the practice of 

management is slow and quite contradictory, which re-

veals the patterns of its formation and development in 

the agricultural sector. The specifics are related to the 

subjects of agromarketing, which includes: 

- suppliers of raw materials, production and labor 

resources, logistics; 

- all agricultural producers; 

- organization of market infrastructure; 

- organization of wholesale and retail trade and 

various intermediaries; 

- specialists in agricultural marketing; 
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- shopping and consulting centers; 

- various consumers of agricultural products and 

food. 

Economic results in agriculture depend on natural 

conditions. This feature of agribusiness is the basis not 

only for production but also for the organization of mar-

keting activities. Land, as the main means of production 

in agriculture, as well as the quality of its use determine 

the further quality of products, as well as its volume and 

range. 

The working period in agriculture does not coin-

cide with the production period. The effectiveness of 

agromarketing in this feature depends on the correct as-

sessment of demand and its satisfaction, taking into ac-

count forecasts and trends. Agricultural production is 

seasonal. Taking into account this feature, forms and 

methods of marketing in agriculture are formed [19]. 

Production of basic necessities. Since agriculture 

is mainly engaged in food production, agromarketing 

faces the task of timely supply of products in the right 

quantity and range to different categories of consumers, 

depending on their age, gender, financial status, reli-

gious beliefs to meet the demand of any buyers [25]. 

A significant number of forms of ownership in ag-

riculture also determine many ways of marketing activ-

ities. Competition between owners of different forms of 

ownership requires the application of new effective 

strategies and techniques. Depending on the forms of 

ownership and management, agricultural marketing 

systems are formed, which differ in the functions of 

management, adaptation to the needs and demand of 

consumers. 

Today there is a significant shortage of specialists 

in the field of agricultural marketing. In addition, agri-

cultural marketing as a science still continues to take 

shape and does not have clearly defined approaches to 

the specifics of education, which does not allow to call 

the curricula of students who are currently studying in 

this specialty, perfect. 

Insufficient level of marketing support in agricul-

ture. The effectiveness of marketing activities can be 

assessed only taking into account the entire system of 

agricultural business (production, processing and sale 

of products). If at some stage there is a failure to pro-

vide information, we can assume that further estimates 

will be inaccurate and will not bring the greatest bene-

ficial effect that could be achieved in a comprehensive 

work at all stages [11]. 

The low level of technical equipment of the agro-

industrial complex and the introduction of scientific 

and technological progress in relation to other areas of 

the economy does not contribute to the growth of labor 

productivity and competitiveness of the agricultural 

sector. 

According to marketing theory, there is a set of 

specific functions that marketing performs. Marketing 

functions - a set of activities of the enterprise related to 

market research, product development, and the for-

mation of channels for the promotion of goods on the 

market, advertising and sales promotion, as well as 

management and control. Each of these functions is im-

portant in itself, but only in close connection they allow 

to successfully implement the principles of marketing. 

Lomzina L.M. believes that all marketing func-

tions in the agro-industrial complex should be classi-

fied according to two criteria: content and object of in-

fluence. The first can be called general, and the second 

- specific. The general functions of marketing are man-

agement, organization, planning, forecasting, analysis, 

accounting and control, and specific - market research, 

consumer demand, environmental analysis, implemen-

tation of product policy, product lifecycle support, pric-

ing and pricing policy, trade and sales products, de-

mand formation and sales promotion, commercial ac-

tivities, foreign economic marketing activities, 

accounting and financial activities, marketing manage-

ment [15]. 

In the process of marketing activities, general and 

specific functions are interrelated. General functions 

include: organization, analysis, management, planning, 

forecasting, evaluation, accounting, control. When per-

forming any specific function, all general functions are 

performed. In agricultural and agro-industrial for-

mations, agro-marketing activities can be effective if 

they are carried out by all employees of the manage-

ment staff and are facilitated by workers in the produc-

tion sector. The fact that at the same time with the man-

agement staff agromarketing functions are performed 

by production workers is explained simply: it is they 

who produce products of the required quality, the es-

tablished range and create conditions for timely satis-

faction of consumer demand. 

In a market economy, an agricultural enterprise 

cannot operate effectively without economic freedom 

to choose its markets. Therefore, it is important for ag-

ricultural enterprises to determine the markets for prod-

ucts, to develop measures to improve the efficiency of 

production through its successful implementation [17]. 

Thus, the functional division of responsibilities, 

regulation and consolidation of functions or types of 

work for a particular employee is the basis of an effec-

tive agromarketing functional organization in the enter-

prise. 

Agromarketing, being an element of the program-

targeted approach to the management of agricultural 

enterprises in market conditions, is a complex system 

that requires regulation and management. The peculiar-

ity of agromarketing is the variety of methods, tech-

niques and methods of its implementation. This is due 

to the large range of products, its intended use and role 

for the consumer. Some of the main techniques include: 

- creating a brand - recognition, a driver of a suc-

cessful business; 

- increase brand loyalty - trust and internal com-

mitment of customers to the brand; 

- increase sales of goods from the shelf - the art of 

presenting goods in the trading hall (merchandising); 

- increase in average sales - forecast your own 

growth. 
Agricultural marketing methods have their own 

characteristics related to both the specifics of agricul-
tural production and its products. The practical applica-
tion of marketing in agriculture is more limited. In the 
conditions of daily market competition the producer 
takes into account not only natural and economic con-
ditions of the region, technological features of cultiva-
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tion of agricultural crops, selection of breeds of ani-
mals, but also focuses on existing, and the main, per-
spective solvent potential buyers who flexibly react to 
changes in a market situation the goal for agricultural 
marketing is in a better position [22]. 

The main tasks of agromarketing for agricultural 
enterprises should be: gaining a specific market share 
of consumers, increasing production in accordance 
with the goals of producer enterprises; focus on long-
term market results; use of the strategy of active adap-
tation of the production of quality products to the re-
quirements of customers; purposeful influence on buy-
ers in order to increase sales and obtain the desired 
profit [21]. 

The use of marketing for the enterprise is an op-
portunity to turn the needs of customers into the income 
of the enterprise, to maintain the profitability and li-
quidity of the enterprise to meet consumer demand. The 
main thing in marketing strategy, as a system, is its tar-
get orientation and complexity, in other words, the con-
nection in a single technological process of all individ-
ual components of this activity [9]. 

A comprehensive program-targeted approach al-
lows you to develop an effective strategy for "break-
through" in the markets, to identify areas of activity, to 
consciously concentrate the company's efforts on indi-
vidual market sectors. 

The production process of agromarketing consists 
of stages interconnected by a common goal: 

And - includes the purchase of raw materials and 
resources (factors of production) for the production of 
agricultural products and food; 

II - includes the production of agricultural prod-
ucts; 

III - the choice of sales channels (sales) of prod-
ucts and food, sales organization, distribution of prod-
ucts and satisfaction of consumer requirements for ag-
ricultural products and food. 

Agromarketing as a tool of market activity pro-
vides the optimal speed of promotion of agricultural 
goods, which correlates the most favorable rates of their 
sale and circulation with minimal costs for storage, as 
well as while maintaining the ability to fully meet con-
sumer demand. Thus, agromarketing acts as an acceler-
ator of the processes occurring in the system "produc-
tion - exchange - consumption" and makes the end re-
sult that would most fully meet the ultimate goal of 
social development [4,1]. 

Research on the functioning of agricultural enter-
prises in terms of their marketing activities should be 
conducted in the following areas: analysis of resource 
potential; resource efficiency; assessment of financial 
condition [21]. 

Marketing management is a purposeful activity to 
regulate the firm's position in the market through plan-
ning, organization, accounting, control, implementa-
tion of each phase of the position - activity aspect of the 
firm's behavior, taking into account the influence of 
market space, competitive environment to achieve 
profitability and efficiency project in the market [23]. 

The company's marketing strategy - is developed 
on the basis of goals, forecast long-term prospects for 
market development, analysis of customer needs, as-
sessment of resources and capabilities of the enterprise 
[25]. 

As a management concept, marketing requires the 
organization to consider the consumption of services, 

goods as a process of "voting" of the consumer with 
their own money for the desired product, product or ser-
vice. This determines the success of the enterprise and 
allows it to optimally meet the needs of consumers. 

Most scientists and professionals consider market-
ing management as a practical implementation of a 
carefully thought-out integrated enterprise policy in the 
market. Marketing management provides: 

- first, the target orientation of the market activity 
of the enterprise, associated primarily with the satisfac-
tion of social and personal needs; 

- secondly, the complexity of this activity, which 
is expressed in a clearly constructed process from the 
design of the product to its consumption; 

- thirdly, allows to take into account the prospect 
of improving the product range in accordance with the 
needs and conditions of consumption [12]. 

After analyzing agromarketing, you can make a 
number of suggestions for more effective marketing ac-
tivities in agricultural enterprises and the ability to 
avoid problems with sales: 

- marketing activities should and can be carried 
out in all agricultural and processing enterprises of the 
agro-industrial complex, regardless of their financial 
condition; 

- the formation of marketing services at enterprises 
for the production and processing of agricultural prod-
ucts should be carried out on the basis of the gradual 
transformation of the supply and marketing services; 

- to ensure its competitiveness, each enterprise for 
the production and processing of agricultural products 
must develop its own marketing strategy and marketing 
plans; 

- for producers of agricultural products the prob-
lem of clear identification of the production for the pur-
pose of its allocation from set of brands of the imported 
goods by means of professionally organized advertising 
activity is actual. 

To solve this problem, it is necessary to move 
from the traditional "marketing concept" to the concept 
of "integrated marketing communications". The latter 
is aimed at giving entrepreneurs the opportunity to 
more fully study and take into account communication 
processes and to obtain the effect of "synergy" from the 
communicative impact of means of promoting goods 
on the market [25]. 

In our opinion, the peculiarities of agromarketing 
are primarily related to the specifics of agricultural pro-
duction, which is characterized by a variety of products 
and market participants, a large number of organiza-
tional forms of management, staffing problems. 

However, the main measures for effective market-
ing activities of functioning agricultural enterprises are: 

- access to international markets; 
- improving the organizational structure; 
- advanced training of employees; 
- estimated product policy of the enterprise; 
- effective pricing policy; 
- own marketing and information system; 
- positive image of the enterprise; 
- effective advertising. 
Summarizing the above, we believe that agromar-

keting for agricultural enterprises is one of the im-
portant components and necessary types of manage-
ment of agricultural market participants, which has the 
potential to reorient agro-industrial production and 
sales of agricultural products to fully meet the needs, 
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demands and interests of consumers. 
Conclusion. The conducted research gives 

grounds to assert that Marketing activity is one of the 
most important mechanisms of enterprise management. 
The use of marketing technologies, first of all, affects 
the future development of the firm, as without it is im-
possible to develop innovations in the production of 
goods and services, thereby securing a stable place in 
the market and protection from internal and external 
factors. 

Among the factors limiting the development of 
agromarketing in domestic agricultural enterprises are 
more significant wear and tear of material and technical 
base, high prices for material and technical resources 
and agricultural products, inefficient government sup-
port, lack of own funds, high taxes, and low purchasing 
power of consumers agricultural products. 

Finally, domestic agromarketing requires more 
specific areas of marketing research aimed at the inter-
related impact of marketing functions on the consumer 
(formation and stimulation of demand; expanding 
sales, market share and profits, as well as achieving op-
timal management decisions). 
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Анотація 

У статті окресленні стратегічні завдання управління персоналом із застосуванням цифрових техноло-

гій. Згруповано склад функціональних блоків з управління персоналом та відповідні завдання кожного з 

них. Запропоновано завдання системи управління персоналом організації, які вирішуються з використан-

ням математичних методів в рамках сучасного стану диджиталізації економіки. Обґрунтовано нові мож-

ливості для вирішення комплексу завдань у системі управління персоналом на підприємстві в рамках за-

стосування економіко-математичних методів та сучасних засобів обчислювальної техніки. 

Abstract 
The article outlines the strategic objectives of personnel management with the use of digital technologies. 

The composition of functional blocks for personnel management and the corresponding tasks of each of them are 

grouped. The tasks of the personnel management system of the organization which are solved with use of mathe-

matical methods within the limits of a modern condition of digitalization of economy are offered. New opportuni-

ties for solving a set of problems in the personnel management system within the application of economic and 

mathematical methods and modern computer technology are substantiated. 

Ключові слова: людські ресурси, стратегічні завдання, управління персоналом, діджиталізація, циф-

рові технології.  

Keywords: human resources, strategic objectives, personnel management, digitalization, digital technolo-

gies. 

 

Постановка проблеми. Здійснювані радика-

льні економічні перетворення, необхідність розви-

тку інноваційних процесів у всіх сферах виробни-

чої діяльності, а також загострення ринкової конку-

ренції та глобалізація економіки викликають 

глибокий інтерес вітчизняної науки і практики уп-

равління до світового досвіду активізації управ-

ління людськими ресурсами для досягнення ефек-

тивності та конкурентоспроможності організації. У 

період коли діджиталізація впливає на всі галузі на-

шого життя, аграрний сектор не є виключенням. 

Новітні технології розробляються чи не щодня. Вся 

агроінформація поступово оцифровується та аналі-

зується. Розвиток діджиталізації в управлінні роз-

витком кадрового потенціалу серед вітчизняних 

підприємств потребує застосування досвіду зарубі-

жних країн, що орієнтуються на оптимізацію біз-

несу, дієві IT-рішення, забезпечення якості персо-

налу. Новітні ідеї, ініціативи та програми мають 

бути інтегровані в стратегію діяльності компанії та 

підвищувати інноваційну привабливість бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемами стратегії і тактики управління персо-

налом підприємств присвячено велику кількість ві-

тчизняних публікацій: О. Білоусов, В. Вергун, 

В. Веснін, І. Герчикова, Н. Дашенко, А. Дмитренко, 

П. Журавлев, М. Кулапов, С. Сухарєв, В. Колпа-

ков, А. Ковтунов, В. Данюк, В. Тетюх, С. Цимба-

люк, А. Шестакова та інших. Однак, аналіз наукової 

літератури із зазначеної проблематики свідчить про 

те, що окремі питання, пов’язані з управлінням ка-

дровим потенціалом, потребують подальшого дос-

лідження. Недостатня увага приділяється теоретич-

ним і практичним аспектам стратегічної орієнтації 

підприємства та завдання управління персоналом із 

застосуванням цифрових технологій використання 

новітніх підходів в управлінні кадровим потенціа-

лом підприємства. 

Формулювання цілей статті. Мета статті по-

лягає в окресленні стратегічних завдань управління 

персоналом із застосуванням цифрових технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Фактори підвищення ефективності управління 

людськими ресурсами вимагають постійного ви-

вчення, як для зовнішнього, так і для внутрішнього 

ринків праці. Така необхідність зумовлена тим, що 
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на певних етапах розвитку одні чинники можуть пе-

ребувати в надлишку і змушені залишатися у резе-

рві, а інші будуть недостатніми. 

До недавнього часу у вітчизняній літературі 

був відсутній виклад цілісної концепції та методо-

логії формування системи управління персоналом 

на підприємстві. Характерний підхід до форму-

вання загальної концепції і структуризації функці-

онального поділу праці в галузі управління персо-

налом можна простежити по роботах І. Хентце – од-

ного з провідних німецьких авторів, які вивчали цю 

проблему. Він виділяє кілька функціональних бло-

ків, що визначають структуризацію служби управ-

ління персоналом у зарубіжних організаціях [6]. 

Склад цих блоків показаний в табл. 1. 

Виходячи із завдань, перерахованих в функці-

ональних блоках, можна зробити висновок, що го-

ловне завдання служби управління персоналом – 

забезпечення відповідності якісних і кількісних ха-

рактеристик персоналу цілям організації. 

Під якісними характеристиками персоналу 

слід розуміти здатності (рівень освіти, обсяг знань, 

професійні навички, досвід роботи в певній сфері 

тощо); мотивації (коло професійних і особистих ін-

тересів, прагнення зробити кар’єру тощо); власти-

вості (особистісні якості, що впливають на вико-

нання професійної ролі). 

При визначенні кола завдань з управління пер-

соналом зарубіжні фахівці умовно виділяють так 

звані основні й додаткові завдання. До основних 

відносяться практично всі перераховані в табл. 1. 

До додаткових слід віднести завдання, які можуть 

виконуватися разом з основними, але, як правило, 

управлінське розпорядництво за ним здійснюють 

зовнішні (по відношенню до служби персоналу) 

підрозділи. 

Таблиця 1 

Склад функціональних блоків з управління персоналом 

Функціональний 

блок 
Зміст завдань у функціональному блоці 

Визначення пот-

реби в персоналі 

Планування якісної потреби в персоналі. Вибір методів розрахунку кількісної по-

треби в персоналі. Планування кількісної потреби в персоналі 

Забезпечення пер-

соналом 

Отримання і аналіз маркетингової (в області персоналу) інформації. Розробка і 

використання інструментарію забезпечення потреби в персоналі. Відбір персо-

налу, його ділова оцінка. 

Використання пер-

соналу 

Визначення змісту і результатів праці на робочих місцях. Виробнича соціалізація. 

Введення персоналу, його адаптація в трудовій діяльності. Впорядкування робо-

чих місць. Забезпечення безпеки праці. Вивільнення персоналу 

Мотивація резуль-

татів праці та пове-

дінки персоналу 

Управління змістом і процесом мотивації трудової поведінки. Управління конф-

ліктами. Використання монетарних спонукальних систем: оплата праці, участь 

персоналу в прибутках і в капіталі підприємства. Використання немонетарних 

спонукальних систем: групова організація і соціальні комунікації, стиль і методи 

керівництва, регулювання робочого часу. 

Мотивація резуль-

татів праці та пове-

дінки персоналу 

Управління змістом і процесом мотивації трудової поведінки. Управління конф-

ліктами. Використання монетарних спонукальних систем: оплата праці, участь 

персоналу в прибутках і в капіталі підприємства. Використання немонетарних 

спонукальних систем: групова організація і соціальні комунікації, стиль і методи 

керівництва, регулювання робочого часу. 

Правове та інфор-

маційне забезпе-

чення процесу уп-

равління персона-

лом 

Правове регулювання трудових відносин. Облік і статистика персоналу. Інфор-

мування колективу і зовнішніх організацій з кадрових питань. Розробка кадрової 

політики 

Джерело: Складено автором за [6] 

 

До такого роду завдань відносяться охорона 

праці і техніка безпеки; розрахунок і виплата заро-

бітної плати; надання різного роду послуг (напри-

клад, організація інформаційного зв’язку, послуги 

у сфері соціальної інфраструктури). 

У розвитку функціональних особливостей уп-

равління персоналом у зарубіжних країнах прояв-

ляються такі досить стійкі тенденції, що сформува-

лися за останні роки: 

- виділення практично всіх функціональних 

напрямів, що охоплюють комплекс проблем управ-

ління персоналом в діяльності зарубіжних фірм. 

Причому цей повне охоплення спостерігається в 

організаціях різних розмірів і різних фінансових 

можливостей; 

- широкий розвиток зовнішніх консультати-

вних, посередницьких фірм, що працюють з органі-

заціями на договірній, інтеграційній основі, а також 

досить активна інтеграція між організаціями щодо 

реалізації завдань управління персоналом; 

- делегування повноважень і відповідально-

сті за виконання функцій управління персоналом 

лінійним керівникам підрозділів і досвідченим фа-

хівцям з одночасною організацією їх безперервного 

навчання; 

- інтернаціоналізація управління персона-

лом, що виражається в розвитку міжнародних кон-

тактів у діяльності посередницьких організацій, 

центрів підготовки персоналу, спеціалізованих кад-

рових підрозділів підприємств, державних органів, 

інформаційних служб та формування на цій основі 
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єдиної міжнародної «школи» управління персона-

лом. 

Слід зазначити, що наявність зазначених тен-

денцій говорить про високий рівень розвитку уп-

равління персоналом, загальної культури управ-

ління у діяльності зарубіжних фірм. 

Зміни в умовах діяльності організацій вису-

нули загальну для всіх вимогу орієнтуватися при 

формуванні ресурсів не тільки на поточні потреби, 

а й на тривалу перспективу. Ця вимога стосується 

всіх видів ресурсів, в тому числі і людських. Необ-

хідний систематичний аналіз перспективних пот-

реб організацій в окремих категоріях персоналу. За-

безпечення підприємства методикою формування 

комплексної системи управління персоналом – най-

важливіше завдання науки управління, що робить 

теоретичні розробки в цій галузі дуже актуальними. 

При цьому необхідно використовувати весь ком-

плекс методів, що існують в сучасній науці і дозво-

ляють досліджувати ефективність системи управ-

ління персоналом, такі, як економіко-математичні, 

статистичні, соціологічні, метод експертної оцінки, 

метод функціонально-вартісного аналізу тощо. 

Проведений нами аналіз практичних і теорети-

чних досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів 

виявив недостатню розробку питань формування 

системи управління персоналом на базі комплекс-

ного проектування та оцінки його ефективності на 

різних стадіях. Керівники-практики звинувачують 

науку у нездатності надати методичний матеріал 

для побудови такої системи управління персоналом 

на підприємстві, яка забезпечувала б її поступаль-

ний розвиток і вдосконалення конкурентних пере-

ваг. На наш погляд, одне з основних перешкод на 

шляху створення проектів комплексної системи уп-

равління персоналом – недостатньо повне викорис-

тання системного підходу до структури системи уп-

равління персоналом підприємства взагалі і про-

цесу її проектування зокрема. Різні автори 

досліджують в основному організаційні та управлі-

нські питання побудови системи управління персо-

налом, в той час як соціально-психологічна, інфор-

маційна та нормативно-правова основи системи уп-

равління персоналом залишаються без належної 

уваги. Недостатньо, на наш погляд, і методик роз-

рахунку і оцінки соціальної та економічної ефекти-

вності проектів створення цілісної системи управ-

ління персоналом в організації, а також практичних 

і методичних рекомендацій щодо створення опти-

мальних трудових колективів, що забезпечують до-

сягнення стратегічних і тактичних цілей розвитку 

підприємства. 

Таким чином, зміни, пов’язані з необоротністю 

економічних реформ і рухом до здорової конкурен-

ції, змушують організації приділяти значну увагу 

довгостроковим аспектам кадрової політики, що 

базується на науково обґрунтованому проектуванні 

системи управління персоналом.  

Однією із загальних закономірностей сучас-

ного розвитку суспільства є діджиталізація його со-

ціального простору, тобто розвиток і поширення рі-

зного роду технологій у всіх сферах життя і діяль-

ності людини. Ускладнення виробничих, 

економічних і соціальних процесів, розвиток коо-

перації і міжнародного поділу праці, поява автома-

тизованих виробництв, прагнення виробників гара-

нтувати високу якість своєї продукції для забезпе-

чення її конкурентоспроможності на внутрішньому 

і зовнішньому ринках – все це ті чинники, що ва-

гомо впливають на розвиток і поширення нових ви-

робничих технологій. Саме діджиталізація вироб-

ничих процесів дозволила не тільки забезпечити 

потреби сучасного суспільства в товарах і послугах 

масового попиту, але і більш ефективно використо-

вувати природні і матеріальні ресурси, енергію, си-

ровину, обладнання, а головне – економити соціа-

льний час, необхідний для реалізації виробничих 

процесів. 

Останній фактор є найбільш важливим для оці-

нки перспективності тієї чи іншої технології. Саме 

економія соціального часу, що витрачається на реа-

лізацію того чи іншого виробничого, соціального 

або інформаційного процесу, яка досягається за ра-

хунок використання даної конкретної технології, і є 

основним показником її соціальної ефективності. 

Головне багатство суспільства – це «бюджет соціа-

льного часу», який формується сукупністю всіх 

його працездатних членів. Тому саме ті наукові до-

сягнення, інновації, винаходи і вдосконалення, які 

дозволяють суспільству більш раціонально викори-

стовувати цей бюджет, і є для нього найбільш цін-

ними і перспективними. З огляду на дану обста-

вину, останніми роками проблемам розвитку і 

впровадження перспективних технологій у світі 

приділяється дедалі більша увага. 

Універсальним загальним критерієм ефектив-

ності будь-яких видів технологій можна використо-

вувати економію соціального часу, що досягається 

у результаті їх практичного використання. Ефекти-

вність цього критерію особливо добре проявляється 

на прикладі інформаційних технологій завдяки їх 

широкому і багаторазовому використанню. 

Діджиталізація суспільства не є науково-техні-

чною модою. Це не короткочасна компанія, а зако-

номірний процес розвитку цивілізації, яка перехо-

дить в якісно нову стадію свого розвитку. Людство 

вступає в нову еру – еру інформації та оцифру-

вання. У найближчому майбутньому інформація 

стане не тільки результатом праці переважної біль-

шості населення нашої планети, а й об’єктом цієї 

праці. Іншими словами, всі сфери ділової активно-

сті людей будуть у все більшою мірою пов’язані з 

використанням інформації та наукових знань. А це 

означає і вищий рівень інтелектуалізації суспільс-

тва, досягнення якого вимагає радикальних змін не 

тільки у системі освіти, а й у багатьох інших сферах 

людської діяльності. 

Для усунення наявних недоліків в основу кон-

цепції digital- технологій, що базуються на широ-

кому застосуванні персональної комп’ютерної тех-

ніки, покладені три основних принципи: інтегрова-

ність, гнучкість та інтерактивність. 

Мікропроцесорна техніка, що є основою нових 

інформаційних технологій, дозволила максимально 

інтегрувати інформаційні процеси в організації 

шляхом переведення їх в єдиний процес обробки, 



Slovak international scientific journal # 49, (2021) 11 

оцифровувати процеси. При цьому за рахунок уні-

версальності використовуваних технічних засобів 

забезпечується не тільки технологічна і методична 

інтеграція, але й організаційна (фізична) інтеграція 

інформаційних систем і процесів у вигляді широкої 

мережі автоматизованих робочих місць. 

Сьогодні вже немає ніякого сумніву в тому, що 

розвиток сучасної цивілізації відбувається у на-

прямі становлення інформаційного суспільства, 

формування якого в розвинених країнах йде дуже 

високими темпами. За деякими прогнозами, цей 

процес досягне свого апогею в середині XXI сто-

ліття. 

Сьогодні інформація – це не другорядний ат-

рибут діяльності людини, а стратегічно важливий 

ресурс розвитку суспільства, використання якого 

дозволяє економити інші види ресурсів – енергети-

чні, матеріальні та людські. Яскравим прикладом 

цього є феноменальний соціально-економічний 

прогрес Японії. Країна, яка не має практично ніяких 

власних сировинних і енергетичних ресурсів, за ко-

роткий період часу висунулася на друге місце в 

світі за рівнем свого економічного розвитку і соці-

альної забезпеченості населення, яке має сьогодні 

найвищі показники середньої тривалості життя. 

Все це стало наслідком послідовної реалізації 

науково обґрунтованої національної політики цієї 

країни, в тому числі у галузі диджіталізації суспіль-

ства, розвитку і ефективного використання інфор-

маційних ресурсів і перспективних інформаційних 

технологій. Зараз за прикладом Японії йдуть і ба-

гато інших країн: Південна Корея, Сінгапур, Таї-

ланд, Китай. 

Оцінюючи рівень діджиталізації основних 

сфер діяльності зайнятого населення, слід зазна-

чити, що основними споживачами коштів інформа-

ційної техніки є банківські структури (40%) і уря-

дові установи (35%). У той же час в промисловості 

і сфері телекомунікаційних послуг їх частка істотно 

скромніше (10% і 5% відповідно). Решта 10% при-

падають на всі інші сфери соціальної активності на-

селення країни: науку, освіту, торгівлю, сферу ку-

льтури тощо. 

Використання економіко-математичних мето-

дів, засобів обчислювальної техніки і зв’язку ство-

рює необхідні можливості для широкого застосу-

вання digital-технологій, як базового елементу ор-

ганізаційно-управлінської структури системи 

управління виробничої організацією. 

Сьогодні нові можливості і практична доціль-

ність диджиталізації (процедур обробки інформації 

у системах управління персоналом сучасних підп-

риємств) визначається наступними тенденціями: 

- інтеграція інформаційної, обчислювальної 

техніки і зв’язку. При цьому відмітною ознакою ав-

томатизації є використання персональних 

комп’ютерів, об’єднаних у локальну обчислюва-

льну мережу, пов’язану з коркорпоративним бан-

ком даних і терміналами на робочих місцях. У ре-

зультаті є можливість підвищення ступеня інтегра-

ції використовуваних програмних і інформаційних 

продуктів, що дозволяє подолати ефект запізню-

вання, що спостерігалися при використанні систем 

обробки даних на корпоративних ЕОМ; 

- застосування на робочих місцях персона-

льної обчислювальної техніки. У системі управ-

ління персоналом, внаслідок впровадження персо-

нальних цифрових технологій, відкривається мож-

ливість її використання для вирішення предметно і 

проблемно орієнтованих завдань, які підлягають 

формалізації; 

- перехід до обробки даних у реальному ма-

сштабі часу. Обробка даних на корпоративних ком-

пютерах характеризується великим проміжком 

часу між надходженням вихідної і видачею резуль-

туючої інформації. Це призводить до недостатньо 

високого рівня актуальності результуючої інформа-

ції, що робить її непридатною для використання 

при вирішенні ряду завдань управління. У зв’язку з 

цим потрібно «наблизити» у часі збір та обробку да-

них з урахуванням реального стану досліджуваного 

процесу. Значним кроком у вирішенні цієї про-

блеми є вдосконалення техніки передачі даних та їх 

обробка з використанням діалогового режиму, тому 

що ефективність обробки даних досягається лише 

при умові, що економічні параметри, норми, показ-

ники мають реальний зміст, необхідни для прий-

няття управлінських рішень реєструються. 

Головним завданням процесу управління пер-

соналом, що реалізується на різних рівнях системи 

управління підприємством, є вироблення рішень і 

контроль за їх виконанням. Саме це дає можливість 

розглядати управління персоналом як інформацій-

ний процес, тобто функціонально включає отри-

мання, передачу, обробку (перетворення), збері-

гання та використання інформації, а саму ієрархі-

чну систему управління – як інформаційну систему. 

Завдання, що стоять перед системою управ-

ління персоналом, як правило, відрізняються своєю 

багатоваріантністю. Знаходження найбільш ефек-

тивного вирішення шляхом прямого перебору всіх 

можливих варіантів вимагає використання праці і 

витрат робочого часу. Використання математичних 

методів і прийомів забезпечує знаходження опти-

мального або раціонального вирішення найбільш 

коротким та найменш складним шляхом при різ-

кому скороченні кількості альтернативних варіан-

тів. У табл. 2 наведені завдання системи управління 

персоналом, при вирішенні яких можуть бути вико-

ристані спеціальні математичні методи. Формаліза-

ція завдань, на базі використання для їх вирішення 

математичних методів, забезпечує можливість їх 

діджиталізації. 
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Таблиця 2 
Завдання системи управління персоналом організації, які вирішуються з використанням математичних 

методів 

Завдання системи управління персоналом Математичні методи 

Кадрове планування 
Математична статистика 
Теорія імовірності 

Набір і відбір персоналу Евристичні методи 

Оптимізація використання робочого часу персоналу 
Математичне програмування 
Математична статистика 

Розподіл робіт між співробітниками 
Дослідження операцій (завдання розподілу) 
Евристичні методи 

Аналіз і дослідження персоналу та ринку праці 
Математична статистика 
Математичне програмування 

Завдання пошуку Дослідження операцій 

Впорядкування робочих процесів в системі 
Теорія графів 
Статистичні методи класифікації 
Завдання упорядкування 

Оцінка персоналу та результатів його праці Математична статистика 

Підбір і розстановка персоналу Евристичні методи 

 
Інноваційне рішення комплексу завдань у сис-

темі управління персоналом забезпечується стій-
кою роботою комплексу технічних засобів і програ-
много забезпечення, до складу якого входять зага-
льносистемні, спеціальні і власні програмні 
продукти, а також інструктивно-методичні матері-
али щодо застосування засобів програмного забез-
печення. 

Застосування економіко-математичних мето-
дів, сучасних засобів обчислювальної техніки і 
зв’язку створює нові можливості для вирішення 
комплексу завдань у системі управління персона-
лом: 

- забезпечується можливість ефективного 
вирішення складних і різноманітних управлінських 
завдань; 

- скорочується число первинних документів, 
що використовуються для реєстрації оперативної 
інформації, а, отже, і документообігу в цілому; 

- забезпечується вивільнення управлінсь-
кого персоналу; 

- підвищується достовірність і надійність 
виконуваних розрахункових і логічних процедур; 

- забезпечується поєднання знань, досвіду 
користувача з обчислювальними можливостями те-
хнічних засобів і на цій основі підвищується якість 
вироблюваних управлінських рішень; 

- знижується трудомісткість виконуваних 
розрахунків у межах техніко-економічних завдань, 
що реалізуються у системі управління персоналом 
підприємства. 

Сучасні новітні технології на практиці управ-
лінської діяльності використовуються найбільш по-
вно в тому випадку, коли є відповідність між мож-
ливостями застосовуваного комплексу технічних 
засобів, програмного забезпечення і здатністю ко-
ристувачів (керівників і фахівців) виробляти і реа-
лізовувати, з їх допомогою, адекватні управлінські 
рішення. Ефективне використання новітніх техно-
логій вимагає від користувачів нового мислення, 
більш комплексного і системного, вловлює весь 
спектр багатогранних змін, що мають місце в орга-
нізації. Дана вимога може бути успішно реалізо-
вано тільки у процесі постійного розвитку персо-
налу організації, що є безпосереднім «споживачем» 

сучасних інформаційних технологій і носієм необ-
хідних знань для їх успішного практичного викори-
стання. 

Висновки. Таким чином, в процесі дослі-
дження було згруповано склад функціональних 
блоків з управління персоналом та відповідні за-
вдання кожного з них. Виділено тенденції у розви-
тку функціональних особливостей управління пер-
соналом у зарубіжних країнах. Запропоновано за-
вдання системи управління персоналом організації, 
які вирішуються з використанням математичних 
методів в рамках сучасного стану диджиталізації 
економіки. Обґрунтовано нові можливості для ви-
рішення комплексу завдань у системі управління 
персоналом на підприємстві в рамках застосування 
економіко-математичних методів та сучасних засо-
бів обчислювальної техніки 
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Анотація 
У статті представлено комплексну систему заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняної агропродовольчої продукції. Автором запропоновано заходи щодо удосконалення систем ви-
робництва, реалізації, споживання агропродовольчої продукції, регулювання розвитку сільського госпо-
дарства та корпоратизація аграрного сектора. Наголошено, що важливим кроком щодо удосконалення си-
стеми виробництва агропродовольчої продукції є гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогоспо-
дарську та агропродовольчу продукцію згідно зі стандартами ЄС. Велику увагу приділено діяльності 
продовольчих банків. Стосовно даного питання рекомендовано: прийняти Закон України «Про продово-
льчі банки»; розробити систему податкових пільг фізичним та юридичним особам, які підтримують про-
довольчі банки своїми фінансовими ресурсами чи надають їм безпосередньо продовольчу допомогу; поі-
нформувати суспільство про діяльність даної організаційної форми на ринку та створити зручні способи 
підтримки населенням продовольчих банків. 

Abstract 
The article presents a complex system of measures to increase the level of competitiveness of state agro-food 

products. The author proposes measures to improve the systems of production, sale, consumption of agro-food 
products, regulation of agricultural development and corporatization of the agricultural sector. It was emphasized 
that an important step in improving the system of agro-food production is the harmonization of state standards for 
agricultural and agro-food products in accordance with EU standards. Much attention is paid to the activities of 
food banks. On this issue, it is recommended to: adopt the Law of Ukraine «On Food Banks»; develop a system 
of tax benefits for individuals and legal entities that support food banks with their financial resources or provide 
them with food aid directly; to inform the society about the activity of this organizational form on the market and 
to create convenient ways for the population to support food banks. 

Ключові слова: продовольство, продовольчі ринки, конкурентоспроможність продовольчої продук-
ції, органічне виробництво, продовольчі банки, сільськогосподарські кооперативи. 

Keywords: food, food markets, competitiveness of food products, organic production, food banks, agricul-
tural cooperatives. 

 
Актуальність теми дослідження. Розвиток 

агропродовольчих ринків України, на жаль, харак-
теризується відсутністю важливих товарних сегме-
нтів, низьким рівнем розвитку інфраструктури, на-
сиченістю ринку іноземною продукцією, існуван-
ням неефективних зв’язків у ланцюжку “земля – 
людина – виробництво – зберігання – розподіл – 
збут” та наявністю інших негативних явищ, що га-
льмують його розвиток. Для підвищення рівня кон-
курентоспроможності агропродовольчої продукції 
на вітчизняному продовольчому ринку необхідно 
комплексно удосконалити усі системи, що визнача-
ють його функціонування і розвиток. А таке покра-
щення, на нашу думку, може бути здійснено через 
комплексність та системний характер заходів, щодо 
удосконалення систем виробництва, реалізації, 
споживання агропродовольчої продукції, регу-
лювання розвитку сільського господарства та 
корпоратизація аграрного сектора. Схематичну 
системну модель напрямів підвищення рівня конку-
рентоспроможності вітчизняної агропродовольчої 
продукції зображено на рис. 1. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
розвитку власного виробництва агропродукції 
продиктована тим, що збільшення імпортозалежно-
сті країни за групами продовольчих товарів, не 

лише призводить до економічних втрат, але й ста-
новить загрозу стабільності та продовольчій без-
пеці України. Тому вважаємо, що для покращення 
системи функціонування вітчизняного виробниц-
тва продовольчої продукції необхідно здійснювати 
діяльність у таких основних напрямках: розвиток 
сільськогосподарського виробництва дрібними фе-
рмерами, поглиблення розвитку органічного земле-
робства та виробництва, забезпечення прозорості 
проведення земельної реформи, зміна пріоритетів 
державної підтримки сільськогосподарського виро-
бництва, приведення вітчизняної агропродукції у 
відповідність до міжнародних стандартів, розвиток 
виробництва альтернативних видів енергії із сільсь-
когосподарської сировини, розвиток системи пере-
робки продукції безпосередньо у місцях виробниц-
тва сировини.  

Досліджуючи систему органічного землеробс-
тва, перш за все, хочемо зазначити, що відповідно 
досліджень Департаменту сільського господарства 
США (USDA) органічне землеробство являє собою 
систему виробництва сільськогосподарської проду-
кції, яка забороняє або в значній мірі обмежує ви-
користання синтетичних комбінованих добрив, пе-
стицидів, регуляторів росту та харчових добавок до 
кормів при відгодівлі тварин [1]. 
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Основними проблемами інституційного та ін-
фраструктурного забезпечення регулювання розви-
тку органічного сектора є: недостатньо сформована 
система державної підтримки органічного вироб-

ника на рівні державних та місцевих бюджетів, не-
повністю сформоване інституційне середовище, бі-
льша орієнтованість на експортну збутову діяль-
ність, низький рівень попиту на внутрішньому ри-
нку, недоопрацьованість та неповноту  
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За інформацію Інформаційно-Аналітичного 

порталу АПК України, загальна площа сільського-

сподарських земель з органічним статусом та пере-

хідного періоду складає на 2018 р. близько 309,1 

тис. га (0,7% від загальної площі земель сільського-

сподарського призначення України), що на 7% бі-

льше, ніж попереднього 2017 р. Площа земель з ор-

ганічним статусом складає 233,5 тис. га, а площа зе-

мель перехідного статусу – 75,6 тис. га [2]. При 

цьому нараховувалось 635 операторів органічного 

ринку, з яких 501 виступають сертифікованими ор-

ганічними виробниками (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка площі сертифікованих земель та кількості органічних господарств  

в Україні за 2006-2018 рр.* 

*Джерело: побудовано на основі [2] 

 

За результатами досліджень FiBL-IFOAM, Ук-

раїна посідає 22-ге місце у світі та 14-те місце в Єв-

ропі по площі земель, зайнятих під органічним сіль-

ським господарством.  

У контексті європейських держав, Україна по-

сідає не останні позиції, проте з таким ресурсним 

потенціалом як є у нашої країни, вона могла б 

займати лідируючі позиції. 

Наступним напрямком удосконалення системи 

виробництва продовольчої продукції є розвиток 

сільськогосподарського виробництва дрібними фе-

рмерськими та одноосібними селянськими госпо-

дарствами. Для реалізації даного завдання ми про-

понуємо розвивати систему сільськогосподарської 

кооперації на селі, а саме систему сільськогоспо-

дарських обслуговуючих кооперативів (СОК), що 

об’єднують особисті селянські господарства та дрі-

бних фермерів у єдину структуру з повним циклом 

виробництва і реалізації сільськогосподарської 

продукції. 

Вважаємо, що потенціал сільськогосподарсь-

кої кооперації в Україні є нереалізованим. Процес її 

розвитку стримують наступні чинники: низький рі-

вень державної підтримки розвитку сільськогоспо-

дарської обслуговуючої кооперації, а також скла-

дна і зарегульована процедура отримання держав-

ної допомоги для кооперативів. Зауважимо, що у 

2017 р. КМУ схвалив «Концепцію розвитку фер-

мерських господарств та сільськогосподарської ко-

операції на 2018 –2020 рр.», в якій, серед іншого, 

стимулювання розвитку СОК визначено одним з 

основних напрямів, за яким передбачається нада-

вати державну фінансову підтримку. У 2018 р. фі-

нансовою підтримкою за програмою «Фінансова 

підтримка розвитку фермерських господарств» 

скористалися 6 кооперативів (загалом отримали 8,6 

млн. грн), було використано 5,6 % коштів із запла-

нованих 155 млн. грн. У 2019 р. цією підтримкою 

скористалися лише 2 кооперативи, які отримали 2,8 

млн грн [3]. 

З метою комплексного врегулювання усіх пра-

вовідносин щодо утворення та діяльності сільсько-

господарських кооперативів прийнято Закон Укра-

їни від 21.07.2020 р. № 819-ІХ «Про сільськогоспо-

дарську кооперацію», який є новою редакцією 

Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» від 

17.07.1997 р. № 469/97. Законом передбачається ві-

дмова від поділу сільськогосподарських кооперати-

вів за типами на виробничі та обслуговуючі і на-

дання можливості членам (засновникам) сільсько-

господарського кооперативу самостійно обирати 

вид діяльності, а також форму діяльності – з метою 

чи без мети одержання прибутку; запроваджуються 

спеціальні положення щодо кооперативної освіти, 

розвитку співпраці між кооперативами, участі сіль-

ськогосподарських кооперативів у реалізації соціа-

льної функції на селі, врахування інтересів терито-

ріальної громади. 

Ще одним кроком щодо удосконалення сис-

теми виробництва агропродовольчої продукції як 
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напрям підвищення її конкурентоспроможності є 

гармонізація вітчизняних стандартів на сільсь-

когосподарську та агропродовольчу продукцію 

згідно зі стандартами ЄС.  

Пропонуємо вирішувати це завдання за такими 

основними напрямами:  

- створення та впровадження вітчизняної бази 

гармонізованих з міжнародними вимогами станда-

ртів на сільськогосподарську та продовольчу про-

дукцію й сировину та забезпечення необхідних об-

сягів фінансування цих робіт;  

- запровадження на території України спеціа-

льної програми сільського господарства та розви-

тку села (SAPARD), яка дозволить гармонізувати 

українські стандарти до вимог ЄС з меншими затра-

тами з державного бюджету. 

Наступним напрямком покращення стану про-

довольчого ринку України є удосконалення сис-

теми реалізації агропродукції. Для реалізації да-

ного завдання ми пропонуємо: активізувати діяль-

ність зі створення та функціонування продовольчих 

банків; розгорнути великомасштабне будівництво 

високотехнологічних складів зберігання продово-

льчої продукції; запровадити дієвий державний ко-

нтроль за тарифами та якістю продукції на оптових 

продовольчих ринках; посилити державний конт-

роль за рівнем торгової націнки; розвивати систему 

фірмових магазинів сільськогосподарських коопе-

ративів та великих аграрних підприємств; розвиток 

системи постачання продовольчої продукції на ос-

нові холодних ланцюгів; привести у відповідність 

номенклатуру й асортимент продовольчої продук-

ції до сучасних смаків і вподобань споживачів; 

прийняти закон про обов’язкову наявність у торго-

вих точках України продукції місцевого виробника.  

Варто зазначити, що для забезпечення вітчиз-

няним продовольством населення України, не до-

статньо лише зберегти дану продукцію у сховищах, 

необхідно її вміти транспортувати до споживача 

без пошкоджень. При цьому зауважимо, що на сьо-

годні більшість вітчизняної сільськогосподарської 

продукції у процесі транспортування внаслідок ві-

льної тари (сітки чи мішків) та недотримання тем-

пературних режимів зазнає різного роду пошко-

джень, що призводить до часткового псування про-

дукції та втрати її товарного вигляду. Натомість, 

європейські товаровиробники постачають на вітчи-

зняний ринок продукцію у зручній для транспорту-

вання тарі, що захищає її від пошкоджень і забезпе-

чує циркуляцію холодного повітря. Як наслідок, 

споживачі, незважаючи на вищу вартість, віддають 

перевагу імпортній, добре упакованій, на вигляд 

свіжій і непошкодженій харчовій продукції. Дану 

негативну тенденцію можна ліквідувати за допомо-

гою «холодного ланцюга», який являє собою про-

цес попереднього охолодження сільськогосподар-

ської продукції та дотримання температурного ре-

жиму в процесі доставки продукції від виробника 

до кінцевого споживача [4, с. 127]. «Холодні лан-

цюги» широко застосовуються у сільському госпо-

дарстві Індії, Китаю та Європейських країн. Вони 

передбачають наступну схему обігу товару: сільсь-

когосподарська продукція від фермерів надходить 

до оптовиків, які передають продукцію у центри 

охолодження, де відбувається охолодження, обро-

бка та пакування продукції. Потім продукція в охо-

лодженому стані за допомогою спеціально облад-

наних транспортних засобів надходить в розпо-

дільчі центри роздрібної торгівлі, а з них – у 

конкретні роздрібні точки. 

Холодні ланцюги дають можливість уповіль-

нити процес старіння, підтримувати поживну цін-

ність і смак продукту, уповільнити пожовтіння зе-

лених тканин, усунути проблеми пов’язані з надмі-

рною вологістю, скоротити зневоднення і втрату 

ваги продуктів [4, с. 128]. 

Але незважаючи на велику кількість переваг 

холодних ланцюгів, що пропонуємо використову-

вати при реалізації вітчизняної агропродовольчої 

продукції, варто говорити і про їхні недоліки що, 

насамперед, пов’язані з:  

- високою вартістю технічного забезпечення та 

системи контролю температурного режиму;  

- відсутністю у законодавстві вимог та норма-

тивної документації до перевезення і зберігання то-

вару в холодової ланцюжку постачань;  

- відсутністю провайдерів спеціалізованих по-

слуг;  

- слабо розвиненою транспортною інфраструк-

турою, що змушує нести великі транспортні ви-

трати;  

- багатоступеневою дистриб’юторською схе-

мою.  

Адже основна проблема «холодної» логістики 

– дотримання умов зберігання на всіх етапах харчо-

вого ланцюжка. Для цього потрібні розгалужена си-

стема холодних складів, велика кількість обладна-

ного транспорту і відсутність тривалих затримок 

під час навантаження-вивантаження товарів між 

усіма точками зберігання.  

Зважаючи на усі вищенаведені недоліки реалі-

зації системи «холодних ланцюгів», пропонуємо 

такі напрями розвитку об’єктів «холодної» логіс-

тики: ініціювання державних програм підтримки 

для зниження фінансових витрат на створення скла-

дів; зниження витрат на енергоспоживання шляхом 

поліпшення ізоляції, мінімізації часу відкриття две-

рей, збільшення частки нічної активності для вико-

ристання більш низької температури навколиш-

нього середовища; збільшення частки автоматиза-

ції та посилення моніторингу всього «холодного 

ланцюга». 

Для того щоб агропродовольча продукція була 

доступною для споживачів, ми вважаємо, що дер-

жаві необхідно контролювати рівень торгової наці-

нки на всі категорії продовольчих товарів у всіх ви-

дах торгових мереж і рівень тарифів і якості проду-

кції на оптових продовольчих ринках. Дана 

необхідність виникає з того, що торгові мережі, рі-

зні дрібні торгові точки та ОПР знаходяться у при-

ватній власності підприємливих осіб, які в погоні за 

прибутками можуть диктувати населенню надмі-

рно високі ціни на харчову продукцію при доволі 

низькій їх якості. Отже, ми вважаємо, що доцільно 

було б ввести граничну межу торгової націнки на 

продовольчі товари. 
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На нашу думку, заходи щодо активізації виро-

бництва продовольчої продукції в Україні будуть 

мало ефективними, якщо в законодавчому порядку 

не ввести обов’язкову наявність в усіх продоволь-

чих торгових точках харчової продукції місцевого 

виробника. Оскільки, на даний момент, як малі, так 

і великі роздрібні і оптові торгові сітки віддають пе-

ревагу закупівлі імпортного більш дешевшого то-

вару і відмовляються співпрацювати з місцевими 

товаровиробниками, посилаючись на високу ціну, 

невідповідну якість, тощо. Особливо, дискриміна-

ційна політика торгових мереж стосується товаро-

виробників малих і середніх розмірів. Їхній проду-

кції тяжче від інших пробитися на прилавки наших 

магазинів. Окрім цього, по всій території України 

активно розвиваються і провадять свою діяльність 

великі міжнародні продуктові торгові мережі, такі 

як “METRO Cash & Carry”, Auchan SA, “Billa”), 

“SPAR” та інші. Дані міжнародні продуктові ме-

режі велику частину своєї продовольчої продукції 

імпортують з-за кордону, незважаючи на те, що в 

Україні виробляється аналогічна продукція, не гір-

шої якості. Вони лобіюють інтереси імпортних то-

варовиробників, в той час як вітчизняні аграрні під-

приємства й переробні заводи мають серйозну про-

блему зі збутом продукції. Таким чином, ми 

вважаємо за доцільне прийняти закон про обов’яз-

кову наявність у продовольчих торгових точках 

усіх видів продукції місцевого товаровиробника в 

обсязі на менше 30 %. 

Окрім цього, важливим напрямком покра-

щення системи реалізації продукції на продоволь-

чому ринку України є розвиток системи фірмо-

вих магазинів сільськогосподарських кооперати-

вів та великих аграрних підприємств. Фірмові 

магазини дають можливість підприємствам-вироб-

никам краще розуміти зміни, що відбуваються на 

ринку, адаптувати товар відповідно до потреб спо-

живачів, скоротити час товароруху товару до міні-

муму, а за допомогою низького рівня торгівельної 

націнки, вони дають можливість підприємству збі-

льшити свою частку на споживчому ринку. Окрім 

цього, відкриття фірмових магазинів викликає зро-

стання споживання продукції за рахунок більш ни-

зьких цін у фірмових магазинах порівняно з іншими 

торговими точками, як наслідок зростає і рівень 

життя населення. Таким чином, ми вважаємо, що у 

сучасних умовах, фірмова торгівля є хорошим шля-

хом подолання проблеми збуту продукції коопера-

тивів, великих і середніх агровиробників та переро-

бних заводів, продукція яких не завжди може про-

битися на прилавки діючих торгових мереж.  

У сучасних умовах, важливе значення для роз-

витку продовольчого ринку має швидкість реагу-

вання вітчизняних товаровиробників на зміни сма-

ків та вподобань споживачів. Проте, на превели-

кий жаль, часто буває так, що вітчизняні виробники 

не встигають відслідкувати зміни у потребах спо-

живачів, а, інколи, їх просто не помічають. Внаслі-

док цього, щойно сформований попит споживачів 

задовольняється за рахунок імпорту. До прикладу, 

за рахунок імпорту часто задовольняється потреба 

в органічній продукції, екопродукції, певних різно-

видах звичайної продукції. Так, протягом останніх 

років відбувається різке скорочення продажів зви-

чайного хліба, натомість попит на заморожену хлі-

бобулочну продукцію – зростає. Вітчизняні хлібо-

пекарні замість того, щоб задовольняти споживчий 

попит на новий різновид продукції, скорочують 

своє виробництво. Таким чином, попит на заморо-

жені хлібобулочні напівфабрикати задовольняється 

за рахунок імпорту, в основному з країн ЄС та Ту-

реччини. Вважаємо, що вітчизняні виробники про-

довольчої продукції повинні постійно здійснювати 

моніторинг попиту, відслідковувати найменші 

зміни у потребах споживачів, щоб ефективно та 

своєчасно приводити номенклатури й асортименту 

продукції у відповідність до зміни смаків та вподо-

бань споживачів.  

Також величезне значення у процесі підви-

щення конкурентоспроможності вітчизняної агроп-

родовольчої продукції має діяльність зі створення 

та функціонування продовольчих банків, які для 

України, на відмінно від країн Європи, є достатньо 

новими організаційними структурами. Так, у Єв-

ропі продовольчі банки функціонують з 1984 р. При 

цьому зауважимо, що у 1986 р. було створено Єв-

ропейську Федерацію Продовольчих Банків 

(FEBA), яка на даний момент об’єднує 253 продо-

вольчих банки у 21 країні Європи [5]. Метою FEBA 

є дати кожній людині в Європі доступ до достат-

нього і збалансованого харчування, через боротьбу 

з харчовими відходами та закликом до солідарно-

сті. 

Зазначимо, що продовольчі банки являють со-

бою непідприємницькі, неприбуткові організації, 

які виступають зв’язуючою ланкою між виробни-

ками харчової продукції та малозабезпеченими вер-

ствами населення, які не здатні купувати дану про-

дукцію при звичайних умовах. Дані організаційні 

структури виступають своєрідними складами, де 

збирають пожертвувані харчові продукти, а вже по-

тім ці пожертви скеровують безпосередньо до тих, 

хто їх потребує. 

Активну діяльність продовольчих банків спо-

стерігаємо по всій території Європи. Так, у Франції 

активісти доброчинних організацій щодня обхо-

дять супермаркети, роздрібні торгові точки, оптові 

продовольчі ринки збираючи безкоштовно чи за ни-

зьку плату харчову продукцію, що не реалізувалася 

внаслідок втрати товарного вигляду, пошкодження 

упаковки, закінчення терміну придатності тощо. 

Вся зібрана продукція спочатку сортується, а потім 

розподіляється до спеціальних соціальних їдалень 

та центрів харчової допомоги.  

Схожа ситуація простежується і в Іспанії, де за 

підтримки продовольчого банку діють соціальні 

їдальні в яких бідне населення може отримати пов-

ноцінний обід лише за пів Євро. У Великобританії 

окрім соціальних їдалень, функціонують пункти 

допомого бідним, що роздають малозабезпеченим 

жителям продуктові пакети у яких їжі в середньому 

вистачає на 3 дні. При цьому зазначимо, що благо-

дійні харчі є поживними, збалансованими і не зіп-

сованими. 
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Також, продовольчі банки щороку проводять 

різноманітні акції та заходи для мобілізації людей у 

боротьбі з харчовими відходами і соціальною ізоля-

цією. Загалом відмітимо, що діяльність даних орга-

нізаційних структур на продовольчому ринку рік за 

роком набуває все більших масштабів. Так, у 

2018 р. Європейська федерація продовольчих бан-

ків розподілила 1200 тис. т. харчів між 33 млн. єв-

ропейців, які живуть у злиднях [6]. Збалансований 

розподіл харчів був можливий завдяки співпраці 30 

тис. європейських асоціацій та злагодженій роботі 

800 співробітників FEBA і 10 тис. волонтерів. 

Ми вважаємо, що в Україні необхідно активі-

зувати діяльність зі створення та функціонування 

продовольчих банків, оскільки в нашій країні про-

блема бідності населення є дуже серйозною. За ста-

тистикою майже кожний четвертий українець пере-

буває за межею бідності. Тому, продовольчі банки 

повинні стати координаційними центрами, які спів-

працюючи з виробниками та реалізаторами продо-

вольчої продукції, повинні накопичувати продово-

льство у достатній кількості, з метою подальшого 

його постачання благодійним та/або громадським 

чи іншим непідприємницьким організаціям, закла-

дам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-

ського піклування, установам соціального обслуго-

вування, реабілітаційним установам для дітей-інва-

лідів та інвалідів, закладам охорони здоров’я, 

іншим відповідним закладам та установам для їх 

безкоштовного розподілу серед громадян, які пот-

ребують соціального захисту. 

Зазначимо, що перші спроби розгортання дія-

льності зі створення продовольчих банків в Україні 

були здійснені лише у 2011 р. Так, у липні 2011 р. 

розпочав свою діяльність Київський міський благо-

дійний фонд «Food Bank», який вже у 2012 р. встиг 

розповсюдити 194 т. харчів за допомогою 127 бла-

годійних організацій у всіх регіонах країни [7]. У 

2018 р. цим фондом передано 159 т молочної про-

дукції, 86 т хлібо-булочних виробів та 44 т солодо-

щів та інших продовольчих товарів 149 неприбут-

ковим організаціям, які в свою чергу передали лю-

дям у 20 областях України [7]. 

Проте слід зауважити, що розвиток продоволь-

чих банків в Україні гальмується відсутністю нале-

жних умов. Так, незважаючи на розробку проекту у 

2004 р. ще й досі не ухвалений Закон України «Про 

продовольчі банки», який повинен регламентувати 

юридичні аспекти даної діяльності. Також, відсутня 

цілісна концепція розвитку продовольчих банків по 

всіх регіонах України. Крім цього у суспільстві па-

нує низький рівень поінформованості і довіри до 

структур даного типу, а у виробників – відсутні сти-

мули для благодійної діяльності. 

Ми вважаємо, що Україна повинна на законо-

давчому рівні підтримати діяльність продовольчих 

банків. Для цього, на нашу думку, необхідно по-пе-

рше, прийняти Закон України «Про продовольчі ба-

нки»; по-друге, розробити систему податкових 

пільг фізичним та юридичним особам, які підтри-

мують продовольчі банки своїми фінансовими ре-

сурсами чи надають їм безпосередньо продовольчу 

допомогу; по-третє, необхідно поінформувати сус-

пільство про діяльність даної організаційної форми 

на ринку та створити зручні способи підтримки на-

селенням продовольчих банків; по-четверте, необ-

хідно сформувати у суспільстві прихильність до 

підприємств-благодійників, збираючи та поширю-

ючи інформацію про них. Таким чином, можна 

було б досягнути поліпшення продовольчого пос-

тачання нужденних та зменшення харчових відхо-

дів. 

Важливим напрямком удосконалення продо-

вольчого ринку є діяльність з покращення якісно-

кількісних характеристик системи споживання 

агропродовольчої продукції. Для цього, ми вважа-

ємо, необхідно створити ефективну систему ком-

пенсації частини витрат на харчування для окремих 

категорій населення з низьким рівнем доходу; вжи-

вати дієві заходи зі зниження та стабілізації цін на 

продовольство; активно збільшувати поінформова-

ність населення про стан продовольчого ринку та 

безпечність вітчизняних харчових продуктів; по-

ширювати знання серед населення про здоровий 

спосіб життя та здорове харчування; сформувати 

настільки ефективну систему контролю якості і без-

печності харчової продукції тощо. 

Ще одним вагомим напрямком покращення рі-

вня конкурентоспроможності вітчизняної агропро-

довольчої продукції є введення нової як для Укра-

їни системи регулювання розвитку cільського го-

сподарства на засадах інклюзивності. У наукових 

колах перехід до інклюзивного розвитку розгляда-

ють переважно крізь призму регуляторних, еконо-

мічних та інфраструктурних заходів уряду, які ма-

ють стати результатом його активної діяльності.  

В Україні, на жаль, така політика поки що не 

сформована. Натомість у ЄС перехід до політики 

сільського розвитку на засадах інклюзивності став 

одним із ключових моментів змін у спільній євро-

пейській аграрній політиці. У Європейській спіль-

ноті поступово відбувається усвідомлення того фа-

кту, що сільська місцевість має унікальні принади і 

не може бути «монополією» аграрного бізнесу, і це 

сприяє зміні політичних пріоритетів. Ці кардина-

льні зрушення сприяють виокремленню сільського 

розвитку як політичного пріоритету, стимулюють 

реалізацію політики сільського мейнстримінгу (се-

лоцентризму) у рамках загальної політики економі-

чного розвитку європейських країн, що є практич-

ним проявом інклюзивного підходу [8, с. 188]. 

В Україні інституційне середовище для реалі-

зації політики убезпечення сільського способу 

життя наразі повністю непридатне. Це призвело до 

того, що, як зазначалося раніше, країна й дотепер 

не має власної політики сільського розвитку. Тому, 

першим кроком до убезпечення сільського способу 

життя в Україні є розроблення та запровадження 

державної політики інклюзивного сільського роз-

витку і створення у складі уряду окремого Мініс-

терства сільських справ (далі – МСС), відповідаль-

ного за розроблення і реалізацію такої політики. До 

переліку функціональних обов’язків цього мініс-

терства у сфері інклюзивності сільського розвитку 



Slovak international scientific journal # 49, (2021) 19 

у контексті убезпечення сільського способу життя 

слід включити [9]:  

– аналіз інформації урядових відомств та пред-

ставництв щодо реалізації засад політики убезпе-

чення сільської місцевості;  

– опрацювання рекомендацій із впровадження 

пілотних проєктів, програм, політичних положень у 

сфері убезпечення села;  

– розробку цільових показників і систем моні-

торингу впровадження ключових програм з метою 

оцінки наслідків їх реалізації в сільській місцевості;  

– забезпечення підвищення кваліфікації урядо-

вців шляхом проведення професійних тренінгів і 

стажувань задля подальшого розроблення якісної 

та ефективної політики сільського розвитку;  

– сприяння у налагодженні тісної співпраці 

урядових представництв із відповідними регіональ-

ними організаціями з метою реалізації положень 

політики сільського розвитку та забезпечення ско-

ординованого підходу до збирання та обміну інфо-

рмацією тощо.  

Отже, результатом інклюзивності політики 

сільського розвитку є створення сільським жителям 

умов для використання в господарській діяльності 

землі та інших місцевих ресурсів; адекватного роз-

поділу результатів економічного зростання у сіль-

ському господарстві та інших галузях сільської еко-

номіки; участі у громадському та суспільному 

житті для згуртування громад і дотримання прав 

людини тощо. Цей розвиток веде до скорочення 

сільської бідності, подолання економічного, соціа-

льного та політичного вилучення людей, які меш-

кають у сільській місцевості. 

Необхідність корпоратизації аграрного сек-

тора економіки України продиктована тим, що за-

стосування корпоративної форми організації справ 

розширює можливості держави, надає у розпоря-

дження останньої широкий діапазон інструментів 

для ефективного державного втручання та регулю-

вання економічного розвитку сільського господар-

ства та продовольчого комплексу загалом. Широко 

використовується корпоративна організаційно-

права форма і при створенні інфраструктурних 

об’єктів. Інфраструктурні корпорації визначаються 

як юридичні особи, що пройшли законодавчо вста-

новлену процедуру визнання, набули правосуб’єкт-

ності відповідно до правових норм тієї чи іншої 

крани, виконують функції надання послуг у ство-

ренні загальних умов ефективного виробництва і 

реалізації сільськогосподарської продукції та є ін-

струментом державної політики у процесі реаліза-

ції програм підтримки сільськогосподарських това-

ровиробників. Зауважимо, що в Україні були зроб-

лені певні спроби створити інфраструктурні 

корпорації з обслуговування агровиробництва. Це, 

до прикладу, Аграрний фонд та Державна продово-

льчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ).  

ПАТ «Аграрний фонд» – оператор аграрного 

сектора України, метою діяльності якого є ство-

рення сприятливих умов для розвитку сільського 

господарства, функціонування ринку сільськогос-

подарської продукції, підтримка вітчизняного сіль-

ськогосподарського товаровиробника, а також 

отримання прибутку від здійснення господарської 

діяльності відповідно до законодавства. Один з ос-

новних напрямів діяльності «Аграрного фонду» – 

укладення форвардних контрактів – саме так фонд 

щорічно закуповує близько 1 млн. т зернових. Ін-

ший важливий напрям роботи аграрного фонду – 

пропозиція широкого асортименту вітчизняних 

азотних добрив із негайним відвантаженням і мож-

ливістю відстроченої оплати.  

Державна продовольчо-зернова корпорація 

України (ДПЗКУ) – один із найбільших операторів 

на вітчизняному аграрному ринку. Вона створена 

як державне підприємство на виконання Постанови 

Кабміну від 11.08.2010 р. № 764 «Про заходи з утво-

рення державного підприємства «Державна продо-

вольчо-зернова корпорація України» [10]. 

У країнах розвиненої ринкової економіки ін-

фраструктурні корпорації теж створюються перева-

жно державою або під патронатом держави. Проте, 

на відміну від України, таким структурам фактично 

делегується частина повноважень державних орга-

нів виконавчої влади, в т.ч. частина фінансових по-

вноважень. Інфраструктурні корпорації є інструме-

нтом уряду в реалізації політики державної підтри-

мки сільського господарства. Вони також 

виступають інструментом надурядових організацій 

(наприклад, інструментом політики ЄС) у реалізації 

програм підтримки сільськогосподарських вироб-

ників. Наприклад, у Польщі через такі структури 

перерозподіляється фінансова підтримка, яку ЄС 

виділяє польським сільськогосподарським товаро-

виробникам. В Україні ж функції маркетингу, про-

сування продукції, функції з інформування вироб-

ників або їх об’єднань взагалі не делегуються жод-

ній державній корпоративній структурі, в тому 

числі й таким, що хоча б наближено можуть відпо-

відати інфраструктурним агрокорпораціям у краї-

нах розвиненої ринкової економіки. 

Висновки. Отже, в Україні програми держав-

ної підтримки сільськогосподарських товаровироб-

ників через інфраструктурні корпорації практично 

не реалізуються. Останні найчастіше створюються 

у формі акціонерних товариства, які утворюються 

шляхом реорганізації державних підприємств. Ос-

новна проблема полягає в тому, що такі корпорації 

в Україні не є інструментом в руках уряду щодо вті-

лення в життя політики фінансової підтримки сіль-

ськогосподарських виробників. Законодавче поле 

країни не делегує таким інституціям відповідні фі-

нансові повноваження від держави. Натомість у ро-

звинених країнах аналогічні структури більш фі-

нансово самостійні, ніж вітчизняні. Вони можуть 

проводити емісію власних фінансових зобов’язань, 

купувати та емітувати фінансові інструменти такі 

як акції та облігації. 
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Анотація 

Статтю присвячено дослідженню інституційних аспектів особливостей імплементації концепції ін-

клюзивного розвитку в сферу агропромислового виробництва. Розкрито парадигмально-цільові співпа-

діння концепцій інклюзивного та сталого економічного розвитку. Виділено основну перепону реалізації в 

Україні концепції інклюзивного розвитку – домінування екстрактивних інститутів. 

Abstract 

The article is devoted to the study of institutional aspects of the implementation of the concept of inclusive 

development in the field of agro-industrial production. Paradigmically and target coincidences of concepts of in-

clusive and sustainable economic development are revealed. The main obstacle to the implementation of the con-

cept of inclusive development in Ukraine is highlighted – the dominance of extractive institutions. 
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Постановка проблеми в загальному ви-

гляді. Концепція інклюзивного розвитку представ-

ляє собою механізм реалізації процесів трансфор-

мації у філософії господарювання, що відповідає 

умовам постіндустріального етапу розвитку соціа-

льно-економічних систем. Зазначена теоретична 

модель на практиці проявляється у зміні вектору 

економічного розвитку в бік розширення і допов-

нення неекономічними складовими розуміння еко-

номічної раціональності як основи механізму уп-

равління на макрорівні. Зазначений парадигмаль-

ний зсув вимагає теоретичного осмислення і розро-

бки практичних рекомендацій щодо імплементації 

концепції інклюзивного розвитку в стратегічні про-

грами розвитку окремих країн.  

Той факт, що агропромисловий комплекс Ук-

раїни формує 14% валової доданої вартості та біля 

https://lp.eurofoodbank.org/wpcontent/uploads/2020/10/FEBA_F2F_PositionPaper_Oct2020_FINAL.pdf
https://lp.eurofoodbank.org/wpcontent/uploads/2020/10/FEBA_F2F_PositionPaper_Oct2020_FINAL.pdf
https://lp.eurofoodbank.org/wpcontent/uploads/2020/10/FEBA_F2F_PositionPaper_Oct2020_FINAL.pdf
http://www.foodbank.com.ua/
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50% експорту країни дозволяє віднести його до си-

стемоутворюючих галузей національної економіки, 

що значною мірою визначають стан та напрямок її 

руху, а отже і відіграють провідну роль в форму-

ванні механізмів реалізації принципів інклюзив-

ного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значний науковий інтерес викликає проблема зру-

шень в механізмах розвитку глобального економіч-

ного простору, що викликає необхідність теоретич-

ного їх осмислення з визначенням ролі інститутів у 

становленні парадигми сталого економічного роз-

витку, її дослідженню присвячено роботи Аджемо-

глу Д., Робінсона Д., Норта Д., Уоллиса Дж., Уэбба 

С., Вайнгаста Б., Райнерта Е., Подеста Дж., Бедоса 

З. М., Голандера С., Прогнімака О., Юдаєвої К., 

Афонцева О., Бандурки О.М., Дзюби Н.В., Ка-

уфмана Р., Ларіної Т.Ф., Даниленка В.В. тощо. 

Мета статті – аналіз особливостей імплемен-

тації концепції інклюзивного розвитку в сферу аг-

ропромислового виробництва з акцентом на аспек-

тах інституційної динаміки реалізації зазначеної 

стратегічної цілі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Засади теорії інклюзивного розвитку закладені дос-

лідженнями переважно закордонних вчених: 

Д. Аджемоглу, Д. Робінсона [1], Е.С. Райнерта [2], 

Дж. Подеста [3], З. М. Бедоса [4], С. Голандера [5] 

тощо. Концепція інклюзивного розвитку передба-

чає, що кожен суб’єкт економіки є важливим, уні-

кальним, цінним для суспільства і має можливості, 

щоб задовольнити свої потреби. В узагальненому 

розумінні інклюзивний (від англ. Inclusiveness – за-

лученість) розвиток полягає в необхідності поси-

лення залучення до вирішення проблем розвитку 

усіх верств населення, а також зростання залучено-

сті до розвитку усіх територій [6]. Наша точка зору 

щодо базової концепції реалізації парадигми ста-

лого розвитку в Україні в цілому і в агропромисло-

вому виробництві, зокрема, полягає в тому, що най-

більші перспективи вбачаються в застосуванні саме 

принципів інклюзивності. 

Можна виділити дві складові інклюзивного ро-

звитку – процесну і цілеорієнтовану. Його метою є 

скорочення бідності та нерівності населення в ре-

зультаті реалізації процесу його широкої участі в 

прийнятті рішень і виробничій діяльності на основі 

забезпечення рівних можливостей суб’єктів для ре-

алізації людського потенціалу незалежно від їх ет-

нічної, статевої, територіальної приналежності, ві-

росповідання. 

Ключовими моментами інклюзивного розви-

тку є: 

- ширші цілі, що не обмежуються зростан-

ням ВВП або ВВП на душу населення; 

- всебічний розвиток людського капіталу; 

- скорочення нерівності та бідності; 

- активна участь населення в економічному 

житті, а не лише у розподілі доходу; 

- отримання вигод широкими верствами на-

селення, включаючи жінок, дітей, людей похилого 

вику; 

- дбайливе ставлення до природних ресурсів 

і захист навколишнього середовища. 

Визнаючи першочерговість якості інституцій-

ного середовища («інститути вирішують все») для 

реалізації концептів інклюзивного розвитку про-

аналізуємо його стан в Україні, щоб відповісти на 

питання, які перспективи і основні обмеження 

включення національної економічної системи, важ-

ливим елементом якої є агропромислове виробниц-

тво, до мегатраєкторії сталого економічного розви-

тку. Особливий інтерес з точки зору досягнення 

представленої мети викликають праці представни-

ків неоінституційного напрямку: 

- Норта Д., який виділяє «порядки обмеженого 

доступу» і «порядки відкритого доступу». Порядок 

обмеженого доступу будується на обмеженні дос-

тупу до економічних і політичних ресурсів. Поря-

док відкритого доступу передбачає заміну механіз-

мів привілеїв і ренти механізмами конкуренції на 

всіх рівнях економіки й політики, забезпечення вер-

ховенства закону, появу організацій, не пов'язаних 

з особистостями, встановлення консолідованого 

контролю над насильством. 

- Аджимуглу Д. та Робінсона Дж., що здійсню-

ють поділ інститутів на екстрактивні та інклюзивні. 

Екстрактивні інститути рівнозначні рентній еконо-

міці, усуненню більшої частини суспільства від ро-

зподілу доходів і прийняття рішень. Інклюзивні ін-

ститути – це конкурентна економіка, вільний ри-

нок, політична демократія. 

Осмислення категорій «екстрактивний інсти-

тут» Аджимуглу Д. та Робінсона Дж. та «порядок 

обмеженого доступу» Норта Д. дозволило предста-

вити розуміння порядків обмеженого доступу як 

суспільств, де екстрактивні інститути виконують 

системоутворюючу функцію, визначаючи характер 

розподільчих процесів. Саме до таких і належить 

Україна. Цей висновок можна підтвердити статис-

тично Так, в 2019 році ВВП в Україні збільшилося 

на 3,4%. Реальні доходи українців зменшилися на 

7,2% за рік. Зростання ж олігархічного бізнесу 

цього періоду характеризується наступними да-

ними: Сергій Тігіпко – 83%, Дмитро Фірташ – 62%, 

Віталій Хомутиннік – 23%, Олександр Ярославсь-

кий – 19%, Петро Порошенко - 12% [7]. Фактично, 

олігархічна економіка здійснює масштабний пере-

розподіл коштів на свою користь, використовуючи 

потенціал нею ж створених екстрактивних інститу-

тів. 

Екстрактивні інститути в національній еконо-

міці беруть свій початок з адміністративно-команд-

ної системи, подальша їх історія пов’язана з проце-

сами первісного нагромадження капіталу (ПНК). 

Так, соціалістичне суспільство з повним правом мо-

жна віднести до систем обмеженого доступу, хоча 

воно ґрунтувалося на відмінних від ринкових еко-

номічних, політичних та ідеологічних підвалинах. 

Наприкінці 80-х років 20 ст. внаслідок дії цілої ни-

зки внутрішніх та зовнішніх факторів умови суспі-

льного договору щодо розподілу ренти як всере-

дині домінуючої коаліції, так і між нею та рештою 

суспільства, були порушені [8, с. 42]. В результаті 

https://www.vopreco.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%94%D0%B6.%20AND%20%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://www.vopreco.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%A3%D1%8D%D0%B1%D0%B1
https://www.vopreco.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%91.%20AND%20%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82
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відбулися процеси дезінтеграції та атомізації соці-

уму, і зрештою, було зруйновано його економічну, 

політичну та ціннісну підсистеми. Еліти втратили 

контроль над застосуванням насильства, так як ви-

явилися неспроможними швидко домовитися та за-

пропонувати суспільству новий суспільний дого-

вір. Це мало наслідком виникнення збройних конф-

ліктів у низці пострадянських держав. Україна на 

фігурує у їх списках, втрата контролю над застосу-

ванням насильства в національній системі прояви-

лася у всеосяжній криміналізації суспільних відно-

син.  

Слабкість української правоохоронної системи 

як однієї з ключових державних інституцій в умо-

вах змагання між елітами за розподіл державних ак-

тивів і сфер впливу стала причиною «кримінальних 

війн». В їх ході визначилися переможці і сформува-

лися потужні центри економічної влади – неформа-

льні фінансово-промислові групи, які згодом пере-

творилися на справжні олігархічні клани, що були 

засновані на патрон-клієнтських відносинах, що 

сутнісно відповідають характеру суспільств з обме-

женим доступом.  

Як зазначає Кауфман Р. [9, с. 285], основними 

характеристиками патрон-клієнтських відносин є 

те, що вони відбуваються між акторами нерівного 

соціального статусу та рівня владних повноважень, 

ґрунтуються на принципі взаємності, носять парти-

куляристський і приватний характер, тільки част-

ково базуючись на публічному праві або соціаль-

них нормах.  

Трансформаційний хаос постсоціалістичної 

системи вивів патрон – клієнтські відносини у ранг 

привабливого алгоритму поведінки для значної ча-

стини суспільства. На це було принаймні чотири 

причини: 

- зрозумілість для суб’єктів зі сформова-

ними радянською системою стійкими стереоти-

пами патерналістської поведінки; 

- слабкість легальної системи соціального 

захисту, яка стала поштовхом для пошуку підтри-

мки у приватному секторі; 

- виконання інтеграційної функції щодо 

об’єднання членів суспільства у боротьбі за обме-

жені ресурси; 

- зниження рівня насильства через форму-

вання сталих принципів пошуку і реалізації рент-

них переваг. 

Як зазначають Норт Д., Волліс Дж. та Вейнгаст 

Б., систематичне створення ренти за допомогою об-

меженого доступу – це не просто спосіб набити ка-

рмани членів домінуючої коаліції; це також найва-

жливіший засіб контролю над насильством [10, c. 

30]. Ця думка знаходить підтвердження у новітній 

історії України: два рази перехід влади було здійс-

нено революційним шляхом. Ми стали свідками 

(учасниками) Помаранчевої революції (2004 рік) та 

Революції Гідності (2014 рік). Кожного разу суспі-

льство сподівалось на докорінні зміни, які в кінце-

вому підсумку підвищать рівень життя громадян. 

Однак, цього не відбулось, так як не змінився екст-

рактивний характер інститутів. Наслідком стало 

порушення рівноваги між окремими олігархічними 

кланами у складі домінуючої коаліції в результати 

насильницької моделі консолідації влади і відсто-

ронення опозиційних сил від джерел формування 

ренти.  

ПНК створило центри економічної і політич-

ної влади. Далі відбулися процеси, які описані в ро-

боті Ларіної Т., Даниленка В. [11, с. 72]: «Пропону-

ємо простежити ланцюг взаємовідносин «зсув ви-

трат» - «зсув мотивації» - «зсув влади». «Зсув 

витрат» - витрати рентної діяльності були нижче, 

ніж продуктивної. Результатом став «зсув мотива-

ції», тобто подавлена мотивація до ефективної про-

дуктивної діяльності і надлишкова мотивація до не-

ефективної (з точки зору суспільства) рентної дія-

льності. Таким чином, найбільш привабливою 

сферою інвестування капіталу стало не впрова-

дження інновацій у сфері бізнесу, а вкладення у змі-

цнення політичної влади. Відбувається «зсув 

влади» в результаті порушення рівноваги в її сис-

темі (невідокремленими виявилися ключові еконо-

мічні і політичні агенти). Як наслідок, Україна 

отримала олігархічний капіталізм, рентна мотива-

ція вийшла на перший план як основний стимул 

економічної діяльності, а корупція як механізм її 

здійснення. Причому в кінцевому підсумку сфор-

мувався найбільш суспільно небезпечний вид кору-

пції - захоплення держави. Створюються штучні 

бар’єри, як на ринках, так у політичній системі, зни-

щуються стимули економічної діяльності і політич-

ної активності у всіх, хто не належить до правлячої 

еліти».  

Країни як порядки з обмеженим доступом ма-

ють власну соціальну динаміку. Як зазначає Д. 

Норт: «Головна задача розвитку – зрозуміти, як мо-

жна домогтися покращень в рамках порядків обме-

женого доступу. Це дає більше для підвищення рі-

вня життя людей, ніж перехід до режиму відкри-

того доступу… Спроба перескочити ці стадії та 

зосередитися на переході від обмеженого до відк-

ритого доступу, скоріш за все, буде безуспішною. 

Якщо спробувати взяти окремі елементи суспільс-

тва з відкритим доступом – відкритий доступ на ри-

нки, нову правову систему, демократію – і перене-

сти їх в суспільство з обмеженим доступом, це, з 

високою долею вірогідності не спрацює» [12, c. 40-

41].  

Українська інституційна система, її форму-

вання і функціонування підтверджує висновок Но-

рта Д. Трансплантація інститутів зрілої ринкової 

економіки в інституційну матрицю України проде-

монструвала різні форми дисфункцій, зокрема мі-

мікрію, за якої трансформується зміст інституту за 

мінімальної зміни його зовнішньої форми. 

Вирішення проблеми пошуку надійного арбі-

тра для контролю основних гравців, що є актуаль-

ною для суспільств з обмеженим доступом, збіль-

шило вплив на економіку України третіх осіб (роз-

винутих країн, міжнародних організацій), так як 

представники влади не можуть виконувати роль 

«суддівства», виступаючи активними гравцями на 

ринку політичних та економічних рент. В резуль-

таті, економіка України стала яскравим прикладом 

імітаційної економіки, це стосується і процесів 
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включення національної господарської системи до 

парадигми сталого економічного розвитку.  

Зосередивши у своїх руках політичну владу, 

еліти створили так звану рівновагу часткового ре-

формування, коли вони отримують максимальні ви-

годи з розпочатих реформ, перекладаючи соціальні 

втрати від них на решту суспільства [13]. Таким чи-

ном, на сучасному етапі домінування екстрактив-

них інститутів перетворилося на реальну перепону 

модернізації українського суспільства, переходу її 

до моделі сталого економічного розвитку. 

Екстрактивні інститути спрямовані на пере-

розподіл вже створеної вартості, а отримання інно-

ваційного прибутку, як зазначалося вище, не є до-

мінуючою стратегією поведінки. Руйнуються сти-

мули до економічного та технологічного розвитку, 

а також консервується порядок обмеженого дос-

тупу. Сировинні галузі (в тому числі аграрний сек-

тор) виступають джерелом основної частки статків 

олігархічних еліт в Україні, саме у них найлегше 

видобувається рента. Консервується сировинна 

спеціалізація агропромислового виробництва, що 

гальмує інноваційний розвиток. Технологічні, орга-

нізаційні, структурні зміни розглядаються 

суб’єктами олігархії як фактор небезпеки, ризику 

перерозподілу влади і, відповідно, власності через 

виникнення альтернативних центрів влади. 

Висновки. Агропромислова сфера є структур-

ним елементом національної економіки України, 

отже перспективи її імплементації до концепції ін-

клюзивного розвитку напряму залежать від стану 

інституційного середовища економіки країни в ці-

лому. 

Концепція інклюзивного розвитку враховує 

основні парадигмальні зсуви у філософії господа-

рювання, в основі яких лежать критерії сталості, а 

саме: відхід від економічного детермінізму; зу-

силля спрямовуються на всебічний розвиток люд-

ського капіталу, скорочення нерівності та бідності, 

включення широких верств населення до економіч-

ного життя, дбайливе ставлення до природних ре-

сурсів, захист навколишнього середовища. 

Обрання методологічних принципів неоінсти-

туційної теорії для аналізу перспектив реалізації в 

Україні концепції інклюзивного розвитку дозво-

лило виділити основну перепону на цьому шляху – 

домінування екстрактивних інститутів, які викону-

ють системоутворюючу функцію, зумовлюючи по-

трапляння національної системи господарювання 

до категорії «порядків обмеженого доступу».  
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Abstract 

The essence of the concept of development is characterized and its key semantic characteristics in the eco-

nomic context are highlighted. The peculiarities of the functioning of the agricultural sector with the justification 

of the need for its economic development are highlighted. The priority of the role of sustainable development of 

the agricultural sector is proved and its influence on the general situation of the domestic economy is substantiated. 
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Formulation of the problem. Economic develop-

ment and economic growth occur in parallel with am-

biguous, negative, contradictory processes in society 

and economic systems, which requires finding ways to 

take a comprehensive view of its course. This has given 

rise to research trends such as sustainable development 

and inclusive development. In this context, innovative 

development is the most important and priority, as it al-

lows the most efficient use of limited available re-

sources. Thus, domestic agricultural producers face a 

number of important tasks: to continue to maintain a 

high level of export potential, thus providing foreign 

exchange earnings to the state, to produce high quality 

products for domestic consumption, to provide raw ma-

terials to the agro-industrial complex. Solving these 

problems requires the implementation of the concept of 

economic development of the agricultural sector, the 

development of which should be considered as an ur-

gent and timely scientific task. 

Analysis of recent research and publications. 

Numerous foreign and domestic researchers have stud-

ied the scientific and theoretical essence of the concept 

of "development". Among them are the achievements 

of such authors as: R. Akoff, V. Geets, V. Ponoma-

renko, O. Tridid, M. Kyzym, O. Raevneva, S. Mo-

cherny, D. Raiko, I. Prigogine, I. Stengers, V. 

Dovbenko, A. Duka, V. Koshelnik, Yu. Olsevich, etc. 

Macroeconomic aspects of economic development are 

presented in the works of the following famous scien-

tists: O. Amosha, I. Burakovsky, S. Burlutsky, V. 

Geets, N. Grazhevskaya, S. Yerokhin, Y. Zaitsev, 

J. Kronrod, B. Kuzyk, V. Kushlin, L. Melnyk, S. Men-

shikov, V. Novitsky, O. Orekhova, Y. Pakhomov, O. 

Pokataeva, S. Svetunkov, O. Skalenko, A. Filipenko, 

A. Chukhna, Y. Yakovets, Y. Yaremenko. Despite the 

significant fundamental achievements in the chosen 

topic, it is necessary to further deepen the definition of 

the content of economic development, taking into ac-

count the peculiarities of the functioning of the agricul-

tural sector to develop a strategy to improve its effi-

ciency.  

The aim of the study. The purpose of the study is 

to clarify the theoretical aspects of economic develop-

ment of the agricultural sector. 

Presenting main material. Development is pri-

marily a philosophical category. In reference books, it 

is understood as "an irreversible, directed natural 

change of material and ideal objects, as one of the gen-

eral types of connection. In the history of philosophical 

thought there are three main understandings of it: as an 

increase or decrease, which is reflected in the theories 

of preformism; as the transition of possibility into real-

ity, as movement in general; as the emergence of a new, 

the embodiment of which can be numerous concepts of 

progress. Development is understood both as progress 

and as regress in the form of a spiral. 

The question of the content of economic develop-

ment has been considered by numerous scientists. Let's 

focus on some definitions. 

А. Azrilian in the Great Economic Dictionary in-

terprets it "as a process of natural change, the transition 

from the old qualitative state to the new, from simple to 

complex, from lower to higher" [1, p. 962]. 

S. Mocherny defines it as a process of functioning 

and evolution of the economic system in the long run, 

which occurs under the influence of economic contra-

dictions, needs and interests [2, p. 468]. 

T. Tkachenko and R. Tulchinsky [3, p. 14] empha-

size that economic development, along with a quantita-

tive increase in production involves a new economic 

phenomenon, expressed in the production of new goods 

and services, the use of new equipment and new tech-

nologies, the emergence of new institutions. The same 

point of view is supported by L. Shinkaruk [4]. 

From the standpoint of complicating the structure 

and composition of the system as a process of quantita-

tive and qualitative changes, development is under-

stood by such authors as V. Ponomarenko, O. Tridid 

and M. Kyzym, resulting in increased efficiency and 

sustainability in relation to the negative impact of the 

environment [5, p. 62]. 

O. Orekhova considers the essence of economic 

development as an internal structural functional re-

newal of the management system, the emergence of its 

qualitatively new state as a result of the influence of el-

ements of the external environment, as well as the cu-

mulative effects of interaction of elements of the inter-

nal environment [6, p. 37]. 

O. Raevneva considers development as a process 

of transformation in relation to an open system in space 

and time. It involves a constant change of global goals 

of the system, the formation of a new dissipative struc-

ture and transfer to a new attractor of functioning [7, p. 

108]. 
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D. Raiko proposes the understanding of develop-

ment as "a directed process of changing the qualitative 

state of the object, which is accompanied by the trans-

formation of its internal and external relations, ensures 

the unity of stability and activity of the object system in 

accordance with the requirements of the external envi-

ronment, life stability for the longest possible period of 

time "[8, p. 49]. 

A. Filipenko, considering the economy focused on 

development, determines that it forms fundamentally 

different qualitative parameters for the economic envi-

ronment, using its own advantages, and in the founda-

tion of its development considers self-sustaining eco-

nomic progress. The content of the shift is the transition 

from a supply economy to a demand economy, which 

provokes the growth of domestic demand [9, p. 38]. 

The most controversial issue in considering the na-

ture of development is to determine its positive or neg-

ative nature. Progress is seen as a transition to a higher 

level of system functioning. Regression, in turn, in-

volves the transition of the system in the opposite di-

rection - to a state that in its parameters is inferior to the 

previous one. In the context of movement, this involves 

a direct return on the path traveled. On the other hand, 

this path does not always involve direct repetitions, but 

often leads to a different state also worse than the pre-

vious one. Progress and regress are closely interrelated 

in the business cycles of the world economy, as dis-

cussed in the author's previous work [10], which iden-

tified the crucial role of innovation in the transition 

from one phase of the business cycle to another - di-

rectly from depression to growth. In this aspect, it is 

necessary to determine the difference between develop-

ment and change. Development is always change, but 

change itself can take many forms: from growth to rev-

olutionary transformations. Changes should be consid-

ered as separate events, which in their relationship con-

stitute a discrete process of development. Development 

necessarily implies the emergence of a new quality, the 

nature of which differs from the previous qualities in-

herent in the system under study.  

The analysis confirms the general mainstream of 

modern economics, which gradually shifted from the 

analysis of market mechanisms to non-market parame-

ters of socio-economic systems, and then developed 

widely in institutional and neo-institutional theories. In 

modern conditions, economic development should be 

considered as a complex process that takes place 

throughout the globalization space, but is radically dif-

ferent between different states. This requires both de-

tailing its nature and the process of implementation at 

the macroeconomic level of a particular national econ-

omy, and determining the role of supranational institu-

tions as special regulators of the world economy. 

For the agricultural sector, such specific institu-

tions should be considered [11]: within the framework 

of the World Trade Organization, there is a committee 

on agricultural; The UN structure includes the Food and 

Agriculture Organization (FAO), a special agency for 

the promotion of industrial development and the accel-

eration of industrialization of developing countries 

(UNIDO), within the European Union operates the Eu-

ropean Commission's Directorate-General for Agricul-

ture and Rural Development, European Commission 

and EU agro-industrial associations (European Associ-

ation of Poultry Producers and Traders - AVEC; Euro-

pean Association of Egg Producers - EEPA; Center for 

Interaction of Meat Processing Industry in the EU - 

CLITRAVI; European Association of Grain, Oil and 

Oil Producers) feed, olive oil and butter - COCERAL, 

etc.); the International Fund for Agricultural Develop-

ment (IFAD) should be singled out among international 

financial organizations; Among the non-profit organi-

zations are the Research Institute for Organic Agricul-

ture (FiBL) and the International Institute for Sustaina-

ble Development (IISD). 

For certain sectors of the economy, the most im-

portant issue should be considered not so much as a 

progressive or regressive type of development, but their 

combination within a single socio-economic system at 

a certain stage of movement. For the agricultural sector, 

this issue is one of the most important, as different sec-

tors actually operate within significantly different for-

mations: private agricultural households widely use 

manual labor, which is typical of pre-industrial technol-

ogy, and and private agricultural enterprises implement 

precision farming using drones, which monitor the con-

dition of the land and provide information to justify de-

cisions on fertilizer application, precision watering, 

pest management, and so on. These technologies al-

ready correspond to the information society. Thus, a se-

rious problem for the agricultural sector is the issue of 

uneven levels of development of individual segments, 

where some show progressive trends - crop production, 

organic farming, niche crops, and others - regressive, 

such as certain livestock industries: cattle, goats and 

more. 

Summing up the key properties of development, 

we note that its unambiguous attributes should be con-

sidered to increase the level of complexity, the presence 

of causal links between individual phenomena and pro-

cesses that determine the nature of the acquisition of 

new quality while maintaining its own authenticity, the 

presence of a vector, which acts as a trigger for 

changes, that constitute the content and essence of de-

velopment; development can be regressive and progres-

sive. 

Another important dichotomy of development is 

considered to be its two principal types: evolution and 

revolution. One example of such a relationship is the 

life cycle model of L. Greiner [12]. It was designed for 

an organization where it is assumed that the develop-

ment of the enterprise undergoes gradual stages of evo-

lutionary and revolutionary changes, where the revolu-

tion is associated with various types of crises, overcom-

ing which allows the institution to move to a new 

evolutionary stage of development. The need to deter-

mine different types of changes in the course of devel-

opment determines the choice of methods for managing 

them. Revolutionary changes involve shifting the em-

phasis in management from one paradigm to another. 

Evolutionary changes involve the gradual acquisition 

of new qualitative properties of the system. Revolution-

ary changes are often identified with transformations as 

a radical restructuring of key provisions of the object. 
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The biggest disadvantage of revolutionary changes is 

the rejection of previously acquired results, and evolu-

tionary - their low rate of implementation, does not al-

ways meet the requirements.  

The inconsistency of consolidating the results of 

economic growth in the results of economic develop-

ment on the example of individual countries indicates 

significant errors in their management. 

Sustainable development is seen as a controlled 

process of development of society, which does not de-

stroy the natural basis and ensures the development of 

civilization. It is based on scientific and technological 

progress, which reduces the dependence of economic 

objects on natural conditions and resources [12]. One 

of the contradictions that must be resolved during the 

implementation of the concept of sustainable develop-

ment is environmental pollution due to uncontrolled 

economic growth. Proponents of the theory of its limi-

tation to the preservation of the natural environment 

emphasize its decisive negative impact. On the other 

hand, it is worth agreeing with their opponents on the 

key issue of determining responsibility for their eco-

nomic activities, which are harmful to the environment 

and not directly related to the nature of economic de-

velopment. It is largely due to the so-called "common 

property" and the lack of price for its use. The conse-

quences of this policy are so-called transaction costs, 

the nature of which is associated with non-deterministic 

ownership of certain resources, including natural re-

sources. The solution to this issue lies in improving the 

functioning of institutions and institutions, the theory 

of which deals with the problem of transaction costs. 

Economic growth is the only way to increase the wel-

fare of the population, given the positive trend towards 

its increase globally. This necessitates the distinction 

between the concepts of economic growth and the de-

velopment of mechanisms for liability for environmen-

tal damage in the course of economic activity, which 

must be addressed within the concept of sustainable de-

velopment both in the global context and at the level of 

individual national economies. The social aspect of sus-

tainable development concerns human beeings, his 

needs, values and interests as a key goal of all social 

production. Accordingly, economic development 

should ensure an increase in living standards. In fact, 

there is a further differentiation of incomes of the rich-

est and poorest sections of the population, especially on 

a global scale, where globalization trends are closely 

intertwined with domestic ones. But this aspect is more 

related to the mechanisms of income redistribution and 

reflects the effectiveness of the state as an institution of 

public life regulation. The participation of the entire 

population - citizens - in the process of economic 

growth is justified within the concept of inclusive de-

velopment. 

For the agricultural sector, the issue of ensuring 

economic development within the concept of sustaina-

ble development is the only possible one, as this sector 

of the national economy interacts most with the natural 

environment and remains one of the main sources of 

employment for rural areas. Thus, the understanding of 

economic development of the agricultural sector in-

volves, in parallel with economic growth in terms of 

productivity of natural resources, production of new 

products, which in terms of quality can better meet the 

food needs of the population, create decent living con-

ditions for rural population by expanding and improv-

ing infrastructure, as well as to act as a basic branch of 

development of the agro-food complex. 

Therefore, considerable attention is paid to devel-

opment in the context of the object's interaction with 

the external environment. For a particular sector of the 

economy, which is also the agricultural sector, the issue 

of interaction with the external environment concerns 

intersectoral relations within the national economy, re-

lations with the globalization space in the context of ex-

port-import activities. Also, its functioning, in addition 

to achieving traditional economic goals, includes a 

number of additional aspects, such as providing social 

guarantees for workers in this sector, maintaining envi-

ronmental balance and implementing food security ob-

jectives at the national level. The implementation of 

these goals implies the need to ensure the development 

of all economic entities, which should be reflected in 

the growth of quantitative parameters of functioning 

and improving the quality of results. Simultaneously 

with these aspects, traditional economic landmarks re-

main no less important, which include profitability, the 

share of value added, the level of productivity per unit 

of resources. In this context, the aspect of interaction 

with the external environment involves the appropriate 

response of individual actors within the industry to in-

crease the level of compliance of individual facilities 

and the industry as a whole, both market requirements 

and institutional, represented by both government and 

international institutions. 

Conclusions. 

Based on the study, the following conclusions 

should be drawn. Revolutionary and evolutionary 

change should be seen as an integral part of the devel-

opment process, the alternation of which ensures con-

stant progress. On the other hand, it is necessary to 

agree with the existence of regressive and progressive 

direction of development. But the return of the system 

to its previous state as a result of the refusal to acquire 

a new level of complexity of the regression input is 

more consistent with the trajectory of the spiral. 

Economic development is a complex non-alterna-

tive way of changing the modern economic system, 

which takes place on the basis of resolving conflicts of 

interest of various stakeholders, which lead to the trans-

formation of social relations, which are mainly based 

on ownership of certain resources. The rapid technolog-

ical process in parallel with the constant growth of the 

population leads both to an increase in the productivity 

of resource use and to further stratification of the pop-

ulation both within individual countries and in the 

global dimension. The intensification of economic ac-

tivity in combination with the large-scale introduction 

of resource-saving technologies will ensure the 

achievement of the goals of improving the quality of 

life of the population and preserving the environment. 

For the agricultural sector, economic development in-

volves the introduction of technological change in com-

bination with institutional support for their implemen-
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tation, primarily through large-scale expansion and de-

velopment of infrastructure that will contribute to the 

goals of inclusive and sustainable development. 
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Анотація 

У науковій статті досліджено зарубіжний досвід державного регулювання відтворення землі різних 

країн світу та можливості його використання в Україні. Велику увагу приділено європейській практиці 

земельних відносин. Визначено, що значний вплив на ефективність використання та відтворення землі 

чинить той факт, що в більшості західноєвропейських країн органи державної влади вимагають від влас-

ників здійснення меліоративних та природоохоронних заходів у відповідності до національних та місцевих 

програм та під контролем держави. Доведено, що досвід іпотечного земельного кредитування дістав свій 

розвиток не тільки в розвинених країнах, але і в країнах з перехідною економікою, зокрема в країнах Ла-

тинської Америки та Азії. Виокремлено найбільш часто використовувані механізми державного регулю-

вання відтворення землі як фактору виробництва: дотримання цільового використання сільськогосподар-

ських земель; обмеження максимально допустимих розмірів земельної ділянки; вимоги до покупців землі; 

відповідальність за порушення земельного та екологічного законодавства; застосування податково-фінан-

сових стимулів тощо. 
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Abstract 

The scientific article examines the foreign experience of state regulation of land reproduction in different 

countries and the possibility of its use in Ukraine. Much attention is paid to the European practice of land relations. 

It is determined that the fact that in most Western European countries public authorities require landowners to 

carry out reclamation and environmental measures in accordance with national and local programs and under state 

control has a significant impact on the efficiency of land use and reproduction. It is proved that the experience of 

mortgage land lending has developed not only in developed countries but also in countries with economies in 

transition, in particular in Latin America and Asia. The most frequently used mechanisms of state regulation of 

land reproduction as a factor of production are singled out: observance of target use of agricultural lands; limitation 

of the maximum allowable size of the land plot; requirements for land buyers; liability for violation of land and 

environmental legislation; application of tax and financial incentives, etc. 

Ключові слова: земля, державне регулювання відтворення землі, земельні відносини, механізми дер-

жавного регулювання відтворення землі, практика земельних відносин. 

Keywords: land, state regulation of land reproduction, land relations, mechanisms of state regulation of land 

reproduction, practice of land relations. 

 

Актуальність теми дослідження. Важливим 

питанням сьогодення є удосконалення його основ-

них напрямів, яке не можливе без вивчення і ана-

лізу зарубіжного досвіду, який на практиці довів 

свою ефективність і виступає обов’язковим напря-

мом нашого дисертаційного дослідження. Також 

ми переконані, що використання багаторічного дос-

віду економічно розвинених країн щодо держав-

ного регулювання відтворення земель сільськогос-

подарського призначення сприятиме виконанню 

найважливішого завдання сільського господарства 

– забезпечення продовольчої безпеки країни. 

До основних завдань даного параграфа ми від-

носимо намагання показати дію ключових чинників 

на процес державного регулювання відтворення зе-

млі.  

Так вивчення світового досвіду державного ре-

гулювання відтворення земель сільськогосподар-

ського призначення засвідчило, що значний вплив 

на цей процес здійснює земельний ринок і все що 

його представляє. Оскільки відношення уряду до 

питання продажу землі не усіх країнах є однознач-

ним, і як наслідок – принципи, форми і підходи до 

правового вирішення цієї проблеми в різних краї-

нах істотно різняться. 

Виклад основного матеріалу. Так, для країн 

східної Європи є характерним обмеження приват-

ної власності на землю, шляхом ведення мораторію 

на її продаж (наприклад Болгарія), та заборону про-

давати землю іноземцям протягом визначеного пе-

ріоду (Угорщина, Чехія) [1, с. 208].  

Характерним для європейської практики є на-

явність певних вимог до покупця землі сільського-

сподарського призначення. Зокрема в Угорщині зе-

млевласник має мати аграрну освіту [2, с. 50], а у 

Німеччині – досвід ведення аграрного виробництва. 

Подібна практика існує і в Швеції, де правом на ку-

півлю землі володіють лишень особи, які безпосе-

редньо займаються сільськогосподарським вироб-

ництвом і мають необхідну кваліфікацію. У Німеч-

чині також зберігається вимога щодо необхідності 

займатися сільськогосподарським виробництвом. 

Відмінність полягає у забороні її продажу особі, яка 

не здійснює свою діяльність в сільському господар-

стві тобто перерозподіл.  

Особливістю німецького досвіду є те, що в 

приватній власності перебуває більше 90 % всіх зе-

мель. Однак, незважаючи на це, чинним законодав-

ством цієї країни передбачається заборона на: по-

перше, на подрібнення сільськогосподарських і лі-

сових земельних ділянок, по-друге, на їх відчу-

ження з подальшою зміною цільового призначення. 

Крім того, держава здійснює всебічний контроль за 

раціональним та цільовим використанням земель, 

гарантує їх вільний господарський оборот з метою 

пошуку «найефективнішого власника». Слід зазна-

чити, що одним із критеріїв ефективності тут є ви-

конання правових зобов’язань з податкових плате-

жів, які сплачуються в інтересах суспільства. Крім 

того, особливістю купівлі землі в даній країні є те, 

що можливість купівлі земельної ділянки сільсько-

господарського призначення появляється лишень 

після 10 років її оренди.  

У відповідності до законодавства Данії право 

на володіння земельними угіддями мають лишень 

фізичні особи, до яких висувається ряд вимог. Зок-

рема, перша вимога стосується того, що особа, яка 

володіє земельною угіддям, має проживати в са-

мому господарстві, де здійснюється сільськогоспо-

дарська діяльність. Друга вимога пов’язана з тим, 

що вразі, якщо розмір земельних угідь перевищує 

тридцять гектарів, то до першої вимоги додається 

наступна – обов’язкова наявність спеціальної сіль-

ськогосподарської освіти. Юридичним особам, та-

ким як банкам і страховим компаніям заборонено 

купувати землю.  

Більш суворіші вимоги щодо власника земель-

них угідь передбачення законодавством Італії. Так, 

зокрема, дана особа має відповідати наступним 

критеріям: бути безпосереднім виробником, що 

означає – обробляти землю власною працею або 

працею членів своєї сім’ї; володіти освітньо-квалі-

фікаційними навиками землеробства; протягом 

двадцяти років бути членом виробничого-госпо-

дарського кооперативу заснованого органом публі-

чного права; пройти випробувальний термін, який 

складає три роки.  

Подібна практика практикується і в Австралії, 

де вимоги до власника землі полягають в тому, що 

на своїй ділянці він повинен збудувати будинок і 

там жити, особисто її обробляти. Що до оренди зе-

млі, то ще у 1892 році в Австралії був прийнятий 
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закон, у відповідності до якого термін здачі землі в 

оренду становить 99 років, а щорічна рента при 

цьому становить 4 % від вартості землі. На нашу 

думку, перевагою даного підходу є те, що власни-

ком землі залишається держави, яка забезпечує собі 

регулярний дохід, який крім іншого витрачається 

на відтворення землі. 

Опрацювання значної кількості літературних 

джерел дозволяє нам стверджувати, що в світі пи-

тання земельної власності є досить актуальними і 

це незважаючи на те, що основному серед економі-

чно розвинених країн світу переважає приватна зе-

мельна власність. Проте така ситуація спостеріга-

ється не всюди. Зокрема в Канаді частка землі, яка 

перебуває в приватній власності не перевищує 

9,8%. У відповідності до Конституції цієї країни 

провінції володіють виключним правом володіння 

землею. Особлива увага з боку держави тут приді-

ляється запобіганню зловживань із землею і тому 

усі операції з купівлі і продажу землі відбуваються 

на відкритих аукціонах.  

В Ізраїлі в руках держави знаходиться майже 

91 % сільгоспугідь. Особливістю тут є те, що можна 

купити право на користування земельною ділянкою 

на чітко визначений термін, а основна частина зе-

мель перебуває у спільній власності держави та єв-

рейського національного фонду. Сьогодні просте-

жується досить чітка тенденція, яка проявляється в 

тому, що коло прав приватних землевласників, при-

чому великих, під силою дії загальнонаціональних 

інтересів все більше звужуються з одночасним роз-

ширенням прав держави або господарюючих 

суб’єктів, які безпосередньо використовують дані 

землі (Англія, Бразилія). Все це дає підстави ствер-

джувати, що нинішній закордонний інститут прива-

тної власності на землю в розвинених країнах давно 

не однозначний попередньому закону, який виголо-

шував бажання власника законом даного земель-

ного володіння. Питання відтворення сільськогос-

подарських земель сьогодні регулюється багатьма 

державними структурами в тому числі і структу-

рами, які мають міжнаціональний характер. 

Значний вплив на ефективність використання 

та відтворення землі здійснює той факт, що в біль-

шості західноєвропейських країн органи державної 

влади вимагають від власників здійснення меліора-

тивних та природоохоронних заходів у відповідно-

сті до національних та місцевих програм та під ко-

нтролем держави. У разі порушення стандартів ви-

користання земельних ділянок передбачено 

примусове їх вилучення на користь більш успішних 

землекористувачів.  

Корисним, на наш погляд, для вітчизняної еко-

номіки є досвід східноєвропейських країн, де спо-

чатку масова деколективізація земельних угідь, що 

призвела, наприклад в Румунії, до знищення вели-

ких площ виноградників, руйнування виробничо-

аграрної інфраструктури, скорочення поголів'я ху-

доби тощо. Крім того, додатковим негативним нас-

лідком такої політики стало те, що половина нових 

землевласників це жителі міст з відсутністю дос-

віду праці в сільському господарстві та небажанням 

приймати участь у виробництві сільськогосподар-

ської продукції. Все це стало причиною коректу-

вання урядами своїх земельних реформ у відповід-

ності до вже існуючого досвіду.  

Оборот сільськогосподарських земель у Схід-

ній Німеччині має свої особливості. Ключовою з 

них є та, що у 1992 році була створено Товариство 

з обмеженою відповідальністю з управління і реалі-

зації земель (BVVG). Основним завданням даної 

структури стало збалансування інтересів податко-

вої та аграрної політики центрального уряду і зе-

мель Німеччини. Виконання даного завдання було 

б неможливе без становлення і розвитку ринку сіль-

ськогосподарських і лісових земель. За роки діяль-

ності компанії приватизовано майже 867 000 га 

сільськогосподарських і лісогосподарських угідь 

це призвело до виникнення на території східних зе-

мель 25 тис. фермерських господарств і стало запо-

рукою виконанню поставлених завдань [3]. 

Перехід до ринкової економіки передбачає не-

одмінну зміну ролі держави як загалом так і в пи-

таннях, пов’язаних з відтворенням земель сільсько-

господарського призначення. Як показує світовий 

досвід навіть в умовах розвинутого ринку існує не-

обхідність державного втручання в процеси 

пов’язані з відтворенням землі, зокрема, в області 

регулювання фінансових ресурсів для цих цілей од-

ним з яких є визначення граничних розмірів оренд-

ної плати та ціни землі. 

Суттєві напрацювання в цьому напрямі мають, 

на нашу думку, ряд європейських країн. Зокрема 

Нідерланди, де орендна плата регулюється чинним 

законодавством і в основу визначення якої закла-

дена рента. Ставки орендної плати залежать від 

виду сільськогосподарських угідь, усередині яких 

виділяються ґрунтові групи, які в свою чергу поді-

ляються ще за трьома класами залежно від якості 

ґрунту. Також законодавством передбачено прове-

дення заходів із збереження родючості землі за що, 

в свою чергу, також нараховуються додаткові пла-

тежі. Вважається, що проведення відтворювальних 

заходів впливає на якість земель і тому кожні три 

роки орендна пата і додаткові платежі перегляда-

ються у відповідності до зміни якості угідь. Однак 

орендна плата не може перевищувати законодавчо 

встановленого максимального розміру.  

Визначення орендної плати на основі вартості 

основних сільськогосподарських продуктів, взятих 

за останні п’ять років практикується у Франції. 

Процедура передбачає, що власник земельної діля-

нки і орендар вибирають види сільськогосподарсь-

ких продуктів, за якими буде оцінюватися орендна 

плата, із списку сільськогосподарської продукції, 

складеного консультативною комісією з оренди із 

обов’язковим зазначенням їхньої максимально-вар-

тісної межі в залежності від категорії земель і хара-

ктеру сільськогосподарських культур та врахову-

ючи регіональні особливості. Основне правило, яке 

при цьому повинно виконуватися полягає в тому, 

що вартість обраного набору продуктів не повинна 

перевищувати 20 % вартості сільськогосподарської 

продукції за останні п’ять років, одержуваної від 

площ району, де орендуються землі, хоча остаточне 
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рішення приймає префектура, яка теж намагається 

дотримуватись даного правила.  

Загалом, особливістю орендних відносин у ро-

звинених країнах світу є врахування того факту, що 

для гарантованого господарювання орендар пови-

нен бути певним у довгостроковості своїх орендних 

прав, оскільки в протилежному випадку він перес-

тає здійснювати відтворення землі. З цією метою в 

багатьох країнах встановлюються мінімальні тер-

міни оренди: у Нідерландах – 6 років, Бельгії та 

Франції – 12, Італії – 15, Японії – 20, у Данії –30 

років. 

Цікавим є також досвід Китаю, де власність на 

землю відокремлена від землекористування і земле-

володіння. Особливістю тут є те, що більше 96 % 

земель сільськогосподарського призначення орен-

дуються і питання про їх передачу в приватну вла-

сність не обговорюється. Таким чином, єдиним вла-

сником на земельні ресурси, як національне над-

бання, є держава, яка надає орендарям всю 

необхідну повноту прав, необхідних для організації 

ефективного виробництва і господарського викори-

стання земельних угідь. 

Неабияке значення у функціонування земель-

ного ринку відіграє ціна продажу земель сільсько-

господарського призначення. Так основою для ви-

значення ціни в Німеччині є місце розташування ді-

лянки та бонітет ґрунту. Регулювання і контроль 

цін на землю здійснюється на основі нормативів, 

які публікуються черговістю в два роки. Як нами 

уже зазначалося, обов’язковою умовою при про-

дажі землі є дозвіл місцевих органів влади і його ці-

льове використання. Відчуження земель під забу-

дову регламентується спеціальним Законом Про ві-

дчуження земель, причому прерогатива надається 

громадам і Союзу із захисту навколишнього сере-

довища. 

Рекомендована ціна землі у Франції, яка висту-

пає в якості вихідної бази при формуванні ринкової 

ціни землі, являє собою капіталізовану земельну ре-

нту і визначається співвідношенням земельної ре-

нти і позикового відсотка. Слід зазначити, що рин-

кова ціна, яка визначена на основі індикативної ко-

релюється у відповідності до попиту і пропозиції на 

конкретні земельні ділянки.  

Значна увага в світі приділяється і недопу-

щенню спекулятивних операцій з землею, завдяки 

введенню дозвільного порядку придбання земель 

сільськогосподарського призначення, а також об-

меженню права вільно розпоряджатися землею, а 

лишень для ведення сільського господарства протя-

гом законодавчо визначеного терміну. Наприклад в 

Чехії такий термін визначено у п’ять років, в Японії 

– три. В окремих країнах Західної Європи купівля-

продаж земель сільськогосподарського призна-

чення або забороняється, якщо дана ділянка відно-

ситься до високо родючих земель, або суттєво об-

межується завдяки наявності дозволу органу місце-

вого самоврядування, а також мешканців даної 

території) [4, с. 165]. Наприклад, у Швеції для того 

щоб купити землю необхідно отримати дозвіл від 

родичів та державної інспекції. У разі негативної ві-

дповіді останньої, вона зобов’язана купити землю 

за ціною угоди, яка була укладена між покупцем і 

продавцем. Практикування посередництва місце-

вими органами влади спостерігається і в інших за-

хідноєвропейських країнах, США та Канаді де куп-

лена владою земля може бути здана в оренду або 

перепродана на більш вигідних умовах.  

Отже, на основі вищенаведеного дослідження 

можемо стверджувати, що незважаючи на те, що 

ціни на землю регулюються законодавчо, основою 

для їх визначення є ринковий механізм. Також на 

основі проведеного дослідження ми можемо ствер-

джувати, що землі сільськогосподарського призна-

чення мають використовуватися лишень згідно 

свого цільового призначення і перебувати в обороті 

як того вимагає ринковий механізм. Крім того, в 

світі чітко розрізняють відмінність наслідків, коли 

земля виступає як об’єкт власності і коли вона роз-

глядається як засіб виробництва і тому для більшо-

сті країн важливим є питання прав і обов’язків зем-

левласників та землекористувачів ніж питання 

пов’язані з формами земельної власності.  

В економічно розвинених країнах вже давно 

вже давно сформувалась система іпотеки. Її осно-

вою стало нормативно-правове обґрунтування чіт-

ких методів реєстрації нерухомості, а також неухи-

льне дотримання заставного права на заставне 

майно. Так, за даними Європейської іпотечної фе-

дерації, сумарна на кінець 2014 р. вартість кредитів 

під заставу нерухомості в Європі становила 

6,9 трлн. євро, у США – 8,9 трл. дол. США [5]. Та-

кож, ефективність земельного іпотечного кредиту-

вання можна підтвердити наступними даними. Так 

майже 95% від власних інвестиційних ресурсів фе-

рмерів складають кредити під заставу землі, а час-

тка Державних спеціалізованих банків у сільсько-

господарському кредиті становить: у США – 26 %, 

Німеччині – 44 %, Франція – 75 %. 

Банківський іпотечний кредит надається іпоте-

чним банком, а в ряді країн сільськогосподарсь-

кими та земельними банками. Перевагами землі як 

об’єкта застави є перш за все сталість її місця роз-

ташування, постійно зростаюча вартість, можли-

вість володіння і користування після застави [6]. 

Щодо переваг самого іпотечного кредиту-

вання, то ним в даному випадку є те, що воно пе-

редбачає: по-перше, збереження майна в руках бо-

ржника; по-друге, надає можливість отримання під 

заставу одного і того ж майна додаткових іпотеч-

них позик; по-третє, передбачає обов’язкову реєст-

рацію застави в земельних книгах, які ведуться в 

державних або комерційних установах. Засоби іпо-

течних та земельних банків формуються за рахунок 

коштів держави, приватних та іноземних комерцій-

них структур, а також вкладів населення. 

Також у разі неплатоспроможності боржника 

задовольнити вимоги кредитора проводиться або 

реалізації заставленого майна, або реалізації заста-

вного права, або передбачено вступ кредитора у во-

лодіння майном. Даний вид заставного кредиту-

вання поширений в США, Великобританії, Франції, 

ФРН. У Канаді термін дії заставної ділиться на кі-

лька періодів і для кожного з них встановлюється 
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тверда ставка. Після закінчення одного періоду ста-

вка приводиться у відповідність до чинного в даний 

момент ринковим відсотком. Аналогічна практика 

застосовується в Швейцарії та Нідерландах [7, с. 

130]. 

Практика надання земельними банками, які 

управляються Фермерською кредитною асоціацією 

пільгових для фермерів кредитів під заставу землі 

поширена і у США. Джерелом коштів на ці цілі є 

спеціально створені фонди. Крім того, даний вид 

кредитування практикується і комерційними бан-

ками, однак під більш високий відсоток або з залу-

ченням держави до виплати різниці в процентних 

ставках. Узагальнюючи досвід США можемо зазна-

чити, що вже понад 100 років земельні банки зай-

мають чільне місце в економіці раціонального ви-

користання земельних ресурсів даної країни. Ста-

ном на сьогоднішній день інституційні і приватні 

інвестори в сферу іпотечного кредитування залу-

чили більш ніж половину всіх ресурсів, що майже 

вдвічі перевищує аналогічний показник в європей-

ських країнах. Особливістю тут є те, що переті-

кання капіталу відбувається не тільки з ринку капі-

талів на ринок іпотечних кредитів, а й з регіонів, що 

мають надлишкові довгострокові кредитні ресурси, 

в регіони, які відчувають в них потреба [8]. Дану 

модель досить часто називають «американською», 

оскільки, на думку багатьох економістів, широке 

застосування така модель може отримати розпов-

сюдження лишень в країнах з дуже стійкою еконо-

мікою.  

Найбільш цікавим для нас з точки зору нашого 

дослідження є досвід Німеччини, де основою іпоте-

чних взаємовідносин у сільському господарстві є 

розвинений ринок землі сільськогосподарського 

призначення і де виданий іпотечними банками сіль-

ськогосподарський кредит складає 7,5 % в загаль-

ному обсязі аграрних позик. Причому кредити ви-

даються як приватними, їх більшість так і держав-

ними банками. Особливістю іпотечного кредиту є 

те що він не може перевищувати 60 % вартості за-

кладеної землі і носить довгостроковий характер 

[9]. Позитивна роль держави в даному процесі по-

лягає в тому, що вона компенсує сільськогосподар-

ським виробникам приблизно 30 % від суми отри-

маного кредиту. Як приклад можемо навести той 

факт, що з місцевого бюджету федеральної землі 

Бранденбург на підтримку сільськогосподарського 

кредитування і щорічно виділяється приблизно 4,2 

млн. євро [10, с. 326–329]. 

Слід зазначити, що іпотечне земельне кредиту-

вання дістало свій розвиток не тільки в розвинених 

країнах, але і в країнах з перехідною економікою, 

зокрема в країнах Латинської Америки та Азії. Зок-

рема, значна увага розвитку вторинного ринку за-

ставних приділяється в таких країнах як Аргентина, 

Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія та ін.  

На основі узагальнення розвитку цивільно-

правового інституту земельної іпотеки в зарубіж-

них системах можемо стверджувати, що основною 

їхньою відмінністю є підходи щодо формування ре-

сурсної бази та механізми залучення фінансових 

ресурсів, необхідних для іпотечного кредитування 

(табл. 1). Так в Європі іпотека найчастіше ототож-

нюється як засіб обігу нерухомості, в той час як 

США та Канаді – це частина фондового ринку.  

Як бачимо, сьогодні не існує якоїсь єдиної 

схеми земельно іпотечного кредитування. Ми підт-

римуємо думку тих економістів, які вважають, що 

у найбільш загальному вигляді сформувалися дві 

групи іпотечних кредитних інститутів, основною 

відмінністю між якими є форма мобілізації фінан-

сових ресурсів. 

Таблиця 1 

Світові моделі іпотечного кредитування [11] 

Країни 
Основна модель іпотеч-

ного кредитування 

Основні інструме-

нти залучення кош-

тів 

Форми державної участі в роз-

витку іпотечного кредиту-

вання 

США і Ка-

нада 

Вторинний ринок застав-

них 

Цінні папери, забез-

печенні закладними 

Підтримка операторів вторин-

ного ринку, податкове стимулю-

вання, державне страхування 

кредитів 

Західна Єв-

ропа 

Однорівнева, останнім ча-

сом набирає обороти ри-

нок іпотечних облігацій 

Ощадні рахунки, іпо-

течні облігації 

Державні преміальні виплати, 

жорстке регулювання ринку зі 

сторони держави, податкове сти-

мулювання 

Східна Єв-

ропа 
Однорівнева 

Ощадні рахунки, іпо-

течні облігації 

Державні преміальні виплати, 

жорстке регулювання ринку зі 

сторони держави, податкове сти-

мулювання 

Азія 
Однорівнева, в деяких кра-

їнах є вторинний ринок 

Ощадні рахунки, 

цінні папери, забез-

печенні закладними 

Створення державних кредито-

рів, скерування державних кош-

тів на іпотечне кредитування 

Латинська 

Америка 

Однорівнева, в деяких кра-

їнах роблять спроби ство-

рення вторинного ринку 

Ощадні рахунки 

Залучення державних коштів в 

іпотечне кредитування, ство-

рення державних операторів вто-

ринного ринку 

 



32 Slovak international scientific journal # 49, (2021) 

До першої групи слід віднести депозитні інсти-

тути, що акумулюють свої фонди головним чином 

через вклади (ощадні банки, комерційні банки, спе-

ціалізовані фінансові організації, які здійснюють 

кредитування житлового будівництва). Другу 

групу представляють банки, що спеціалізуються на 

видачі довгострокових позик під заставу нерухомо-

сті (іпотечні банки, земельні банки) [11], які є неде-

позитними інститутами. Особливістю діяльності 

класичного іпотечного банку полягає в тому, що на-

давши кредит він продає його третій особі за допо-

могою випуску облігацій, які є забезпечені пулом 

іпотечних кредитів. Продажу випущених облігацій 

в Європі сприяють їхні характеристики, які поляга-

ють в наступному: випуск здійснюється тільки іпо-

течними банками; оборот регулюється спеціальним 

органом нагляду; мають забезпечення нерухомі-

стю; задоволення вимог власників облігацій прово-

диться в першочерговому порядку. 

Щодо економічних механізми функціонування 

іпотечних кредитних інститутів то вони однакові у 

всіх розвинених країнах світу, з виключенням від-

мінностей, що стосуються в основному організацій-

них підходів.  

Виділяють дві основні моделі ринку іпотеч-

ного кредитування: однорівневу і дворівневу. Суть 

дворівневої системи полягає в тому, що банк, після 

надання іпотечного кредиту, самостійно його рефі-

нансує за допомогою випуску цінних паперів, за-

ставних листів, випуск яких регулюється спеціаль-

ним законодавством яке відмінне від того, що регу-

лює випуск облігацій. На думку багатьох 

спеціалістів до основних переваг даної моделі слід 

віднести невисоку вартість її організації, яка в свою 

чергу суттєво впливає на ціну кредитних ресурсів. 

Широке застосування дана система отримала в ба-

гатьох європейських країнах, зокрема Даній, Німе-

ччина, Франції та ін.  

На противагу однорівневій, дворівнева сис-

тема передбачає переуступку іпотечних кредитів, 

виданих на первинному іпотечному ринку, спеціа-

льно створеним за участю держави агентствам. 

Найбільшого поширення вона отримала в таких 

країнах як Великобританія і США [12, р. 112]. 

Аналіз функціонування цих двох моделей за-

свідчує активне втручання держави, з ціллю підтри-

мки і розвитку іпотечних відносин, шляхом підтри-

мки іпотечних кредиторів. 

Аналізуючи світовий досвід земельного іпоте-

чного кредитування можемо констатувати той 

факт, що сьогодні у світі розмежування кредитного 

забезпечення використання землі можна поділити 

на дві категорії. Першу категорію представляють 

довгострокові (від 10 до 40 років) кредити земель-

них банків з придбання землі та будівництва вели-

ких інфраструктурних споруд з її облаштування і 

покращення. Другу категорію представляють коро-

ткострокові кредити (до 10 років) надані на поточну 

діяльність з використання землі [13]. 

Узагальнення світового досвіду переконує, що 

жодна країна світу не здатна забезпечити стабіль-

ний соціально-економічний без чітко продуманої 

політики в галузі кредитного забезпечення, відтво-

рення земельних ресурсів, яка в свою чергу, є бази-

сом для встановлення довірчих відносин між усіма 

учасниками кредитного ринку.  

В основі ефективного державного відтворення 

землі повинно бути визнання того, що джерелом 

всього багатства є земля та результати її раціональ-

ного використання. Щодо вітчизняної економіки, 

то використання земельної іпотеки для цих цілей у 

нас поки що не використовується із за відсутності 

рину землі. В загальному порівняльна характерис-

тика особливостей земельно-іпотечного кредиту-

вання в Україні і країнах з розвиненою ринковою 

системою можна представити наступним чином 

(рис. 1.). 
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Рис. 1. Порівняльна характеристика земельно-іпотечного кредитування в розвинених країнах та Україні 

[14, с. 290] 

 

Виявлені переваги земельно-іпотечного креди-

тування виступають як зразок для вдосконалення 

існуючої системи кредитування, який, однак, необ-

хідно адаптувати до конкретних умов нашої країни. 

Земельно-іпотечне кредитування, на думку ав-

тора, стане в недалекому майбутньому важливим 

фактором відтворення земельних ресурсів і тому за-

раз нам необхідно звернутися насамперед до дос-

віду зарубіжних країн, де воно діє понад 100 років 

та до власної історії. 

На сьогоднішній день незаперечною є конста-

тація того факту, що в компетенції Європейського 

Союзу є вирішення складних екологічних питань, 

які напряму пов’язані з відтворенням земель сільсь-

когосподарського призначення. Крім того, даному 

процесу також сприяє той факт, що необхідність 

екологічної інтеграції є актуальною для всіх без ви-

ключення країн Європейського Союзу, включаючи 

кандидатів на вступ. Екологічна інтеграція перед-

бачає дотримання єдиних принципів екологічної 

політики, які включають: 1) принцип субсидіарно-

сті; 2) принцип екологічної орієнтованості, коли 

будь-яка діяльність здійснюється з урахуванням по-

треб навколишнього середовища; 3) принцип відш-

кодування збитку навколишньому середовищу 

шляхом усунення шкоди на початковому етапі її ви-

никнення; 4) принцип обережності; 5) принцип пре-

вентивних дій; 6) принцип інтеграції екологічної 

політики у розробку і проведення усіх інших полі-

тик; 7) принцип хто забруднює той платить [14, с. 

290].  

Серед інструментарію екологічної політики, 

який покликаний сприяти відтворенню земель сіль-

ськогосподарського призначення в країнах Євро-

пейського союзу слід виділити наступні: [15, с. 50; 

190–193]: 

- LIFE – (фінансовий інструмент для довкілля). 

Даний інструмент покликаний забезпечувати впро-

вадження та розвиток екологічної політики ЄС. 

- Екологічні податки та мита: стягуються з 

кожної використовуваної фізичної одиниці речо-

вини, щодо якої доведено, що вона дійсно спричи-

няє негативний вплив на навколишнє середовище. 

Концепція оподаткування в даному випадку розро-

бляється таким чином, щоб захистити підприємства 

з екологічно чистою технологією виробництва у 

разі підняття цін на продукцію. Основною метою 

застосування даних інструментів є підвищення ефе-

ктивності екологічної політики та забезпечення ви-

користання екологічних мит та податків у відповід-

ності до законодавства Співтовариства [16]. 
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- Угоди та договори про охорону довкілля: по-
кликані вдосконалювати екологічні аспекти діяль-
ності підприємств шляхом впровадження методів 
сталого виробництва та мотивування до застосу-
вання угод та заходів передбачених Програмою 6 
AEP. 

- Інтегрована політика зі зміни продукції, що 
виробляється (Integrated product policy). Суть да-
ного інструменту полягає в аналізі життєвого циклу 
продукції та переконанні, що виробництво будь-
якої продукції є шкідливим для навколишнього се-
редовища. Основною ціллю застосування є наси-
чення ринку екологічними продуктами та залу-
чення суспільства до дискусії з даної проблема-
тики. 

- Міжнародне управління та координація пок-
ликане запобігати катастрофічним змінам клімату, 
втраті біологічного різноманіття, захисті людсь-
кого здоров'я, координації щодо управління і вико-
ристання природних ресурсів і відходів викорис-
тання й управління природними ресурсами і відхо-
дами, тощо. 

- Екомаркування продукції: об’єднавча про-
грама різних європейських країн покликана моти-
вувати виробників до виробництва продукції з най-
меншим негативним впливом на довкілля, а спожи-
вачів бути більше лояльними по відношенню до 
природи [17].  

- Система екологічного менеджменту та еко-
логічного аудиту (The European Eco-Management 
and Audit Scheme) основну мету своєї діяльності 
вбачає у сприянні поліпшенню характеристик на-
вколишнього природного середовища шляхом за-
лучення компаній до процесу управління навколи-
шнім середовищем та забезпечення суспільства ві-
дповідною екологічною інформацією. 

- Екологічні перевірки. Під ними розуміють: 
«мінімальні критерії: забезпечення більшої відпо-
відності, а також більшої одностайності у застосу-
ванні та впровадженні законодавства Співтоварис-
тва щодо охорони довкілля шляхом надання міні-
мальних критеріїв організації, проведення, 
постконтролю та опублікування результатів еколо-
гічних перевірок в усіх державах-членах» [18, с. 
20]. 

- Європейський реєстр викидів та перенесення 
забруднювальних речовин (PRTR – Pollutant Release 
and Transfer Register Regulation) – покликаний спри-
яти покращенню доступу суспільства до інформації 
пов’язаної із станом оточуючого середовища і тим 
самим запобігати (зменшувати) забруднення в по-
дальшому.  

- Оцінка екологічних наслідків впровадження 
планів та програм: основною метою проведення є 
врахування екологічних аспектів при розробленні 
та ухваленні відповідних планів та програм. 

Розглядаючи інструментарій екологічної полі-
тики, який здійснює суттєвий вплив на відтворення 
землі як фактора виробництва хочемо відзначити 
досвід Польщі, яка поряд з вищеперерахованими 
використовує і наступні ринкофінансові важелі, до 
яких відносимо: податкові пільги і субсидії, піль-
гові позики, штрафи за забруднення довкілля, ди-
ференціація цін. Так ціллю податкових пільг і суб-
сидій є просування науково-технічного прогресу у 

сільське господарство з метою застосування новіт-
ніх екобезпечних технологій. Перевагою даного ре-
гулятора є те, що зниження податків в одному ви-
падку тут же компенсується їх підвищенням для ви-
робників, які виготовляють екологічно небезпечну 
продукцію. Також польські сільгоспвиробники, які 
використовують природоохоронні технології в 
змозі розраховувати на ряд пільгових позик. В про-
тилежному випадку – за забруднення довкілля і ґру-
нту в тому числі в країні передбачені великі 
штрафи, загроза яких різко підвищує їхню дієвість. 
Стимулом для збереження природної чистоти ґру-
нту є встановлення диференційованих цін на про-
дукцію рослинництва таким чином, що екологічно 
чиста продукція має коштувати дорожче на відміну 
від екологічно забрудненої. 

Таким чином, значимість польського досвіду 
для нашої держави у вище зазначених питаннях по-
лягає в тому, що поляки сформували дієву систему 
ринко-фінансових важелів, за допомогою яких від-
бувається перетворення негативних екологічних 
ефектів господарства в його внутрішні екологічні 
витрати шляхом державного стимулювання даного 
процесу [19].  

Слід зазначити, що наближення до екологіч-
них норм Євросоюзу є однією із головних проблем 
країн – партнерів в тому числі і для України, адже 
існує проблема приведення оточуючого природ-
ного середовища до європейських стандартів, що 
потребує залучення чималих ресурсів, основними 
грантами та джерелами яких мають стати позики 
міжнародних фінансових установ, позики комер-
ційних банків, прямі іноземні інвестиції, надхо-
дження від оплати за споживання, відрахувань і по-
датків, двосторонні кредити. За даними дослі-
джень, проведеними представниками Європейської 
Комісії країни-кандидати повинні витрачати 2–3 % 
ВВП щорічно протягом кількох років для повного 
запровадження сукупності нормативно-правових 
актів, необхідних для створення такої поведінки 
країни, яка відповідала б вимогам Євросоюзу 
(«acquis») стосовно екологічних вимог.  

Висновки. Значну роль у відтворенні земель 
сільськогосподарського призначення відіграє ін-
ституційне забезпечення, яке на думку окремих до-
слідників передбачає створення в сільському госпо-
дарстві умов для розвитку раціональних форм гос-
подарювання. Врахування досвіду розвинених 
країн, а також думок вітчизняних науковців дає нам 
можливість стверджувати, що такими інституціями 
є: законодавство, зокрема земельне законодавство; 
інститути влади, зокрема органи місцевого само-
врядування; державну підтримку; інститути сільсь-
когосподарської та економічної освіти; фінансові 
інститути; сільськогосподарські кооперативи: об-
слуговуючі кооперативи, зокрема кредитні та пере-
робні, виробничі кооперативи.  

Діяльність цих інститутів спрямована на: 
 створення господарств життєздатного роз-

міру; 
 приватну власність на сільськогосподар-

ські угіддя; 
 земля має знаходитись в руках ефектив-

ного власника; 
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 сільськогосподарську освіченість та досвід 
роботи фермера в сільському господарстві; 

 соціальна спрямованість – жити та працю-
вати в своєму господарстві; 

 доступність фінансових та матеріальних 
ресурсів (кредити, лізинг тощо); 

 забезпечення співпраці фермерів та науко-
вців; 

 створення умов для використання сучасної 
сільськогосподарської техніки та використання но-
вих технологій в сільському господарстві; 

 забезпечення охорони навколишнього се-
редовища, раціонального використання природних 
ресурсів; 

 забезпечення екологічної безпеки життєді-
яльності людини – невід'ємної умови сталого еко-
номічного та соціального розвитку; 

 контроль за збереженням якості ґрунтів та 
біорізноманіття; 

 контроль за збереженням цілісності еколо-
гічних систем; 

 забезпечення розселення в сільській місце-
вості, тобто недопущення надмірної міграції сільсь-
кого населення в міста тощо [20, с. 52]. 

Функціонування вищезазначених інститутів 
крім того, що забезпечить реалізацію екологічної, 
соціальної та економічної функції державного регу-
лювання; також сприятиме відтворенню земель 
сільськогосподарського призначення.  

Загалом, наукова стаття мала на меті проаналі-
зувати і виокремити, на наш погляд, значимі напра-
цювання щодо зарубіжного досвіду державного ре-
гулювання відтворення землі як фактора виробниц-
тва, підтвердила, що у світі вже давно сформовані 
чіткі механізми економічних відносин, пов’язаних 
з її відтворенням, а також вироблені механізми дер-
жавного регулювання цього процесу. На основі уза-
гальнення можемо стверджувати, що найбільш ча-
сто використовуваними серед них є: дотримання ці-
льового використання сільськогосподарських 
земель; обмеження максимально допустимих роз-
мірів земельної ділянки, яку можна приватизувати; 
вимоги до покупців землі, сувора відповідальність 
за порушення земельного та екологічного законо-
давства, застосування податково-фінансових сти-
мулів тощо. 
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Анотація 

У статті досліджено поняття «нової економіки» як чинника, який суттєво впливає на сучасний ринок 

праці. Дане поняття розглядається в якості системного явища, що формується в умовах сучасного соціа-

льно-економічного розвитку з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, інтелектуального 

людського капіталу, передових технологій і галузей національної економіки, пріоритету виробництва 

знань та послуг. 

Abstract 
The article examines the definition of "new economy" as a factor that significantly influents to the modern 

labor market. This definition is considered as a systemic phenomenon that is formed in modern social and eco-

nomic development, given the achievements of scientific and technological progress, intellectual human capital, 

advanced technologies and sectors of the national economy, the priority of knowledge and services. 
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Важливим фактором успіху функціонування 

будь-якої економічної системи є наявність високо-

якісного, конкурентоспроможного кадрового поте-

нціалу. Ринок праці – це перш за все динамічний 

елемент ринкової економіки, система, яка постійно 

розвивається та самовдосконалюється. Сучасні ри-

нки праці знаходяться в координатах об’єктивних 

закономірностей й тенденцій які притаманні розви-

тку постіндустріального суспільства та фокусу-

ються в парадигмі нової економіки. Парадигма но-

вої економіки це багатокомпонентний процес, який 

спрямований у тому числі на створення умов для 

самореалізації, професійного, творчого, загально-

культурного розвитку. Парадигма нової економіки 

має бути посередником у с соціально-трудових від-

носинах і проявлятись в гуманізації праці.  

Гуманізація праці представляє собою одну з 

найактуальніших проблем сучасності, пов’язаних із 

вирішенням таких завдань, як: усунення тяжких, 

рутинних трудових операцій, інтелектуалізацію 

праці та зростання її творчого характеру (техноло-

гічне вивільнення); підвищення об’єктивації (спра-

ведливості й моральності) трудових відносин; роз-

ширення економічної й інтелектуальної свободи; 

скасування пригнічення людини (соціальне вивіль-

нення); покращення естетичних характеристик змі-

сту трудового процесу та результатів, обмеження 

екологічної шкідливості виробництва [1]. Подібна 

трансформація праці й соціально-трудових відно-

син необхідна для створення та підтримки якісного 

типу людського й соціального капіталу, що безпо-

середньо впливає на безперервність інноваційного 

процесу.  

Сьогодні в Україні процес соціально-економі-

чного розвитку ускладнений численними систем-

ними кризами. Окрім економічної кризи, в державі 

присутні політична, соціальна, та військова кризи. 

Фактично зараз відбувається деіндустріалізація 

економіки країни, яка призводить до значних мас-

штабів безробіття.  

Ситуація ускладнюється тим, що йде нагні-

тання кризових процесів у всіх сферах соціально-

економічного життя суспільства, яке призводить до 

його розшарування. А це, у свою чергу, ускладнює 

процеси ринкової соціалізації населення. По суті, 

створена ситуація, коли економічний розвиток по-

винен узгоджуватися із державними діями, направ-

леними на позитивну соціалізацію суспільства че-

рез механізми соціального захисту населення. З цієї 

точки зору, істотною перешкодою для становлення 

дієвого механізму економічного розвитку стало ви-

ключення людини з кола питань економічного роз-

витку, позбавлення процесів розвитку економіки 

“людського вимірювання”. Економічна політика, 

що проводиться сьогодні у державі, направлена пе-

реважно на фінансову стабілізацію, послаблення 

бюджетної кризи. Але в ній не приділяється доста-

тньої уваги інституціоналізації ринку праці, яка 

створює умови для необхідного й обов’язкового со-

ціального захисту населення [2].  

В науковій літературі існує значний досвід ви-

рішення таких наукових проблем, серед яких висту-

пають економічні інтереси, стимулювання праці, 

відтворення робочої сили, використання трудових 

ресурсів, соціального захисту населення та функці-

онування сучасного ринку праці на засадах страте-

гії нової економіки. Подібні питання є предметом 
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наукових дискусій науковців і фахівців, що дослі-

джують сучасні проблеми економіки праці, соціа-

льної політики та людського розвитку. Серед них 

можемо зазначити українських І.Л. Петрову, В.В. 

Близнюка, Г.Т. Кулікова, Г.В.[3].  

Сьогодні актуальним для кожної держави є пи-

тання співвідношення закономірностей форму-

вання соціально-економічних структур у рамках її 

національної економіки з глобальними процесами, 

що відбуваються у світовій економіці. Інакше кра-

їна, яка не враховує сучасні глобалізаційні зміни 

ризикує опинитися на стороні від єдиної світової 

економіки постійно регресуючи в соціально-еконо-

мічному житті суспільства. Відтак дослідження 

особливостей розвитку національного ринку праці 

в контексті загальносвітових тенденцій набуває 

надважливого значення. 

Метою статі є дослідження нової економіки як 

основи розвитку сучасного ринку праці. Завдання 

статті полягають у з’ясуванні сутності поняття 

«нова економіка», а також у дослідженні її складо-

вих, які суттєво впливають на розвиток сучасного 

ринку праці в Україні та світі. 

Поняття «нова економіка» виступає в якості 

системного явища, що поступово формується в ме-

жах індустріального періоду економічного розви-

тку шляхом впровадження досягнень науково-тех-

нічного прогресу, інноваційних методів господа-

рювання, інтелектуального людського капіталу, 

передових технологій і галузей національної еконо-

міки, пріоритету виробництва знань, послуг та ста-

новлення менталітету творчого, ефективного, раці-

онального бізнесу. Дослідження парадигми нової 

економіки, визначення характерних рис і напрямів 

її становлення в коротко- й довгостроковому періо-

дах соціально-економічного розвитку країни потре-

бує використання таких складових, як: «постіндус-

тріальна економіка», «економіка знань», «Інтернет-

економіка», «віртуальна економіка,» «креативна 

економіка», «сервісна економіка», «цифрова еконо-

міка» та ін. [4]. 

В умовах нової економіки найбільш ефектив-

ними виступають витрати на придбання та вироб-

ництво знань як суспільного блага, на розвиток зда-

тності їх використання, відтворення, передачі, а та-

кож створення нових знань. Нова економіка в 

останнє десятиріччя все більше набуває рис сервіс-

ної економіки: активно реагує на потреби сучасно-

сті й постійні зміни в наслідок появи інновацій; де-

монструє пріоритетне ставлення до творчої лю-

дини; має демократичну структуру менеджменту та 

високу маркетингову культуру, де саме клієнт ви-

ступає як головна діюча особа. Її фундаментом стає 

креативний соціальний клас, тобто талановиті, мо-

більні люди, які живуть і творче працюють та реа-

льно створюють нову економіку в розвинутих краї-

нах світу. 

Сервісна економіка є одним із найперспектив-

ніших видів економічної діяльності в країнах, що 

розвиваються в сучасних умовах. На 48 Всесвіт-

ньому економічному форумі в Давосі (The World 

Economic Forum), що проходив 23-26 січня 2018 р., 

широко обговорювалися культурні та технологічні 

аспекти, які відбувається в даний час у сфері циф-

ровізації економік [5].  

У розвинених країнах сервісна економіка набу-

ває все більшої значущості, збільшується обсяг ви-

робництва послуг і доходи від них. За даними Все-

світньої туристичної організації (UNWTO), зрос-

тання міжнародного туризму в 2017 р. склало 7% у 

порівнянні з попереднім 2016 р. [6]. 

Сервісна економіка, за класифікацією Всесвіт-

ньої торгівельної організації (World Trade 

Organization), включає більше 150 різних видів по-

слуг, у тому числі ділові послуги, послуги зв'язку, 

фінансові послуги, освітні послуги, туристичні та 

пов'язані з ними послуги, транспортні послуги, по-

слуги з організації дозвілля, культурних і спортив-

них заходів та тощо [7]. Виходячи з цього, можна 

говорити про те, що сфера сервісу в даний час є пе-

реважаючим видом економічної діяльності. Прак-

тично кожна людина користується тими чи іншими 

послугами. 

Сучасний етап розвитку економіки пов'язаний 

з так званою четвертою промисловою революцією, 

що характеризується цифровізацією всієї економіч-

ної діяльності. К. Шваб, президент Всесвітнього 

економічного форуму в Давосі, зазначає, що за ма-

сштабом, обсягом та складністю четверта промис-

лова революція не має аналогів у всьому поперед-

ньому досвіді людства [8]. Вона базується на прин-

ципово нових технологіях, які з'являються в останні 

роки, включаючи штучний інтелект, роботизацію, 

технології роботи з великими даними, блокчейн та 

ін. Цифрова економіка вплине на всі сфери життя 

людини, що явно відчувається вже зараз. У даний 

час кожен другий житель нашої планети має доступ 

до інтернету й може користуватися послугами циф-

рової сервісної економіки, а соціальні мережі й рі-

зні месенджери вже стали невід'ємним атрибутом 

міжособистісного спілкування. 

Цифрові технології призводять до трансфор-

мацій людської поведінки. У науковій літературі 

навіть з'явився термін електронний кочівник, осно-

вними атрибутами життя якого стають інтернет і 

доступ до нього, а також мобільні пристрої (мобі-

льні телефони, планшети та інші гаджети), життя 

без яких виявляється практично неможливим [9]. 

Сучасна людина активно втягується у віртуальний 

простір, отримуючи за допомогою його нову інфо-

рмацію, послуги, купуючи товари та ін.  

Цифрова економіка як тип господарювання ві-

дрізняється тим, що в ній найважливішим ресурсом 

в сфері виробництва, розподілу, обміну та спожи-

вання є цифрова інформація і методи управління 

цією інформацією. Цифровізація в повній мірі від-

бувається також у сфері сервісної економіки. 

Цифрова економіка передбачає цифровізацію 

всіх бізнес-процесів, пов'язаних зі створенням, про-

суванням, реалізацією товарів і послуг. Ключовим 

фактором виробництва стають дані в цифровій фо-

рмі, які набувають характеру основних активів ком-

паній і відіграють першорядну роль у всій економі-

чній діяльності [15]. 
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Особливого значення набуває інформаційне 

середовище сервісного бізнесу, що забезпечує дос-

туп до інформації про діяльність економічних сис-

тем у режимі реального часу в інтегральної глоба-

льної мережі. Цифрова інфраструктура включає 

комплекс технологій, що забезпечують обчислюва-

льні, телекомунікаційні, мережеві потреби працю-

ючих на цифровій основі компаній. 

До новітніх цифрових технологій, які входять 

у цифрову інфраструктуру нової економіки, відно-

сяться: 

- технології великих даних (Big Data), 

- технології Blockchain, 

- інтернет речей (Internet of Things – IoT), 

- нейромережі (штучний інтелект), 

- технології віртуальної й доповненої реально-

сті, 

- 3D друк, 

- мобільні пристрої, 

- інтелектуальні датчики та багато інших. 

Сфера економіки в повній мірі орієнтована на 

активне впровадження цифрових технологій, ба-

гато бізнес-процесів у сервісній економіці вже пе-

ребудовані відповідно до нової парадигми розвитку 

цифрової економіки, включаючи послуги зв'язку, 

банківські послуги, туристичні послуги та ін. 

Технології машинного зору, так звана лицьова 

біометрія, застосовуються для ідентифікації особи 

й використовуються в системах безпеки на транс-

порті, при проведенні масових заходів і т. ін.. У 

сфері сервісу, зокрема в готельному і ресторанному 

бізнесі, лицьову біометрію використовують для по-

казу таргетованої реклами, орієнтованої на конкре-

тного гостя. Сенс цільової реклами полягає в тому, 

що при появі нового гостя відбувається його розпі-

знавання за рядом ознак, наприклад, за статтю, ві-

ком, присутності поруч дітей тощо, і в залежності 

від цього йому демонструється відповідна ситуації 

реклама. За рахунок цього підвищується ефектив-

ність рекламного впливу. 

Інтернет дозволяє через спеціальні датчики за-

безпечити контроль і дистанційне керування в реа-

льному часі багатьма приладами (речами). За цією 

технологією реалізується концепція розумного бу-

динку, яка отримала широке використання в готе-

льній індустрії. 

Маркетинг у соціальних мережах SMM (Social 

Media Marketing) набув широкого поширення в но-

вій економіці. Обмін контентом, думками, досвідом 

і актуальними медіа-даними, пошук людей зі схо-

жими інтересами та отримання інформації про ту-

ристичні пам'ятки привели до створення й розвитку 

тематичних груп і співтовариств компаній і брен-

дів. Крім того, є можливість залучати аудиторію й 

формувати лояльність до бренду за допомогою спі-

льнот у соціальних мережах, а офіційні сторінки 

компанії надають зручне середовище для спілку-

вання зі споживачами і добре працюють для форму-

вання лояльності клієнтів [10]. 

Мобільні додатки мають особливе поширення 

в сфері нової економіки для забезпечення комуніка-

ції з клієнтами. Вони забезпечують пошук і поку-

пку турпродукту, авіаквитка, користування навіга-

ційними та банківськими сервісами, послугами з 

бронювання і т. ін. 

Мобільні додатки покликані максимально 

спростити процес комунікації з клієнтами, зробити 

цю взаємодію ефективною і двосторонньою. На-

приклад, мобільний банкінг, що починався з най-

простіших операцій перевірки балансу рахунку та 

переведення грошових коштів, зараз надає велике 

розмаїття сервісів, включаючи можливість відк-

риття нових вкладів, оформлення банківських карт, 

конвертацію фінансових коштів, оплату різномані-

тних рахунків тощо. 

Таким чином, розробка власного мобільного 

застосування для підприємства сервісу стає важли-

вим елементом інформаційного забезпечення. Вла-

сне мобільний додаток забезпечує зручну комуніка-

цію з клієнтом, сприяє збільшенню кількості нових 

і підвищення лояльності вже наявних клієнтів, 

сприяє зростанню впізнаваності бренду, створення 

позитивного образу сервісного підприємства, дося-

гненню цілей і виконанню місії компанії. 

Для впровадження нових проривних техноло-

гій і переходу до цифрової економіці потрібні ве-

ликі інвестиційні вкладення, результат яких може 

бути отриманий не відразу. Потрібні серйозні про-

гнозні й стратегічні дослідження для того, щоб по-

бачити перспективи і напрями розвитку для отри-

мання запланованого результату впровадження ци-

фровізації [11]. Багато країн розробили й почали 

реалізовувати стратегію цифрової економіки: у 

2005 році - Сінгапур, у 2006 – Австралія, в 2008 – 

Великобританія і Гонконг, у 2009 – Норвегія, в 2010 

– Канада, в 2012 – Малайзія, в 2013 – Республіка 

Корея, в 2015 – Індія і Нова Зеландія [12]. Станом 

на сьогодні більшість розвинених країн світу реалі-

зовують стратегію цифрової економіки у своєму ро-

звитку. 

Україні також необхідно брати участь в реалі-

зації програм цифровізації економіки в якій по-

винно бути передбачено формування відповідної 

інфраструктури: 

- створення гібридної системи зв'язку, яка за 

рахунок супутникових і наземних мереж зв'язку за-

безпечить надійний зв'язок по всій країні; 

- створення і розвиток мереж 5G; 

- створення і розвиток інфраструктури збері-

гання й обробки даних; 

- створення інфраструктури збору, зберігання 

й обробки просторових даних, включаючи відомо-

сті про рухомі об'єкти; 

- впровадження цифрових інфраструктурних 

платформ у ключових галузях економіки; 

- створення єдиної геодезичної інфраструк-

тури для введення, уточнення і поширення держав-

них і місцевих систем координат, 

- створення Єдиної електронної картографіч-

ної основи (ЕЕКО) і державної інформаційної сис-

теми ведення ЕЕКО, 

- створення системи сертифікації центрів обро-

бки даних (ЦОД), що забезпечує стійкість, безпеку 

та економічну ефективність їх функціонування. 
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Розвиток нової цифрової сервісної економіки 

кардинально змінить ринок праці й торкнеться всіх 

сфер діяльності. Перш за все, буде поширюватися 

нова модель праці та зайнятості «Робота 4.0», в ра-

мках якої буде розвиватися новий вид трудової дія-

льності, названий економікою на вимогу (on-

demand economy), краудсорсинг та ін. [8]. Крім 

того, підвищиться рівень мобільності персоналу, 

розшириться технологія позаофісної роботи. В пе-

ршу чергу це торкнеться сфери сервісу й туристич-

них послуг. Розвиток інформаційно-комунікацій-

них технологій сприятиме поширенню транскор-

донної (віддаленої) зайнятості. 

У зв'язку з тим, що цифрова економіка базу-

ється на ідеології обробки великих масивів інфор-

мації, особливу важливість набуватимуть цифрові 

компетенції персоналу, безпека, надійність, довго-

строковість зберігання великих обсягів інформації. 

На підприємствах сфери інформаційно-комуніка-

ційних технологій частка працівників з вищою осві-

тою сягає 74%, що підтверджує необхідність фор-

мування інформаційно-комунікаційних компетен-

цій кадрів для роботи в умовах цифрової економіки 

[13]. Висока технологічність усіх процесів цифро-

вої сервісної економіки спричинить за собою необ-

хідність постійного підвищення кваліфікації персо-

налу, в зв'язку з чим буде користуватися попитом 

так зване безперервне навчання протягом усього 

життя (lifelong learning). Постійне навчання і само-

розвиток необхідні для підтримки високої кваліфі-

кації кадрів, оновлення знань у зв'язку з прискорен-

ням науково-технічного прогресу, забезпечення 

конкурентоспроможності кадрів і просування по 

кар'єрних сходах. Все це набуває особливого зна-

чення й актуальності в умовах цифрової сервісної 

економіки. 

За даними досліджень, проведених впродовж 

останніх років у Польщі, було виявлено, що в даний 

час компанії приділяють недостатню увагу на-

вчанню персоналу сучасним цифровим техноло-

гіям. Тільки 33% високотехнологічних стартапів і 

8% компаній з традиційних галузей економіки ма-

ють освітні програми в області цифрових техноло-

гій для навчання своїх співробітників або оплачу-

ють їх тренінги. У цій ситуації складно в достат-

ньому обсязі сформувати нові компетенції, 

необхідні для роботи в умовах цифрової економіки 

[14]. 

Ще однією тенденцією, пов'язаною з розвит-

ком цифрової економіки, є поява нової категорії ро-

бочих місць. У структурі зайнятості передових 

країн більше 25% займають робочі місця, які в сві-

товій практиці відносять до категорії «знання», 

тобто такі, які передбачають виконання складних 

аналітичних задач, що вимагають імпровізації й 

творчості. Частка працівників цієї категорії є сього-

дні одним із ключових показників глобальної кон-

курентоспроможності країн, причому з часом пере-

ходу до цифрової економіки значимість цього фак-

тора буде зростати. В Україні не більше 17% 

робочих місць відносяться до категорії «знання». 

Прогнозується, що до 2030 р зникнуть 57 традицій-

них професій і з'явиться 186 нових, 19% всіх робо-

чих можуть бути заміщені роботами [15]. 

Для роботи в умовах цифрової сервісної еконо-

міки будуть потрібні нові професійні компетенції, а 

при відборі кадрів вирішальним фактором стане та-

лант [16]. В епоху цифрової економіки будуть за-

требувані наступні компетенції: цифрові компетен-

ції, націленість на саморозвиток і досягнення пос-

тавлених результатів, адаптивність, вміння 

критично мислити, навички вирішення нестандарт-

них завдань і прийняття рішень в умовах невизна-

ченості, навички комунікації та ефективної роботи 

в команді, вміння працювати з великими масивами 

даних та інше. 

Основними способами впровадження нової 

економіки в національні економічні ринки є вдос-

коналення системи освіти для підготовки кадрів в 

умовах цифрової економіки, орієнтація на потреби 

ринку праці цифрової економіки, створення сис-

теми мотивації з освоєння необхідних компетенцій 

для роботи в умовах цифрової економіки. Країни, 

що лідирують у процесі розбудови цифрової еконо-

міки, такі як Сінгапур, Фінляндія, Швеція, Норве-

гія, Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Швей-

царія, Великобританія, Люксембург, Японія акти-

вно трансформують свої освітні системи з 

урахуванням формування компетенцій, затребува-

них новою економікою, здійснюється перекваліфі-

кація національних трудових ресурсів до мінливого 

робочого середовища, в сферу освіти залучаються 

кращі фахівці. 

Висновки. Отже, нова економіка базується на 

сучасних технологіях, включаючи штучний інте-

лект, роботизацію, технологію роботи з великими 

даними, блокчейн тощо. В цифрову сервісну еконо-

міку залучені не тільки працівники сервісних підп-

риємств, але й усі споживачі, які активно залуча-

ються у віртуальний простір, отримуючи за допо-

могою нього нову інформацію, послуги, купуючи 

товари та ін. Нова економіка впливає на всі сфери 

життя людини, призводить до трансформації в його 

поведінці. Нову економіку характеризує те, що най-

важливішим ресурсом у сфері виробництва, розпо-

ділу, обміну та споживання є цифрова інформація. 

Інформація, яка генерує нові знання, стає основним 

активом, цінність якого зростає. Сервісна еконо-

міка перебудовується на основі активного впрова-

дження цифрових технологій, у першу чергу мова 

йде про послуги зв'язку, банківські послуги, турис-

тичні послуги тощо. 

Цифровізація сервісної економіки тягне за со-

бою зміни на ринку праці. Змінюється структура 

ринку праці в сфері сервісу, прогнозується зник-

нення одних і поява інших професій. Для роботи в 

умовах нової економіки будуть потрібні нові когні-

тивні, соціально-поведінкові та цифрові навички, 

які необхідно формувати в процесі навчання кадрів, 

здатних працювати в сучасних умовах. 
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Анотація 

У статті досліджено художні концепти повісті «Ранок» письменника української діаспори Олекси 

Ізарського. Відзначено особливу роль повісті в становленні ідіостилю письменника та формуванні його 

власної картини світу, адже ця повість стала першим твором хроніки про українську родину Лисенків. 

Проведено детальний аналіз концептосфери повісті, зокрема окреслено семантичні поля концепту «дім», 

архетипів матері і батька, що презентують світобачення Олекси Ізарського, його творчу манеру. Особли-

вості авторського стилю досліджено через вивчення художньої організації мовного матеріалу твору. До-

мінантною рисою ідіостилю письменника стала персоніфікація предметів та явищ, яку ми розцінюємо як 

спосіб конструювання світу дитинства головного героя Віктора. Це дозволило зрілому авторові передати 

рецепцію загальної картини світу малого Віктора крізь призму дитячого світосприйняття й раннього усві-

домлення себе частиною великого роду. 

Abstract 

The article studies the artistic concepts of the narrative «Ranok» (translated as «Morning») written by the 

writer of the Ukrainian diaspora – Oleksa Izars’kyi. The paper underlines the special role of the narrative in the 

formation of writer’s idiostyle and his own picture of the world, as this short novel became the first work of the 

chronicle about Ukrainian Lysenko’s family. The author of the article analyzes the conceptosphere of the narrative 

in detail, in particular underlines the semantic fields of «home» concept, archetypes of mother and father, which 

present Oleksa Izars’kyi’s worldview, his creative manner. The peculiarities of the author’s style are researched 

through the study of the artistic organization of the literary work’s linguistic material. The dominant feature of the 

writer’s idiostyle became personification of the objects and phenomena, which we regard as the way of construct-

ing the childhood world of the protagonist Victor. This helped the mature author to convey the reception of little 

Victor’s general picture of the world through child’s worldview and early self-awareness of himself as a part of a 

large family. 

Ключові слова: концепт, повість, концептосфера, концепт «дім», архетип матері, архетип батька, іді-

остиль письменника. 

Keywords: concept, narrative, conceptosphere, «home» concept, archetype of mother, archetype of father, 

author’s idiostyle. 

 

Постановка проблеми. У період становлення 

незалежної України для українського читача відк-

рилося чимало нових імен українських митців 

слова, які жили й творили в еміграції. Для більшості 

з них еміграційне життя було вимушеним кроком, 

тому повернення діаспорної літератури до «матери-

нського лона» історії нашої національної літера-

тури, популяризація досі невідомих широкому колу 

читачів імен талановитих художників слова – це ар-

хіважливе завдання сучасного українського дослід-

ника-літературознавця. Одним із таких нещодавно 

відкритих імен української еміграційної літератури 

став Олекса Ізарський (справжнє прізвище – Олек-

сій Григорович Мальченко), представник Мистець-

кого Українського Руху (МУРу), життєвий шлях 

якого, окрім рідної Полтавщини, пролягав через За-

хідну Німеччину та США. Письменник належить 

до плеяди письменників покоління Другої світової 

війни.  

За життя Олекса Ізарський надрукував «Хро-

ніку життя Лисенків» у журналі «Сучасність», яка з 

журнальних сторінок одразу ж переходила у книги. 

До 1981 року вийшло сім книг: «Ранок» (1963), «Ві-

ктор і Ляля» (1965), «Київ» (1971), «Чудо в Мисло-

вицях» (1967), «Полтава» (1977), «Саксонська 

зима» (1972) та «Літо над озером» (1981). І лише 

ранньої весни 1986 року Олекса Ізарський дописав 

останній 30-й розділ «Столиці над Ізаром» і, таким 

чином, завершив роман і всю серію, хоч ще в 1967 

році планував написати 10 книжок про Віктора. Во-

сьма книга залишалася машинописом до 2002 року, 

тоді ж була видана в Полтаві.  

Першим твором сімейної хроніки про родину 

Лисенків стала повість «Ранок», тому цей твір – ва-

жливе белетристичне джерело для дослідження 

процесу становлення авторського стилю та форму-

вання світогляду митця. Автор також приділяв по-

вісті особливу увагу, про що свідчать щоденникові 
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записи, в яких він скрупульозно розбирає листи 

своїх епістолярних співрозмовників із щонаймен-

шими відгуками чи згадками про цей твір. Повість 

стала початком реалізації ідеї написати сімейний 

роман під загальною назвою «Дім і чужина». У ли-

сті до Уласа Самчука (від 20.05.1965 р.) під вражен-

ням від прочитання твору «Кінь» Олекса Ізарський 

пише, що виношує такий задум: «Написане й недо-

писане Вами – одна з тем мого роману «Дім і чу-

жина». Ваша річ наче штовхнула мене в плече: 

«Пиши!». А в листі від 10.02.1965 до того ж епісто-

лярного співрозмовника Ізарський дуже влучно фо-

рмулює стан своєї межової свідомості, генераційної 

розщепленості власної ідентичності між двома сві-

тами – Україною і чужиною, що, зрештою, є імане-

нтним станом кожного емігранта: «Я пишу першу 

книгу-роман з робочою назвою, щойно другою з 

черги, – «Дім і Чужина». Вікторове життя 1937–

1945,6,7. Одним словом, це кінець юности, молодо-

сти мого героя: 25 років… Україна й Німеччина. 

Чужина вдома й дім на чужині».  

Дослідник творчості Олекси Ізарського Петро 

Ротач наголошував на тому, що саме повість «Ра-

нок» стала імпульсом до народження ідеї про серію 

криг, об’єднаних долею одного героя, історії однієї 

сім’ї: «Дух українства пройняв усю творчість О. 

Ізарського, коли він у вільному світі почав видавати 

свої книги. «Ранок» був написаний у Полтаві і 

Кам’янці Подільському в 1941-43 рр., а окремо опу-

блікований 1963-го в Мюнхені. Він дав поштовх до 

роботи над низкою творів автобіографічного плану, 

доля яких і досі не є щасливою» [8; 331]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-

вість «Ранок» була предметом досліджень лише в 

поодиноких наукових студіях. Так, першою рецен-

зією на твір відгукнулася діаспорна дослідниця 

Анна-Галя Горбач, яка в рецензії до журналу «Су-

часність» (1964) назвала його «поетичною повістю 

про дитинство» і без перебільшень зарахувала до 

найкращих творів нашої літератури останніх років. 

На думку вченої, авторові вдалося майстерно відт-

ворити чарівний світ дитинства свого малого героя 

Віктора, що виростає в інтеліґентській родині свя-

щеничого походження на Полтавщині [2; 116]. По-

зитивно відгукнувся про повість також І. Кошелі-

вець, назвавши її в одному з листів до Ізарського 

безпрецедентною річчю в нашому письменстві і 

відзначаючи оригінальну манеру і стиль письма в 

руслі «прустіянської прози». У своєму щоденнику 

письменник занотовує фрагмент листа Г. Костюка, 

в якому той називає повість «Ранок» «психологіч-

ним візерунком людських душ», особистим успі-

хом не лише письменника, а й всієї літературної 

спільноти на еміграції [3; 57]. А критик В. Радзике-

вич, як свідчить щоденниковий запис від 22 березня 

1964 року, назвав твір психологічним романом, ак-

центуючи в такий спосіб саме на психологічному 

принципі відтворення дійсності. Представниця емі-

граційної літератури В. Вовк в одному з листів до 

письменника висловила дуалістичну позицію щодо 

повісті «Ранок»: з одного боку відзначила лірич-

ність пасажів та багатство мови прозопису, а з ін-

шої – помітила певні слабкі сторони повісті: непро-

зорість натяків, автобіографічність, повторення.  

Критичні зауваги щодо повісті висловив 

Ю. Лавріненко, презентуючи її читачам у журналі 

«Листи до приятелів». Критик відзначив бездо-

ганну оповідну манеру, але слабкою стороною на-

звав той факт, що ця бездоганність іноді переростає 

в монотонність. З цією думкою можна, звісно, дис-

кутувати, адже письменник творив інтелектуальну 

прозу споглядання із безфабульним сюжетом, де 

головною мізансценою розвитку подій є душа голо-

вного героя, його пізнання світу, фантазії та перші 

відкриття. 

Літературознавець С. Лущій [7] розглядала по-

вість «Ранок» в контексті дослідження всієї ро-

динної хроніки Олекси Ізарського. Крім того, дослі-

дниця виокремила окремі риси письменницького 

ідіостилю: «Попри ґрунтовне вивчення творів зару-

біжних та вітчизняних митців, Олекса Ізарський 

торував свій шлях у прозі. Він намагався виробити 

власний стиль письма, активно залучаючи засоби 

модерністської літератури, а то й постмодерні-

стської (інтертекстуальність, алюзії, циту-

вання)» [7; 94]. Автор передмови до повісті А. Ан-

ненкова відзначала автобіографізм повісті, наго-

лошувала на глибокому психологізмі відтворення 

образів, поставивши твір в один ряд з «Пробу-

дженням» із «Саги про Форсайтів» Дж. Голсуорсі, 

де семирічний хлопчик відкриває красу навколиш-

нього світу, а соціум формує його як інтелігента, 

аристократа духу. Сам Ізарський наголошував на 

зв’язку із французькою літературною традицією, а 

зв'язок із українським романом-хронікою взагалі 

відкидав («я не маю літературних родичів на Укра-

їні», – писав він в одному з листів) [1; 6]. Д. Зайцев 

розцінював твір як дуже цікавий з погляду психоло-

гії дитини [5; 68]. Як бачимо із літературно-кри-

тичного огляду, досліджувана нами повість, попри 

поодинокі критичні відгуки чи просто листові зау-

ваги, досі не стала об’єктом ґрунтовного літера-

турознавчого дослідження, що й визначає актуаль-

ність обраної теми. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – 

здійснити детальний аналіз концептосфери повісті 

Олекси Ізарського «Ранок», зокрема окреслити се-

мантичні поля концепту «дім», архетипів матері і 

батька, що презентують світобачення письменника; 

охарактеризувати особливості ідіостилю і творчої 

манери прозаїка. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Повість «Ранок» була першою літературною спро-

бою Олекси Ізарського, тому своєму художньому 

дебюту він надавав особливого значення. У романі 

«Полтава» його герой Віктор Лисенко також писа-

тиме першу книгу, яку назве ще більш пафосно: 

«Ранок на все життя». У щоденнику автор повісті 

зазначає: «Мені завжди хотілося написати цю по-

вість, щоб від неї починалися мої книги» [3; 48]. 

Оскільки це був перший літературний досвід, то пи-

сьменник ніби дистанціюється сам від себе і нама-

гається зафіксувати із точністю стенографіста най-

менші зміни настрою під час писання. Повість ніби 
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живе власним життям, тоді як автор здалеку спос-

терігає, настільки його задум відрізняється від реа-

лізації: «Я трохи пишу й спостерігаю, як «Ранок» 

пішов новим річищем, і як мова, як слова, відчува-

ючи тягу якихось трансмісій, самі розливаються по 

кухликах сцен до абсолютно встановленого рівня. 

В цілому писання – це природне явище, як дощ, як 

гриби» [3; 36].  

Особливістю образу Віктора Лисенка в сімей-

ному романі про родину Лисенків стало те, що це 

тип нового інтелігента, інтелектуала, перед яким ві-

дкривається життя. Для читача цінним є дослі-

дження його світу дитинства, що еволюціонує з ко-

жним днем. Цей світ сконструйовано із таких дихо-

томій: перемога – невдача, казка – буденність, 

безпорадність – здатність діяти, зрештою, життя – 

смерть. Уже га початку твору Віктор демонструє 

силу свого характеру, силу волі. Малий Віктор 

отримує задоволення, з одного боку, від самостій-

ності, здатності діяти, а з іншого – від можливості 

бути корисним своїй родині: «Яка це насолода! Ні-

кого не боятися, важким мідним кухлем носити 

воду з кухні, у бабусі на очах пересувати стілець від 

вікна до вікна, злізати на нього й одним махом за-

ливати горщик водою, знати, що працюєш за дору-

ченням. Допомагаєш.» [4; 14]. У цьому дитячому 

світі багато ілюзорності, фантазії, феєричних обра-

зів. Місцем події повісті «Ранок» автор обрав 

майже казкове містечко із не менш казковою на-

звою Сонгород. На думку Анни-Галі Горбач, така 

назва є алюзією на сонливо-мирну атмосферу, яка, 

мабуть, не змінилася від гоголівських часів. У вже 

згаданій рецензії вона пише: «Автор схопив очима 

героя ту заспану атмосферу полтавського провін-

ційного містечка, в якій ніби час став і яка спону-

кала дати йому поетичну назву Сонгород» [2; 116]. 

Уся подієвість повісті обертається навколо 

концепту «дім». Це один із базових онтологічних 

концептів, часто невіддільний від архетипу матері, 

батька, роду. В повісті Олекси Ізарського цей кон-

цепт взаємодіє із дитячими візіями, а отже, концеп-

том «дитинство». Досить часто повернення додому 

тлумачиться як повернення до матері. Дім – це сво-

єрідний простір для втілення ідеї сімейної єдності, 

тому він часто втілюється в образі сімейного вог-

нища як символу духовної та матеріальної фе-

мінно-маскулінної єдності. Філософ Л.А. Усанова в 

дисертаційному дослідженні «Православний архе-

тип сім’ї у контексті комунікативних відносин» до-

ходить висновку: «Будь-який дім є приведенням до 

певної цілісності і єдності його основи, фундаменту 

і даху, тобто земного і небесного. Отже, символ 

дому виражає вічність, реалізовану в часі, доскона-

лість, здійснену у просторових формах. Це означає, 

що зробити світ міжособистих сімейних відносин 

суцільним і неперервним можна за умови напов-

нення його абсолютним змістом, підведення під 

нього трансцендентної основи» [9; 17]. Дослідник 

української національної ментальності С. Кримсь-

кий слушно зазначав: «Сакральну духовність осо-

бистості можна тематизувати концептами: віра – 

надія – любов; культурні цінності – ідеями істини, 

добра, краси; гуманістика позначається ідеалами 

особистості, долі та духу. А екзистенціал націона-

льного буття розкривається через життєве напов-

нення концептів: Дім – Поле – Храм» [5; 273].  

Концепт дому в повісті Олекси Ізарського на-

буває різних семантичних відтінків: затишок, сон, 

тепле молоко, молодший брат Льока, казка, фанта-

зія. У цьому контексті А.-Г. Горбач справедливо го-

ворить про певну умовність казкових рис повісті, 

адже елементи казковості покликані змалювати за-

чарований світ дитячої уяви, сприймання малим Ві-

ктором простору, речей та звуків. «В уяві Віктора 

відкритий світ стає безконечним і порожнім, немов 

порожня церква, мертві речі оживають і набирають 

гротескових форм – Вітин дім у сонячній спеці зда-

ється хлопчикові верблюдом, що лягає спати, а 

звуки наростають до гігантських розмірів: гудіння 

джмеля здається йому інколи гудінням пароплава» 

[2; 117]. В уяві малого Віктора дім персоніфіковано. 

Він оживає від подиху вітру, на його білих стінах 

танцюють тіні, він прокидається і засинає, як лю-

дина, однак має свій особливий біоритм: вдень він 

засинає від сонячних променів, а вночі живе ожи-

ває: «Від сонця Вітин дім, здається, засинає, щу-

литься і збирається мов верблюд, скласти під себе 

ноги, заплющити очі й лягти в сутінь напіввируба-

ного в революцію парку…» [4; 15].  

Метаморфози з домом відбуваються часто під 

впливом розпаленої печі, вогню. У сприйнятті Вік-

тора піч надає його дому «душі», вдихає життя, на-

гадуючи Везувій. Зі спостереження над вогнем в 

хлопчика розвивається здатність спостерігати за 

найменшими деталями, він стає допитливим обсер-

ватором дійсності: «Віктор любив у таке сизе над-

вечір’я сидіти на ослінчику і заглядати в пащу па-

лаючої груби. Його обличчя по-старечому закла-

дене між долонями обпертих на коліна рук, 

рожевіло, а чоло пітніло. Льока стояв біля багаття і 

спокійно спостерігав хижу, жорстоку красу вогню. 

Червона тінь спалахів заглядала хлопчикам в лиця і 

лизькала їхні щоки й носи, їхні плечі, ноги і взуття» 

[4; 66]. Вогонь уявляється дитині з червоними чи 

помаранчевими косами і синіми зубчиками. Розжа-

рена піч, полум’я – це ті деталі, що надають конце-

пту «дім» загадковості, таємничості, затишку і ро-

динного тепла. 

Концепт «дому» також розкривається через се-

мантичне поле «чужий». Наприклад, гостюючи з 

мамою у мадам Долі, наш герой робить спостере-

ження за інтер’єром її дому, наповнюючи кожну де-

таль негативною конотацією: «Самановий дім хва-

леної мадам Доля зовсім не подобається Віті. Ні ма-

заний, ні білений! Не дороблений! На ґанкові глина, 

на порозі. А сад навкруги – на сад не схожий» [4; 

53]. Іноді хатня метушня втомлює малого Віктора і 

концепт дому доповнюється асоціатом «дім-мі-

раж», «дім-мрія».  

В деяких епізодах повісті Віктор зменшує ро-

динне коло (Льока, собака Лойда і він) та уявляє 

своє відчужене існування в маленькій хатинці на 

краю лісу («Тільки з Льокою й Лойдом хотів би 

жити Вітя в хатинці над краєм лісів. У схожій на 

сторожку на церковному цвинтарі хатці, кам’яній і 
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білій… До них часом прибігав би Сашко. Обпер-

шись ліктями в землю, лежить він під дубом і пома-

хує ногами безтурботно… І приносив би він з со-

бою від баби Гиренчихи борщу й гарбузової каші») 

[4; 97]. Проте такі мотиви відчуження з’являються 

в творі вкрай рідко, лише після дитячих образ на 

своїх рідних чи періодичної розлуки. 

Унікальною рисою малого Віктора стає здат-

ність до перевтілення і любов до самотності. Це 

одна із ознак автобіографічності цього образу, адже 

письменник також полюбляв усамітнюватись, осо-

бливо за читанням чи веденням щоденника, також 

Ізарському не вдалося створити власної родини, 

тому, по суті, після смерті матері був приречений 

на самотність. Прикладом для наслідування Віктор 

обирає образ Шевченка: «Віктора найбільше вабив 

Шевченко. Опинившись у хаті на самоті, він раптом 

«по-шевченківському» всідався на канапу, гнувся 

наче під важезним баранячим кожухом і такою ж 

кудлатою шапкою. Для більшої подібності трохи 

надував щоки і довго дивився сумними очима на пі-

длогу під вікном» [4; 45]. Ці рядки можна вважати 

як перші дитячі спроби переживання національного 

міфу. Будучи добре обізнаним зі світовою та укра-

їнською історією, малий Віктор часто імітує бої або 

ж перевтілюється в історичні постаті. Таке «врос-

тання в образ» знову ж завжди відбувається на са-

моті і не потребує публіки. Так, в одному епізоді 

хлопчик зображує гетьмана Сагайдачного, що 

скаче на коні попереду каскаду свого війська. Іноді 

таке перевтілення доходить навіть до рівня катар-

сису: малий Віктор настільки глибоко «вжива-

ється» в роль, що, наприклад, після протяжного 

співу історичної пісні «Ой Морозе, Морозенку» об-

личчя дитини заливають щирі сльози.  

Трансцендентальний світ Віктора Лисенка ро-

зщеплювався на два «я». Віктор ніби виходив за 

межі власного тіла, спостерігав за собою з боку. Та-

кий вихід за межі власного «я» відбувався лише в 

сакральному місці – в храмі, але цей храм був також 

уявним, викликаним спогляданням домашнього во-

гнища: «Заглядаючи в розпечені до червоного две-

рцята груби, він бачив перед собою поля палаючих 

свічок, мерехт стародавніх ікон і попелясті платки 

богомольних бабів. Себе бачив у церкві – поруч 

баби Тарасенчихи, а згодом помічав другого Вітю. 

Наче переселявся в нього» [4; 56]. Художнє вті-

лення локусу дому в повісті найчастіше відбува-

ється двома шляхами: через персоніфікацію («дім 

завмер» «дім стогне», «дім засинає») та метонімію 

(«поволі дім від хвороби вичухувався» – йдеться 

про час, коли вся родина Віктора перехворіла на 

скарлатину). 

Невід’ємним атрибутом концепту «дім» є об-

раз родини: мама і батько Віктора, бабуся, молод-

ший брат, якого він по-дитячому називає Льокою, і 

навіть собака. Особливої інтимності дитячому сві-

тові малого Віктора надає саме дружба із собакою: 

«Він гладить свою собаку, що роки вже сидить на 

ланцюгові під ґанком та стереже дім, тисне її го-

лову собі до грудей. Дворняга жалібно скавучить 

від радости, переступаючи з лапи на лапу, стиха по-

гавкує, крутить хвостом, підтанцьовує» [4; 15]. На-

прикінці твору, коли родина змушена переїхати до 

Полтави, покинувши рідний дім, батько віддає со-

бак. Прощання із трьома улюбленими собаками: 

Розою, Лойдом і Джеком, прощання з рідним до-

мом можна вважати кульмінацією цієї повісті: «Ві-

ктор був ладен на віки залишитися жити в Сонго-

роді. – Так боліла душа, що від ранку до ночі в домі 

одні речі пакувалися на Полтаву, а інші щодня пус-

калися на вітер – розпродувалися і роздавалися су-

сідам» [4; 158]. А далі Віктор сумно і стримано обі-

цяє батькові, що вже не плаче за Сонгородом і радо 

поїде до Полтави. Він хотів ще додати слово «наза-

вжди», але пропустив його, щоб випадково не за-

плакати. Рідне місто дало головному героєві крила, 

залишилося світлим спогадом, сном, «ранком» його 

подальшого життя. Більше того, саме з образом рі-

дного дому і рідного міста Сонгород, на нашу ду-

мку, пов'язаний епіграф до повісті – слова Т. Шев-

ченка: «Неначе цвяшок в серце вбитий». Цим цвя-

шком в серці, як можна здогадуватись, став для 

Віктора Лисенка локус рідного дому і міста Сонго-

рода. 

У повісті використано психологічний парале-

лізм, коли подієвість дитячих років Віктора зобра-

жено на фоні засніжених зим. Білизна снігу передає 

чистоту душі дитини, незайманість його дитячого 

світу. І саме в такі морозні дні в хлопчика загост-

рюється відчуття теплоти родинного дому: «Зима – 

пора дивних ранків над білим цвітом дерев і кущів, 

парканів і дахів… Це пора марної люті хуг безпро-

світними добами і родинного затишку, коротких 

днів і неквапливих вечорів та ночей. Яка буваль-

щина і сум, і раювання , набридливо навідувалися 

ночами до заметеного під вікна снігом будинку, під 

білою шапкою-горою» [4; 66]. 

Бурхлива уява дитини під впливом почутої ро-

зповіді про наближення комети малює апокаліпти-

чні картини. Найбільш боляче хлопцеві змиритися 

з дукою, що в разі кінця світу «йому в такому разі 

вже не бути таким, як тато: великим, дорослим, зна-

чним». [4; 19]. Незвичної метафоричності набува-

ють картини нічних страхів малого Віктора: «У ві-

кні спальні блискавично виринає патлата ніч. 

Ялина в зеленому хітоні встромляє в шиби свої 

вкриті лускою руки. Хлопець натягає ковдру на го-

лову, потім залазить під подушку – обличчям до 

простирадла, простягає руки й міцно охоплює до-

лонями й пальцями краї матраца» [4; 20]. 

Зростання та дорослішання Віктора – це пос-

тійне віддалення від рідного дому. Відтак концепт 

«дім» вступає в асоціативні зв’язки із локусом 

школи, тобто школа стає для малого Віктора дру-

гим домом. Психологічно тонко автор зображує цей 

перехід дитини з домашнього, наївно-казкового 

світу до світу соціуму – школи: «Вікторові ввижа-

ється, що він запізнився до школи. На мить з’явля-

ється навіть думка, що взагалі не треба було спати 

цієї ночі…Віктор дуже поспішав, проте глянув на 

дім і прислухався: палахкотіли шибки вікон, ледь 

ворушили вухами зграї сонячних зайчиків на білій 

стіні хати» [4; 116]. Перехід від одного життєвого 
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простору (рідного дому) до іншого (школи) розбу-

рхував уяву, і хлопцеві не вдавалося контролювати 

свої емоції («Часто схвильований, інколи захопле-

ний і школою і поверненням до дому Віктор, так 

виходило саме собою, починав будити зі сплячки 

все живе, бігати з хати до хати, пестити кота і псів, 

голосно розповідати про школу і сміятися, а наре-

шті хапав брата за руку й вилітав на подвір’я, в 

сад… Час ставав гранчастим, а просторе довкола 

дому здалися хлопчикові нараз безмежним. Тепер 

траплялося, що Вітя, як у забутті, нісся від дверей 

хати через садок, на толоку, в степ до цілковитого 

безсилля») [4; 124].  

У повісті «Ранок» дім тісно пов'язаний із жит-

тям самої людини, а руйнування чи залишення 

дому призводить до руйнування всієї родини чи 

смерті когось із її членів. Наприклад, смерть бабусі 

Олени (батькової матері) малий Віктор детермінує 

саме руйнуванням її старого дому: «Бабуся не до-

жила першої зими в новій хаті. Не дарма вона зля-

калася, як зруйнували стару. Глиняна пляма, як над 

свіжою могилою, лишилася над парканом» [с. 105].  

Концепт дому тісно пов'язаний з архетипами 

роду, мами та батька як найдавнішими і найстійкі-

шими архетипами універсальної картини світу. 

Щоправда, систему образів повісті «Ранок» одразу 

після виходу твору було розкритиковано в колі емі-

граційної критики. Так, дослідниця Г. Журба в ли-

сті, процитованому письменником в своєму щоден-

нику, писала: «Віктор вийшов не так дитиною, як 

паничиком, удався образ баби Тарасенчихи, а ба-

тько блідий і вайлуватий, матері не видно. Багато 

ускладнених речень і переобтяжених образів» [3; 

58]. Із деякими тезами цього зауваження, зокрема, 

про недостатньо «повнокровний» образ матері, мо-

жна погодитись. 

Образ матері – статичний, однаково позитив-

ний, тоді як образ батька – динамічний, іноді навіть 

суперечливий. У художньому втіленні цих образів 

переважає ескізність та деталізація. Мама Віктора 

виступає надійним захистом від усіх життєвих нев-

дач: це образ-талісман, деталізований то в мікрооб-

разі маминої руки («Найголовніше в житті, щоб ма-

мина рукавичка міцно тримала Вітю за руку. Усе 

інше приходить саме собою» [4; 51]), то в амбівале-

нтному (казковому і буденному водночас) втіленні 

мами як недосяжної мрії («За весь час розлуки Вік-

торові не вдавалося уявити звичайну і буденну 

маму перед собою – тонку й легку жінку, її сніжно-

білі мережані або з темного турецького матеріалу 

ловко викроєні блузи, її квапливу ходу, кістляві 

плечі й на дев’ять замків замкнені губи, звичайно 

щось невдоволено розважаючі сірі очі, напівзаві-

шане, як вікно, обличчя») [4; 28]. 

Образ батька, на відміну від статичного, ліній-

ного образу матері, зітканий із протиріч. Малий Ві-

ктор відчуває то духовне зближення, то глибоку 

прірву між ними. Часто хлопець через брак батьків-

ської уваги відчуває себе тінню, що тиняється між 

подвір’ям і хатою. В такі хвилини і мама ставала 

йому чужою, а тато навіть страшним, малим героєм 

опановувало почуття злоби і жорстокості, а життя 

нагадувало «пожарище» («Тато рано прийшов з ро-

боти. Такий як завжди, а разом з тим – далекий. Хоч 

був він у доброму настрої, звертав на хлопчика 

мало уваги, дуже мало… І думав тато не про Вік-

тора, – про щось своє і, видно, приємне… До Вік-

тора йому було ніякісінького діла» [4; 25] ). З 

дітьми батько говорив тільки, як із дорослими, а від 

Віктора вимагав «солідності». Час від часу між ба-

тьком і сином наставали періоди духовного збли-

ження і порозуміння. Таким «містком» були бать-

кові оповіді про його дитинство, родичів та знайо-

мих («розповіді батькові обіцяли й Віті життя дуже 

цікавим, навіть захоплююче та змістовне» [4; 44] ). 

Зближення відбувалося і після коротких розлук. 

Олекса Ізарський в деталях змальовує зустріч ма-

лого Віктора із батьком на пероні вокзалу: «У 

Сонгороді зі східців вагона Віктора вихопили та-

тові руки. Тато міцно-наміцно, наче хотів стерти з 

обличчя Вітиного носа і вуха, притиснув хлопчика 

до грудей й поставив на освітлений ліхтарями пе-

рон» [4; 93].  

Батько в очах сина стає об’єктом для насліду-

вання: малий Віктор відтворює батьків широкий 

крок, переймає його педантизм та естетизм в одязі, 

але найбільше малого Віктора зближують із бать-

ком родинні оповідки, бо тоді хлопець відчуває 

свою приналежність до великої сім’ї: «Зимовими 

вечорами чув Віктор про різну бувальщину, про рі-

зні пригоди, про давні роки, коли тато був ще мале-

ньким хлопчиком і дід брав його нагоничем на 

лови. Раз в ночі саме з’їхалися мамині сестри, тато 

з усіма подробицями розповів – наче акварелі ма-

лював! – про переїзд його родини на Херсонщину, 

про подорожі Дніпром у весінню повінь і літом, про 

навантажені кавунами баржі, про знайомих риба-

лок і плавні» [4; 76-77]. Неповторність та унікаль-

ність батькового образу підкреслено навіть такими 

незначними деталями, як, наприклад, старовинна 

монета. Показуючи малому Льоці розплескану сте-

рту монету, Віктор вихваляється, що їй вже мільйон 

років і, крім тата, ні в кого на світі немає вже таких 

грошей.  

Важливим етапом дорослішання Віктора стало 

усвідомлення себе частиною великого роду. Пер-

шим його відкриттям стало родинне прізвище Ли-

сенко. Із розмови з батьком він дізнається, що прі-

звище це «розповсюджене і нагадує про якусь або 

чиюсь лисину» [4; 31]. Однак дуже швидко після 

усвідомлення своєї приналежності до роду Лисен-

ків малий Віктор відчуває початок розпаду великої 

родини, асоціюючи її зі старомодним потопаючим 

кораблем: «Початком кінця родини став від’їзд «ді-

вчат», маминих сестер з дому. Назавжди. За два ти-

жні до смерті «діді», вони першими залишили по-

топаючий старомодний корабель» [4; 41]. А далі на 

родину посипалися нові випробування та пережи-

вання: хвороба Льоки, розлука з мамою і братом, 

від’їзд Дуньки. Родинна єдність часто руйнувалася 

через дитячий егоїзм Віктора, через почуття ревно-

сті до молодшого брата і батька. Ось як автор опи-

сує зустріч хлопця з мамою та Льокою після їхнього 

повернення з лікарні: «Мама і тато з Льокою. А Ві-



46 Slovak international scientific journal # 49, (2021) 

ктор наче на боляче далекому вершкові цього уяв-

ного трикутника… Мама обіймає за шию і цілує 

тата. Раптом на неї з розгону кидається Віктор. У 

нього пече в горлі, а очі й обличчя уже в сльозах» 

[4; 30]. 

На думку Анни-Галі Горбач, при відтворю-

ванні переживань та внутрішнього і зовнішнього 

світу свого героя автор не пішов утертими слідами 

конвенційної прози, в якій дія розвивається хроно-

логічно; він застосував модерні композиційні й сти-

лістичні засоби, що полягають головне у вживанні 

різних часових площин розповіді, пов’язаних між 

собою асоціацією думок. Ці композиційно-стиліс-

тичні засоби були введені свого часу в літературу 

французьким письменником Марселем Прустом, у 

його «шуканні втраченого часу» і мали великий 

вплив на розвиток модерної повісти і роману світо-

вої літератури [Горбач]. У щоденнику Ізарського 

маємо запис, в якому він цілком погоджується 

щодо епістолярних зауваг І. Кошелівця про стиль 

«Ранку», для якого потрібен не пересічний, а підго-

товлений, «рафінований» читач: «Цю річ широкий 

читач просто не зрозуміє: ні афектації, ні інтриги, 

ні надзвичайних подій. А все це саме й робить «Ваш 

стиль монолітно витриманим і чистим, як сльоза, 

суто Вашим, що не дозволяє порівняти ні з ким ін-

шим… будете літературним аристократом!» «А що 

за синтакса!» [3; 50]. 

Висновки. Отже, здійснивши концептологіч-

ний на поетикальний аналіз повісті Олекси Ізарсь-

кого «Ранок», можна відзначити, що цьому творові 

належить особлива роль, адже саме з нього розпо-

чався творчий шлях автора в царині художнього 

слова, а українська еміграційна критика «сколихну-

лась» відгуками про народження нового майстра 

психологічної інтелектуальної прози, майстра ху-

дожньої деталі, письменника-новатора та письмен-

ника-експериментатора. Головну роль в онтологіч-

ній системі координат Олекси Ізарського відіграє 

концепт «дім», архетипи матері і батька. Повість 

«Ранок» відіграла особливу роль у становленні іді-

остилю письменника та формуванні його власної 

картини світу, адже ця повість стала першим тво-

ром хроніки про українську родину Лисенків. Домі-

нантною рисою ідіостилю письменника стала пер-

соніфікація предметів та явищ, яку ми розцінюємо 

як спосіб конструювання світу дитинства голов-

ного героя Віктора. Це дозволило зрілому авторові 

передати рецепцію загальної картини світу малого 

Віктора крізь призму дитячого світосприйняття й 

раннього усвідомлення себе частиною великого 

роду. 
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Abstract 

The article analyzes formation of the speech culture of economic specialists, violation of accent, spelling and 

lexical norms of modern Ukrainian literary language, relevant ethical norms and rules of communication. The 

reasons for deviations from the norms of the Ukrainian language, typical mistakes in conditions of Ukrainian-

Russian bilingualism and their avoidance in the speech of students, future economic specialists are considered, as 

insufficient level of speech culture among other things can cause significant economic losses. The purpose of the 

article is to highlight the problem of forming a culture of oral and written business speech, which is an organic 

component of professionalism of a business person. The study is based on theoretical methods, including analysis 

and generalization of results of the professional business language culture research, conclusions. 

Suggestions to add a linguistic characteristic to the description of a person's business qualities remain relevant 

today: whether or not he or she is able to express his or her thoughts clearly and concisely, after all the culture of 

speech is an important aspect of a diverse and multidirectional influence on the listener. Proper oral and written 

speech can ensure the quickness of mutual understanding between the participants of the communicative act. Ur-

gency of the study is conditioned by the need to cultivate a conscious desire to master the culture of professional 

speech. It is substantiated that the important aspect of professional language training of future economic specialists 

is knowledge of the norms of modern Ukrainian literary language and constant skillful use of them. It is concluded 

that the culture of speech is a part of the general professional culture of a specialist in any field of activity, including 

economic profile, and its absence is a sign of earthliness and illiteracy of a person. 

Keywords: culture of speech, culture of thinking, specialists of economic profile, norms of literary language, 

oral and written language. 

 

Problem statement. Modern society cannot exist 

without language – the most important means of com-

munication, means of expression and transfer of the ex-

perience to contemporaries and descendants. Speech is 

not just a system of words, but also the order of 

thoughts and feelings. It is also important to learn and 

use language correctly for the conveying of thoughts, 

depending on the purpose and content of the phrasing, 

which is achieved only through the culture of speech. 

Speech culture is the observance of the established 

language norms of oral and written language, as well as 

conscious, purposeful, skillful use of language means 

depending on the purpose and circumstances of com-

munication. Thus, the culture of speech is both the cul-

ture of thinking and the culture of social and spiritual 

relations of a person. 

Today’s students of higher educational institutions 

belong mainly to the so-termed Internet generation, for 

whom the electronic way of obtaining information, in-

cluding educational information, is a normal part of 

life. With the help of e-learning, students have the op-

portunity to acquire modern knowledge at any time and 

in any place, which makes higher education available 

to all the interested persons, including those who have 

physical disabilities. 

Each professional Ukrainian language lesson at 

the Vinnytsia Institute of Trade and Economics of the 

Kyiv National University of Trade and Economics is 

conducted both in classrooms with multimedia support 

and distantly using Zoom and the Moodle educational 

platforms, when two types of information work simul-

taneously – audio and visual. According to the theory 

of multimedia learning, optimal learning takes place 

under the condition of synchronous presentation of ver-

bal and visual learning material. The theory of multi-

media learning was developed by Richard E. Meyer, 

psychologist, who demonstrated its effectiveness by the 

relevant research. The results of those psychological 

studies have shown that verbal information is better re-

membered when accompanied by a visual image. The 

Baddelley and Hitch theory of working memory ex-

plains the effectiveness of mixed learning, according to 

which it consists of two largely independent compo-

nents – visual and acoustic, which work, as a rule, in 

parallel [8, p. 123]. This allows simultaneous pro-

cessing of information coming from our visual and au-

ditory analyzers. 

The aim of the article is to highlight the problem 

of forming a culture of oral and written business 

speech, which should become a dynamic system of 

knowledge that students acquire in the process of com-

prehension of the economic laws of development, stud-

ying the specifics of those industries in which they will 

work. The basis of speech culture is the observance of 

generally accepted literary norms in the use of lexical, 

phonetic, morphological, syntactic and stylistic means 

of language, which is an organic component of profes-

sionalism of a business person.  

Analysis of the recent research. Issues of lan-

guage culture have always been the object of scientific 

attention in linguistics, they were considered by many 

well-known linguists, in particular: I. Ohienko, O. Po-

tebnya, V. Vinogradov. Later on, specialists in the field 

of public administration and linguistics – N. Babych, 

V. Knyazev, I. Plotnytska, P. Redin, S. Shumovytska – 

emphisized the need to determine the optimal behavior 
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in a given situation, drew attention to the importance of 

speech culture in professional and qualification charac-

teristics of specialists of any profile. The scientific and 

methodological basis for solving the problem of culture 

of professional speech is the research of domestic meth-

odologists: O. Bilyaieva, M. Vashulenko, L. Matsko, L. 

Miroshnychenko, L. Palamar, M. Pentilyuk, O. Se-

menog, M. Stelmakhovych, L Skuratovsky, P. Khropko 

and others. 

Presentation of the main material. Professional 

culture of a specialist is not only everything that had 

been created by human hands and mind, but also a way 

of social behavior developed over the years, which is 

reproduced in specific business situations, where 

speech culture comes out as its spiritual face. 

High language culture means good command of 

the richness of language, avoidance of newspaper 

stamps in the language practice, clericalisms, dialec-

tisms, achievement of such an oral and written form of 

communication, which would most fully, most accu-

rately convey the meaning of the thought. This is espe-

cially important for the economic professionals, be-

cause their ability to establish feedback with people, 

partners, i.e. the art of business communication, is the 

key factor in full realization of their interests. The level 

of observance of speech etiquette, culture of communi-

cation sometimes affects the behavior of the interlocu-

tor to a greater extent than the substantive content of 

speech [10, p. 36]. 

The basis of the speech culture of an economic 

specialist is literacy, i.e. compliance with generally ac-

cepted literary norms in the use of lexical, phonetic, 

morphological, syntactic and stylistic means of speech. 

But this does not exhaust the concept of speech culture. 

Speech should be not only correct, but also lexically 

rich, syntactically diverse. To achieve this, it is neces-

sary to adhere to the norms of literary language, use 

dictionaries, carefully read political, economic, scien-

tific literature, paying attention to the use of individual 

words, especially felicitous statements, to the construc-

tion of sentences. It is necessary to actively develop 

your speech: learn to express the thoughts orally and in 

writing, correct yourself, build statements properly, 

look for the best and most appropriate options for ex-

pression your idea [10, p. 36]. 

The culture of speech is closely related to the cul-

ture of thinking. After all, if a manager or an economist 

thinks clearly, logically, then his speech is clear and 

logical. If a person does not have a logical idea, if he 

speaks about what he does not understand or does not 

know, then his speech is confusing, meaningless, clut-

tered with unnecessary words [10, p. 37]. 

One of the important areas of language training 

and professional culture formation is improving the 

language skills of the profession, i.e. knowledge of ter-

minology, gaining skills in introducing special vocabu-

lary to professional texts. It is advisable to emphasize 

three aspects of this problem: the culture of profes-

sional speech as an integral part of the image of the spe-

cialist; formulas of Ukrainian language etiquette in pro-

fessional communication; specific features of the eco-

nomic terminology functioning in the sphere of 

management. Emphasis is placed only on the peculiar-

ities of the economic terminology functioning, as from 

its thorough mastering, continuous improvement de-

pends the level of professional knowledge, professional 

competence (manager, accountant, tax inspector, finan-

cier), the level of professionalism, language and speech 

culture. 

An important aspect of professional language 

training of students is acquisition of paronyms – lexical 

items, similar in sound, but different in meaning. This 

category of words occupies a significant place in vo-

cabulary of the Ukrainian language, and therefore stu-

dents should become acquainted with the most used of 

them and understand the denotative differences in their 

lexical meanings. Examples of such paronymic lexical 

units are: банковий – банківський (coincide in mean-

ing, but somewhat different in combination with other 

words: both of them are used with the words доку-

мент, внесок, капітал, книжка, операція, переказ, 

політика, but only with the lexical item банківський – 

the words актив, контроль, кредит, працівник, ро-

бота, система, службовець актив, контроль, кре-

дит, працівник, робота, система, службовець); чи-

сельний (expressed in any quantity) – численний 

(which contains a large number; which occurs often) – 

числовий (associated with the number by which the 

quantity, singularity, duality or plurality of objects is 

expressed) and many others [3]. 

Speech culture is evaluated in terms of accuracy, 

clarity, expressiveness, speaker’s skill in using speech 

options. Given this, the main communicative signs of 

the culture of speech are correctness, content, suffi-

ciency, accuracy, clarity, brevity, logic, purity, rele-

vance, expressiveness, emotionality. Of course, all 

these features are combined by the concept of correct-

ness, as they depend on whether or not the rules of the 

language system organization are violated in individual 

speech. 

Low speech culture of economic specialists is 

characterized by a violation of the rules of word usage, 

grammar, pronunciation and stress, writing. For exam-

ple, they mistakenly use the phrase добро пожалу-

вати instead of ласкаво просимо, відношення до 

тебе – ставлення до тебе, дякувати його – дяку-

вати йому; incorrectly stress the words: ро'блю, 

пи'шу, піде'мо instead of роблю', пишу', пі'демо and 

so on. A sign of low speech culture is unvoicing of so-

nant consonants at the end of words and syllables (грип 

instead of гриб, каска instead of казка, міх instead of 

міг, ванташ instead of вантаж, which lead to a 

change in word semantics), soft pronunciation of hush 

consonants: чьому, шчьо, чьорний, чюти instead of 

чому, що, чорний чути, etc. 

Violation of the norms of word usage may occur 

due to the mixing of similar in form and scope of use, 

but different in formation and content words (paro-

nyms: дільниця – ділянка; громадський – громадян-

ський; особовий – особистий; тактовний – так-

тичний; поверховий – поверхневий), use in a particu-

lar language situation words or phrases of another 

functional style, misunderstanding of the literal mean-

ing of rarely used or obsolete words, incorrect use of 

borrowings, violation of combinability norms, etc. 
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Every educated person should adhere to the culture of 

their language, especially professionals who must ex-

clude mistakes in their professional activity [2]. 

Correct pronunciation, free, casual use of words, 

avoidance of vulgarisms, archaisms, word-parasites, 

unnecessary foreign words, emphasis on the main 

ideas, phonetic expressiveness, intonation variety, clear 

diction, controlled pace of speech, correct use of logical 

accents and psychological intervals, correlation be-

tween content and tone, between words, gestures and 

facial expressions are the necessary elements of the lan-

guage culture of a manager. 

The speech culture of an economic specialist is 

characterized by the following features: 

1. Correctness, i.e. compliance with the accepted 

orthoepic, spelling, grammar, lexical norms. As a 

standard of correctness serve norms, rules of pronunci-

ation, stress, word changes, word usage, spelling rules 

in written speech, etc. In this way the information-in-

formative function of speech is realized, the purposeful 

influence on the human consciousness is carried out. 

2. Diversity, which is command of the linguistic 

richness of economic and journalistic literature; active 

thinking; constant improvement and enrichment of 

speech. 

3. Expressiveness, which is provided by the origi-

nality in expression of the opinions in order to effec-

tively influence the communication partner. 

4. Clarity, i.e. accessibility of speech for those 

who listen, it provides adequate understanding of what 

is said, without requiring special efforts in perception 

from the interlocutor. Clarity of speech is promoted by 

clear diction, logical and phonetic emphasis, correct in-

tonation, modest and slow pace, calm and polite tone. 

5. Purity, i.e. indefectibility of all elements of 

speech, avoidance of inappropriate, uncharacteristic of 

the Ukrainian language foreign borrowings. It is pro-

vided by a system of attitudes, language literacy. 

6. Conciseness (rational choice of the language 

means for expression main idea, thesis). This feature 

forms the ability to stress the essence. 

7. Expediency, i.e. compliance of speech with the 

purpose, conditions of communication, the status of the 

speaker. 

Many issues of language nomination are closely 

related to the definition of the norm category in lan-

guage, a complex, multifaceted, and sometimes contra-

dictory phenomenon. The word norm comes from the 

Latin norma – “a guiding principle, rule, pattern”. O.S. 

Akhmanova defines the concept of language norm as 

follows: “ It is an accepted use of language means, a set 

of rules (regulations) that organizes the use of the word, 

adopted in this language”, and the process of normali-

zation is “the norm establishment”. There are two com-

plementary approaches to the definition of “norm” in 

linguistics. The first considers the norm as a law gov-

erning the use of language, “norm, including linguistic, 

should be considered a set of requirements, rules and 

advice that is essential for implementation” [6, p.184-

185]. Representatives of the second approach under-

stand the norm as “a set of the most stable, traditional 

implementations of the elements of the language struc-

ture, reflected and enshrined in social language prac-

tice” [9]. Combining both approaches, S.I. Ozhegov de-

fines the norm as follows: “… norm is a set of the most 

suitable (“correct”, “preferred”) for the service of the 

society means of speech, which is the result of selection 

of linguistic elements (lexical, phonetic, morphologi-

cal, syntactic), existing, newly formed, in a broad 

sense, the assessment of these elements” [7, p. 5-33]. 

In many spheres of the society, discussions are 

taking place: whether a norm is the result of an objec-

tive process of language development and formation or 

it is established by linguists by a declarative method. 

Some scholars (including F.P. Filin, P.M. Alekseieva) 

believe that language itself is the norm. This thesis, in 

our opinion, reflects the current state of affairs: the 

norm is a product of language itself, but it cannot be 

simply the result of a spontaneous process, it must re-

flect the functioning of the laws of language develop-

ment, consistent with the requirements of objective re-

ality. A variant of this point of view is the concept of 

P.M. Alekseieva, according to which the norm is inter-

preted as a probable standard of use of the linguistic 

unit, a kind of filter that stands between the system and 

the speech.  

The language norm should feel both the trends of 

cultural traditions of the people and its character, mood, 

social stratification, behavior of people in everyday life 

and their views on social problems, i.e. should be flex-

ible, appropriate and worthy tool for reflecting lan-

guage in a particular communication situation and spe-

cific circumstances. 

R.O. Budagov emphasizes that “lexical world is 

always in motion on the path of improvement” [1]. 

D.M. Shmeliov identifies the following main driving 

forces that determine development of language in gen-

eral: 1) desire to motivate the language sign (or the ten-

dency to expressiveness); 2) desire for an automatic 

language sign (or a tendency to regularity) [10]. The 

second trend, of course, is connected not only with the 

notion of usability, but also with the notion of language 

models. Creation and productivity of word-formation 

models also directly affect the first trend, i.e. the func-

tioning of the category of motivation in language. So 

the two trends are interrelated. 

V.O. Itskovich distinguishes the following criteria 

of the norm: 1) the conformity of the model, i.e. the 

productivity of word formation; 2) usability; 3) the 

need. That is why a modern economic specialist must 

keep up with the times, monitor changes and trends in 

the language norm, he must know what the real practice 

of use is, how it corresponds to the general laws of lan-

guage and trends in its modern development. You can’t 

pass by the deliberate misuse of words, unnatural, un-

justified and incomprehensible use of language norms. 

In conditions of the overall Ukrainian-Russian bilin-

gualism, vocabulary is the level at which the so-called 

negative interference, i.e. the mixture of elements of the 

lexical systems of the Ukrainian and Russian lan-

guages, is most clearly manifested. As a result of a 

large-scale, unsystematic penetration of Russian-lan-

guage elements into the structure of the Ukrainian lan-

guage, in conditions of their long-term unequal contact, 

the phenomenon of the Ukrainian-Russian language 
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“surzhyk”, as one of the forms of the Ukrainian sub-

standard language, arose. 

Conclusion. Thus, the culture of speech is part of 

the general professional competence of a specialist in 

any field of activity, including economic profile, and its 

absence is the evidence of earthliness and illiteracy. 

The art of communication has always been considered 

an organic component of professionalism of a new type 

manager who must have a non-standard view of things, 

be highly ethical in communication, flexibly distribute 

responsibilities, have charismatic ability to be well-

liked, inspire people, lead them not by the force of or-

der, but by the power of arguments, a convincing word, 

which has long been considered a divine gift. Refor-

mation of higher education, as well as the standards for 

economic professionals, requires changes in learning 

methods. Modern tendencies are characterized by the 

transition to the humanistic development of the individ-

ual. 
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Анотація 

У статті розкривається сутність феномену православного паломницького руху та його ролі у суспіль-

ному житті. Визначені основні напрями розвитку православного паломництва в Україні. Визначено, що 

православне паломництво – це місіонерське служіння Церкви, яке значною мірою визначається рисами 

релігійної свідомості віруючих та є частиною релігійного життя кожного віруючого. Визначені різні типи 

поїздок та надано характеристику кожному з напрямів паломництва в Україні. Також проаналізовано дія-

льність відділу закордонних відносин (зараз Паломницький відділ) Свято-Успенської Києво-Печерської 

лаври, який займається організацією паломницьких подорожей в Україні та закордоном, розробкою нових 

паломницьких маршрутів, підготовкою православних гідів, а також організацією паломницьких відділів в 

більшості єпархій Української Православної Церкви та веденням Реєстру паломницьких служб УПЦ. 

Abstract 

The article reveals the essence of the phenomenon of the Orthodox pilgrimage movement and its role in public 

life. The main directions of development of Orthodox pilgrimage in Ukraine are determined. It has been deter-

mined that Orthodox pilgrimage is a missionary service of the Church, which is largely determined by the features 

of the religious consciousness of believers and is part of the religious life of every believer. Different types of trips 

are identified and a description of each of the directions of pilgrimage in Ukraine is given. The activities of the 

Department of Foreign Relations (now the Pilgrimage Department) of the Holy Dormition Kyiv-Pechersk Lavra, 

which organizes pilgrimage trips in Ukraine and abroad, develops new pilgrimage routes, prepares Orthodox 

guides, and organizes pilgrimage departments in the Ukrainian Orthodox Church, are also analyzed. maintaining 

the Register of Pilgrimage Services of the UOC. 
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Православна Церква (Східна Церква) – найбі-

льший релігійний напрям християнства в Східній 

Європі. Україна, в свою чергу, одна з найбільших 

країн, в якій більша частина населення сповідає 

православ’я. Розглядаючи паломництво як фено-

мен церковного життя, можна визначити його як 

один із елементів давньої духовної діяльності цер-

кви, як форму поклоніння та реалізації духовної по-

треби людини − це поклоніння святиням та участь 

у богослужіннях у святих місцях, православне мо-

литовне спілкування з віруючими інших Помісних 

Церков як вираження єдності та співпраці Церкви 

згідно з вченням Священного Писання, Вселенсь-

ких соборів та святих отців. 

У науковому співтоваристві існують різні під-

ходи до визначення та змісту релігійного туризму 

та паломництва. Деякі зарубіжні та вітчизняні вчені 

(А. Бабкін [1], Т. Христов [6]) вважають, що релі-

гійний туризм можна розділити на два напрями: па-

ломництво та освітня подорож. Таке визначення ба-

зується на економічних показниках, оскільки як ре-

лігійні, так й паломницькі туристи витрачають 

гроші на перевезення, проживання та харчування, 

але цей критерій не надає можливості їх поєдну-

вати. Питання релігійного туризму та паломництва 

розглядаються у статтях Патріарха Кирила [3], в 

яких він розглядає правові норми, аналізує поточ-

ний стан, стратегії розвитку та інше. Однак у краї-

нах з важливими православними святинями, до 

яких належить й Україна, та великим потоком па-

ломництва є чітка відмінність між паломниками й 

туристами, а також існують особливості організації 

православного паломництва. 

Тому метою дослідження є визначення особ-

ливостей розвитку та організації православного па-

ломництва в Україні. 

У різних регіонах України, в більшості єпархій 

Української Православної Церкви, вже багато років 

працюють паломницькі відділи. В тих єпархіях, де 
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в силу різних причин поки не організовані єпархіа-

льні паломницькі відділи, були призначені відпові-

дальні за паломницьких питань, та зараз ведеться 

робота над складанням реєстру паломницьких 

служб УПЦ. Відповідно з «Положенням про Реєстр 

паломницьких служб Української Православної 

Церкви», прийнятим Священним Синодом УПЦ 26 

серпня 2011 року, Паломницький Центр постійно 

оновлює і підтримує в актуальному стані Реєстр па-

ломницьких служб УПЦ. Таким чином, станом на 

грудень 2019 року в Реєстр паломницьких служб 

Української Православної Церкви входять 54 пало-

мницькі організації.  

Паломницький Центр ВЗЦЗ УПЦ вбачає роз-

виток паломництва до українських святинь однією 

з пріоритетних своїх задач, про що докладніше мо-

жна дізнатися на офіційному сайті Української 

Православної Церкви. Але ж й популяризація пало-

мництва для іноземних гостей, особливо віруючих 

інших Помісних Церков, до святинь Української 

Православної Церкви також є одним із пріоритетів 

роботи Паломницького Центру УПЦ. Паломниць-

кий Центр як структурний підрозділ Відділу зовні-

шніх церковних зав’язків УПЦ видає духовенству, 

яке відправляється в паломницьку подорож за кор-

дон, документ встановленого зразка, який засвідчує 

його єдність з Вселенською Православною Церк-

вою (тобто те, що священик в штаті Української 

Православної Церкви, канонічно висвячений і не 

перебуває під забороною). З кожним роком збіль-

шується кількість звернень з проханням приско-

рити цей процес зважаючи на велику кількість ду-

ховенства, яка бажає взяти участь у богослужіннях 

у святих місцях, а також з огляду на всім відому 

проблематику церковного розколу в Україні. Також 

Паломницький Центр підготував пакет документів 

для подачі священноначалля УПЦ, який передбачає 

реєстрацію служб, бажаючих займатися паломниц-

твом в рамках повноти УПЦ, з обов’язковим на-

вчанням персоналу та відповідністю чітким вимо-

гам до організації та реалізації такої діяльності саме 

як паломництва, а не релігійного туризму, напри-

клад. 

Робота паломницьких служб України 

пов’язана з низкою труднощів на місцях. Тому Па-

ломницький Центр при ВЗЦЗ УПЦ, в першу чергу 

створює умови підготовки персоналу для паломни-

цьких служб, захищає їх інтереси та інтереси пало-

мників, вчить їх діяти в команді з іншими служ-

бами, а вже потім щось вимагає, а не діє як адміні-

стративно-каральний орган. Зокрема, 

Паломницьким Центром відкриті спеціалізовані ку-

рси для співробітників паломницьких служб, які 

працюють над створенням методичних посібників 

та інформаційного довідника паломницьких служб. 

А контролюючу функцію здійснює не тільки Пало-

мницький Центр, а й самі паломники, серед яких 

багато людей, обізнаних у питаннях віри та історії 

Церкви. Тому церковним гідам, або, як їх прийнято 

називати, паломниковедам, неминуче доведеться 

піднімати свій освітній та професійний рівень.  

Крім традиційних напрямків до святинь Укра-

їни, Ізраїлю, Греції, Паломницький Центр організо-

вує паломництва в США − до мощів святителя Іо-

анна Шанхайського, також поїздки до Ефіопії − до 

речі, це єдина африканська країна, велика частина 

населення якої сповідує християнство. За планом 

передбачено паломницькі поїздки до православних 

святинь Фінляндії, Франції, Німеччини, Чехії, 

Польщі тощо, всього близько двох десятків напря-

мків.  

Але ж існують і певні недоліки при організації 

міжнародних паломницьких подорожей. Так, на-

приклад, паломницькі поїздки зокрема до Ізраїлю 

досить одноманітні. Певна об’єктивна «одноманіт-

ність» всіх програм по Святій землі обумовлена 

просто тим, що в Ізраїлі є «певна кількість» конкре-

тних, відомих всім, святинь. Часто в паломництво 

на Святу землю люди їдуть в перший і останній раз. 

Зрозуміло, кожен бажає відвідати якомога більше 

святих місць, якщо вже й не всі ті, про які йому ві-

домо. Відповідно, програми одна на одну схожі. Ну 

і, крім усього іншого, Ізраїль − одне з найбільш від-

відуваних, найбільш сходжених місць паломниц-

тва. Природно, що не доводиться очікувати від про-

грам по Ізраїлю «чогось такого собі». Що ж стосу-

ється їх насиченості, то найчастіше при складанні 

програм все-таки намагаються врахувати сили «се-

редньостатистичної» людини, щоб надмірно не пе-

ревантажувати немічних. Тому, при заповненні так 

званих «стандартних» програм планується також 

розробка програм другого і третього відвідування 

святинь Ізраїлю, Греції та інших країн з включен-

ням маловідомих святинь, культурних та етногра-

фічних пам’яток та музеїв. З духовних подорожей 

паломники повинні постаратися отримати макси-

мальну користь для свого внутрішнього світу, для 

зміцнення своєї віри, для відчуття причетності Все-

ленському Православ’ю. Душа, яка стикнулася зі 

святинею, не насичується, а прагне ще більше чер-

пати з цього джерела. 

Готовність України сьогодні приймати палом-

ників із закордону теж знаходиться не на досить ви-

сокому рівні. Інфраструктура в цьому відношенні 

поки що розвинена недостатньо, але наявність ін-

фраструктури (в цьому сенсі), як церковної, так і 

державної не має такого жорсткого зв’язку з пало-

мництвом як церковним явищем духовного харак-

теру. В кінцевому підсумку, віруючі їдуть вшану-

вати святині, а не задовольняти естетичні чи інші 

потреби, а в цьому відношенні Україні є чим пиша-

тися. Крім того, паломники з інших країн, особливо 

Європи, з різних причин воліють зупинятися в світ-

ських готелях і харчуватися за свій рахунок. Хоча 

розвивати традиційний інститут будинків для про-

чан обов’язково потрібно.  

Для популяризації паломництва Паломниць-

кий Центр продовжує роботу із засобами масової 

інформації, в першу чергу, з журналом «Шлях пілі-

грима», який є його генеральним партнером. Також 

паломницька діяльність висвітлюється в Правосла-

вній Церковній газеті − центральному друкованому 

органі Української Православної Церкви. Також іс-
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нує співпраця з друкованими та інтернет-видан-

нями, які працюють в різних регіонах України. Ре-

гулярно розміщувалися матеріали інформаційного 

характеру в ефірі Телерадіокомпанії «Глас», на офі-

ційному сайті, а також на YouTube-каналі Палом-

ницького Центру УПЦ. Теми православного палом-

ництва відображаються у соціальних мережах, зок-

рема на базі «Facebook», «Instagram», «Telegram». 

Найважливіші події відображаються в соцмережах 

у режимі «онлайн». За результатами поїздок публі-

куються відеозвіти із враженнями учасників та ін-

формаційні сюжети. Регулярно друкуються інфор-

маційні оголошення і буклети про паломницькі по-

їздки. На постійній основі публікуються матеріали 

просвітницького та інформаційного характеру в 

«Церковній Православній Газеті» і журналі «Фома 

в Україні». В даний момент ведеться робота по 

створенню нової версії офіційного сайту Паломни-

цького Центру УПЦ. Крім того є величезне ба-

жання проводити тематичні конференції в єпархіях, 

в рамках яких можна було б передбачити зустрічі 

та круглі столи.  

Паломницький Центр має намір усіма доступ-

ними способами популяризувати паломництво, 

оскільки розуміє його місіонерське значення. Пало-

мництво – це у великій мірі місіонерське служіння 

Церкви. Відомо багато прикладів, коли людина від-

правлялася у мандрівку як на екскурсію, а вже по-

верталася як з паломництва. Тобто ніколи та нікому 

не відомо, коли і де Бог торкнеться людського се-

рця, і воно відкликнеться на цей позов. І поїздка до 

святих місць – одна з найкращих можливостей для 

Церкви надати людині таку можливість, а самій лю-

дині (нехай вона сама цього і не усвідомлює, і їде 

до святинь як на екскурсію) – чи не вперше стикну-

тися з церковним двохтисячолітнім досвідом свято-

сті лицем до лиця. Так, завдання Паломницького 

Центру – створити людині всі умови для вдумли-

вого і поважного відношення до святинь, і дати 

«Духові дихати, де Він хоче» (Ін. 3, 8). Людина, яка 

знаходиться в духовному пошуку, може за кілька 

днів паломницької поїздки отримати те, на що в 

звичайних умовах витратить роки. Для багатьох 

людей паломництво стає важливою подією в плані 

духовного визначення, приходу до Церкви. 

У періоди кризи християни не відмовляються 

від посту, молитви, діл милосердя, тобто духовного 

життя, швидше, навпаки, вони докладають додат-

кових зусиль. А паломництво в таких умовах − це, 

мабуть, виняткова можливість для концентрації 

сил, можливість підтримати молитовний зв’язок з 

одновірцями як в Україні, так і за її межами, і, від-

далившись від свого будинку, − відчути близькість 

Бога. Звичайно, поїздки по святих місцях завжди 

пов’язані з витратами, і в умовах вимушеної еконо-

мії звичайна людина зайвий раз замислюється про 

те, чи може вона витратити гроші на паломництво, 

або краще приберегти їх «на чорний день». Але на-

віть в таких умовах від поклоніння святинь не мо-

жна відмовлятися. Наприклад, Паломницький 

центр зараз робить акцент на внутрішніх поїздках 

по Україні, тому що в країні безліч своїх святинь, 

відвідування яких не вимагає позамежних витрат. 

Слід також звернути увагу на один важливий 

момент: Українська Православна Церква − єдина 

структура в Україні, яка зберегла свою цілісність на 

всьому канонічному просторі, включаючи всі за-

значені єпархії. Те ж саме стосується і єдності всіх 

паломницьких служб УПЦ, яких нараховується 

близько сорока, та які взаємодіють, як і раніше, 

крім того зберігається єдиний Реєстр, також всі пі-

дкоряються «Положенню про паломництво», прий-

нятому Священним Синодом УПЦ у 2010 році, 

який регулює діяльність паломницьких служб. 

Крім того майже щороку в Києві проводяться Збори 

паломницьких служб Української Православної 

Церкви, на які як і раніше, запрошуються всі без ви-

нятку паломницькі організації України. 

Так, наприклад, одним із приводів для зустрічі 

було відкриття похоронних завіс Господа, які збе-

рігаються в італійському місті Туріні − відомої Ту-

ринської Плащаниці. Раз на кілька десятиліть її ви-

тягують з саркофага та відкривають для покло-

ніння. Чергове відкриття Плащаниці відбувалося з 

квітня по червень 2015 року, і в Туріні було прису-

тнє кілька мільйонів християнських паломників на 

цій події. У європейській традиції таке паломниц-

тво називають «Високим паломництвом». Були 

присутні в Туріні й паломники з України. В органі-

зації закордонних поїздок Паломницький центр да-

вно йде по шляху консолідації зусиль, простіше ка-

жучи, поєднує паломників з різних єпархій Україн-

ської Православної Церкви. Для цього звичайно ж 

потрібні напрацьовані зв’язки між паломницькими 

службами з різних регіонів, у яких досвід взаємодії 

є, вони завжди на зв’язку, але зустрітися на власні 

очі – задоволення для них незмірно більше, тому 

що всі зараз потребують взаємної підтримки.  

За останні роки Паломницьким центром УПЦ 

розроблено кілька нових паломницьких маршрутів. 

Наприклад, у напрямку організації прощі на Святу 

Землю, окрім класичних маршрутів, створені про-

грами поїздок, до яких увійшли рідкісні біблійні 

пам’ятки. Серед них – археологічний парк «Місто 

Давида», у якому знаходиться діючий водопровід 

VII століття до Різдва Христова (так званий «тонель 

царя Єзекії»), місто Кейсарія (археологічний парк із 

залишками порту, палацу прокуратора та ін.). Та-

кож є можливість поклонитися поховальними заві-

сами Господа і взяти участь в «Високому паломни-

цтво» до Туринської Плащаниці.  

Спільно з колегами з Польщі недавно бив під-

готовлений і кілька разів реалізований маршрут зі 

зворушливою назвою «Долина Божої ласки». Мова 

про дивовижне місце, в якому краса православних 

храмів разюче поєднується з красою природи. Крім 

того було заплановано цілий цикл поїздок під на-

звою «Чудотворні ікони України». Для тих, хто 

хоче поєднати паломницьку поїздку з коротким від-

починком на морі, можуть бити запропоновані ма-

ршрути в Чорногорію і на грецькі острови Корфу і 

Крит. Також серед щорічних проектів Паломниць-

кого центру − організація дитячих таборів відпочи-

нку. Зараз вони актуальні, як ніколи, у зв’язку з ве-

ликою кількістю вимушених переселенців та дітей, 

які залишилися без батьківської опіки.  
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Крім того Паломницький Центр постійно відп-

равляв групи в Грузію, Грецію та Росію − всі пало-

мники благополучно перетинали кордон. Майже 

кожен робочий день в Паломницькому Центрі по-

чинається з дзвінка в інстанції, від яких залежить 

пропускний режим. І кожен раз робітників запевня-

ють, що Держприкордонслужба не має вказівок за-

тримувати або не випускати людей з країни в 

зв’язку з мобілізацією, хоча зараз існують обме-

ження на подорожі у зв’язку з епідеміологічною си-

туацією у всьому світі. Крім того серед населення 

України існувало багато міфів навколо питання «бі-

ометричних паспортів». Особливість паспорта но-

вого зразка полягає в тому, що на одній з його сто-

рінок поміщений електронний носій, що містить 

дані з відбитками пальців, фотографією та підпи-

сом власника − так звані біометричні дані. Хоча при 

отриманні закордонного паспорта нового зразка 

будь-який бажаючий може відмовитися від засто-

сування електронного носія в своєму документі, по-

славшись на релігійні переконання. Про це йдеться 

в постанові Кабінету Міністрів України № 152 від 

7 травня 2014 р. А взагалі, з усіх питань, що турбу-

ють совість християнина, краще радитися з духів-

ником. 

Слід наголосити, що за останні роки в питан-

нях пріоритетів паломників в глобальному сенсі ні-

чого змінитися не могло. Якщо і з’являються нові 

методики щодо набору груп або нові маршрути, але 

мета паломництва та ж, що і сотні років тому. Як і 

раніше, люди їдуть для поклоніння святиням, уча-

сті в богослужіннях, для молитовного спілкування 

з одновірцями. Загалом, способи нові, а цілі старі. 

Але існують питання розмежування паломництва і 

туризму. Так, поїздки, пропоновані паломницьким 

центром істотно дорожчі, ніж пропозиції від зви-

чайних туристичних компаній (наприклад, в Єруса-

лим). Пояснюється це тим, що туристичні компанії 

займаються в першу чергу туризмом, організація 

якого істотно відрізняється від організації паломни-

цьких поїздок. Вже на рівні організації туризму як 

відпочинку компанії мають певні квоти, пільги на 

авіаперельоти, готелі, а на рівні реалізації туризм, 

наприклад, не вимагає кваліфікованих православ-

них гідів (це, , можна сказати, все-таки, вузька спе-

ціалізація), не потрібно досягати домовленостей 

про богослужіннях (мова йде в першу чергу про Із-

раїль, де, наприклад, ключі від Храму Гробу Госпо-

днього тримає арабська сім’я) і так далі.  

Паломництво − це не зовсім туризм, та навіть і 

не просто «релігійний туризм», що має значення і 

для кінцевої вартості поїздки. Якщо паломницьким 

службам вдасться синхронізувати свої зусилля і 

централізовано представити свої інтереси перед, 

наприклад, авіаперевізниками, тоді вдасться значно 

переглянути питання вартості в позитивну сторону. 

Але ж існують і питання, які наближають організа-

цію паломницької подорожі до туризму. Так, в пи-

таннях організації паломницьких поїздок на Святу 

Землю Паломницький Центр постійно співпрацює з 

Міністерством туризму Ізраїлю, і можна без перебі-

льшення відзначити неоціненну допомогу цій орга-

нізації. З представниками туристичної сфери, фігу-

рально висловлюючись, розмова йде на одній мові. 

Паломницькі служби для забезпечення матері-

альної частини поїздок за кордон дуже часто звер-

таються в туристичні фірми на місцях, які, в свою 

чергу, забезпечують транспорт, проживання, хар-

чування, медичну страховку та інше. Паломниць-

кий Центр УПЦ продовжує співпрацю з авіакомпа-

ніями, які працюють в Україні. Мета цієї роботи – 

придбання авіаквитків за пільговими цінами для ду-

ховенства, чернецтва і вірян УПЦ. Серед нових 

партнерів Паломницького Центру УПЦ – ізраїль-

ська авіакомпанія «Ель-Аль», італійська «Аль-Іта-

лія», з якими укладені відповідні договори про спів-

працю. У 2019 році вдосконалено роботу зі страхо-

вими компаніями «Перша українська» і 

«Єврогрупа», які забезпечують страхування палом-

ників під час закордонних поїздок. На підставі до-

говорів Паломницького Центру УПЦ з українсь-

кими авіаперевізниками, паломницькі служби 

УПЦ, які звертаються в Паломницький Центр, 

отримують авіаквитки за значними знижками. 

Однак радикальна відмінність паломника від 

туриста − в цілях поїздки, її мотивації, в молитов-

ному настрої. Так, скажімо, концертне хоровий спів 

теж дуже близький до храмового, але це не одне і 

те ж саме.  

Таким чином, слід зазначити, що православне 

паломництво України може виходити на міжнарод-

ний рівень, а релігійні об’єкти можуть стати голов-

ною визначною пам’яткою як окремих регіонів, так 

і всієї країни та зіграти важливу економічну роль 

розвитку туристських регіонів. Тому необхідно зве-

рнути пильну увагу на розробку відповідних релі-

гійних туристичних маршрутів, складання путівни-

ків для відвідувачів, паломників, туристів до істо-

ричних та сакральних місць, а також на професійну 

та відповідну підготовку необхідних кадрів екскур-

соводів з релігійних питань. 
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Введение 

Мировой опыт показывает, что современные 

стандарты управления рисками, в том числе поли-

тическими, не является самоцелью, а должны быть 

взаимосвязанными со стратегическим планирова-

нием. Имплементация прогнозного планирования в 

процесс формирования политики помогает значи-

тельно снизить уровень неудач и дефектов в си-

стеме государственного управления. Поэтому 

чтобы правильно учесть все варианты политиче-

ских предложений, прежде чем они станут базисом 

для принятия решений, государственное стратеги-

ческое планирование и прогнозирование должно 

быть связано с управлением рисками. Такая дея-

тельность должна быть интегрирована в полный 

цикл стратегического планирования и прогнозиро-

вания, а не только в антикризисное управление, как 

это в основном принято в Украине. 

Прежде чем рассматривать перспективы внед-

рения в Украине полноценной системы государ-

ственного управления рисками, стоит обратить 

внимание на состояние работы по развитию другой 

системы – государственной системы прогнозирова-

ния и планирования. На фоне того, что государ-

ственная система стратегического прогнозирова-

ния и планирования в Украине до сих пор нахо-

дится в начальной стадии своего развития, пробле-

мам научного обеспечения соответствующей дея-

тельности уделяют исследовательское внимание 

многие специалисты, в частности, М. Белинская, О. 

Петрой [2, с. 88-143], Д. Дзвинчук, В. Петренко, В. 

Попович [1], С. Романюк [8], Т. Сиволапенко [9] и 

др. 

Вместе с тем в украинских исследованиях не 

ставится заметного акцента на связях такой дея-

тельности с проблематикой управления рисками. 

Хотя в условиях глобализации отечественная прак-

тика стратегического прогнозирования и планиро-

вания должна следовать в фарватере современных 

зарубежных трендов, где увеличение эффективно-

сти достижения стратегических целей и задач госу-

дарственной политики в условиях неопределенно-

сти обеспечивается через учет и смягчения полити-

ческих рисков и других опасностей. 

Соответственно целью статьи станет изучение 

перспектив развития государственной системы 

стратегического прогнозирования и планирования 

как предпосылки для формирования риск-ориенти-

рованного государственного управления в Украине 

и становления национальной системы управления 

политическими рисками, в частности. 
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Результаты исследования 

В Украине еще в 2000 году был принят Закон 

Украины "О государственном прогнозировании и 

разработке программ экономического и социаль-

ного развития Украины" № 1602-III, которым опре-

делены принципы, основные формы государствен-

ного планирования, порядок их разработки и реали-

зации [3]. 

К основным нормативно-правовым актам стра-

тегического планирования и прогнозирования в 

Украине целесообразно также относить: распоря-

жение Президента Украины "О подготовке проекта 

Стратегии экономического и социального развития 

Украины на 2002-2011 г." № 372 от 21 декабря 2001 

г.; постановление Кабинета Министров Украины 

"О разработке прогнозных и программных доку-

ментов экономического и социального развития и 

составления проекта государственного бюджета" 

№ 621 от 26 апреля 2003 г.; распоряжение Кабинета 

Министров Украины "Об одобрении Концепции 

совершенствования системы прогнозных и про-

граммных документов по вопросам социально-эко-

номического развития Украины" № 504-р. от 04 ок-

тября 2006 г.; Указ Президента Украины "О Стра-

тегии устойчивого развития" Украина – 2020 "№ 

5/2015 от 12 января 2015 г.; постановление Каби-

нета Министров Украины "Об одобрении Прогноза 

экономического и социального развития Украины 

на 2019 - 2021 годы" № 546 от 11 июля 2018 г.; по-

становление Кабинета Министров Украины "Об 

одобрении Прогноза экономического и социаль-

ного развития Украины на 2020 – 2022 годы" № 555 

от 15 мая 2019 и др. 

Приоритетным для большинства вышеуказан-

ных стратегических нормативно-правовых доку-

ментов является социально-экономическое разви-

тие страны. Будучи безусловно актуальным, этим 

направлением развитие государства не исчерпыва-

ется. И хотя главным стратегическим документом в 

Украине считается Стратегия устойчивого разви-

тия "Украина-2020" [7], где акцент делается на 

мультицелевом стратегическом развитии государ-

ства, она вообще не содержит правовых норм и пол-

ностью состоит из констатаций, объяснений и пред-

писаний о необходимости проведения тех или иных 

мероприятий, то есть, по сути, является деклара-

цией намерений без определения конкретных 

средств их реализации. 

И действительно, по мнению, ряда украинских 

ученых, "с позиций классики стратегического 

управления этот документ нельзя считать страте-

гией развития государства. Это, скорее, политиче-

ская декларация намерений .... трансформация 

этого документа в классическую стратегию разви-

тия государства требует срочного внедрения про-

цесса стратегического планирования с детализа-

цией задекларированных намерений в контексте и 

в разрезе целей развития регионов страны и отрас-

лей национального хозяйства" [1, с. 22]. 

Некоторые специалисты считают, что с приня-

тием Закона Украины "О национальной безопасно-

сти Украины» [4] был создан законодательный кар-

кас для действительно главного стратегического 

документа государства с высоким иерархическим 

уровнем – Стратегии национальной безопасности. 

В частности, указанный закон характеризует ее как 

документ, определяющий актуальные угрозы наци-

ональной безопасности Украины и соответствую-

щие цели, задачи, механизмы защиты националь-

ных интересов Украины. При этом к фундаменталь-

ным национальным интересам Украины Закон 

относит: государственный суверенитет и террито-

риальную целостность, демократический конститу-

ционный строй, недопущение вмешательства во 

внутренние дела Украины; устойчивое развитие 

национальной экономики, гражданского общества 

и государства для обеспечения роста уровня и каче-

ства жизни населения; интеграция Украины в евро-

пейское политическое, экономическое, правовое 

пространство и систему безопасности, членства в 

Европейском Союзе и в Организации Североатлан-

тического договора, развитие равноправных взаи-

мовыгодных отношений с другими государствами. 

Кроме того, Стратегия указывается как основа для 

планирования и реализации государственной поли-

тики в сфере национальной безопасности [4]. 

В связи с выше изложенным, эти исследова-

тели считают, что, если нормы указанного Закона 

охватывают все важнейшие стороны жизни обще-

ства, государства, территориальных общин и в об-

щих чертах определяют решения различных про-

блем их развития на длительную перспективу, то 

созданная на этой основе стратегия национальной 

безопасности может претендовать на роль главной 

стратегии Украины, с которой должны согласовы-

ваться все другие стратегии, разрабатываемые ор-

ганами публичной власти на центральном и мест-

ном уровнях. Как это принято, в частности, в США, 

где любые отраслевые (секторальные) стратегии 

действуют в условиях разработанной стратегии 

национальной безопасности США и в той или иной 

степени должны оцениваться с учетом задеклари-

рованных в ней приоритетов [2, с. 97]. 

С этой мыслью мы не можем согласись, хотя 

бы потому, что данный стратегический документ 

далеко не в полной мере соответствует основным 

критериям общенациональной стратегии развития. 

Как считают ряд зарубежных ученых, такая "глав-

ная" стратегия государства может характеризо-

ваться только таким критериям, основанными на 

трех фундаментальных характеристиках любой 

стратегии: цели, пути и средства [12, р. 4]. 

Во-первых, она специально разрабатывается 

для реализации высоких целей политики нации 

(национальных интересов), и только в случае чет-

кого и реалистичного видения собственного буду-

щего. Это означает, что такой стратегический доку-

мент не может быть только реакцией на текущую 

среду [12, р. 5]. 

Во-вторых, единственным путем ее формиро-

вания является работа на самом высоком государ-

ственно-политическом уровне, субъекты которого 

должны иметь действенную способность коорди-

нировать все органы публичной власти, имеющих 

отношение к основным национальным ценностям 

[12, р. 5]. 
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В-третьих, выполнение этого стратегического 

документа требует мобилизации широкого круга 

инструментов и ресурсов, находящихся в распоря-

жении государства, которые, в свою очередь, 

должны согласовываться с экономическими, демо-

графическими и социальными ресурсами общества 

[11, p. 60]. Как известно, и ресурсы, и инструменты, 

которые есть в распоряжении государства, всегда 

ограничены, а потому выделять слишком много 

приоритетов, как справедливо замечает в своей ра-

боте исследователь М. Кларк [10], это тоже же са-

мое, что их полное отсутствие. 

В свою очередь предыдущая Стратегия нацио-

нальной безопасности Украины [6] ни в коем слу-

чае не была рассчитана на долгосрочную перспек-

тиву. Она была направлена на реализацию опреде-

ленных ею приоритетов государственной политики 

национальной безопасности, а также ряда реформ в 

других отраслях государственной политики до 2020 

года. В этом документе не содержался анализ и 

оценка вероятных сценариев развития государства 

с определением возможных рисков, которые могут 

возникнуть на пути реализации задач стратегии. Не 

предусматривалось в ней и формирования нацио-

нальной системы стратегического планирования и 

прогнозирования на долгосрочный период, хотя бы 

в секторе безопасности и обороны. Что по умолча-

нию уже должна существовать для разработки стра-

тегического видения будущего. Однако и новая 

Стратегия национальной безопасности Украины от 

14 сентября 2020 [5], пришедшая на замену выше 

указанной, также оказалась не лишенной вышеука-

занных недостатков. 

Негативным фактором, влияющим на развитие 

стратегического планирования, отдельные исследо-

ватели называют также отсутствие единого виде-

ния прогнозной и управленческой деятельности в 

данном направлении, регламентированными раз-

личными нормативно-правовыми актами, а также 

разрозненность в методических и методологиче-

ских процедурах по разработке документов страте-

гического и прогнозного характера, как на общего-

сударственном, так и на местном уровнях [9, с. 

203]. Не сформированы в Украине и институцио-

нальные основы контроля за реализацией стратеги-

ческих документов. По этому поводу достаточно 

обоснованным выглядит мнение С. Романюка, вы-

сказанное в его монографии [8], по поводу того, что 

стратегии в Украине принимаются регулярно, но их 

реализация и оценка в дальнейшем происходит без 

четкого представления требований к каждой из со-

ставляющих процесса стратегического планирова-

ния. 

Таким образом, для развития эффективной си-

стемы стратегического планирования в Украине 

выглядит разумным и крайне необходимым на за-

конодательном уровне, речь конечно же идет о раз-

работке Закона Украины "О государственном стра-

тегическом планировании", определить: 

- принципы государственного стратегического 

планирования и прогнозирования развития страны 

на основе соответствия национальным интересам; 

- виды концептуальных и программных доку-

ментов и их структуру; 

- систему нормативно-правовых актов, опреде-

ляющих и регламентировать процесса государ-

ственного стратегического планирования и прогно-

зирования, а также институциональную систему 

указанной деятельности; 

- субъектов государственного стратегического 

планирования, их полномочия и ответственность 

по разработке, принятии, имплементации докумен-

тов стратегического планирования и прогнозирова-

ния, а также контроля и мониторинга их реализации 

и тому подобное. 

Содержание такого законодательного акта поз-

волит избежать недостатков предыдущих законо-

проектов, в частности, проекта Закона Украины "О 

государственном стратегическом планировании" от 

3 ноября 2011 № 9407, который лишь определял си-

стему документов в соответствующей сфере, чего 

обычно недостаточно для формирования государ-

ственной системы стратегического планирования. 

Выводы 

Проведена исследование показывает, что в 

Украине следует разработать один главный доку-

мент государственного стратегического планирова-

ния на долгосрочную перспективу, целью которого 

должна стать разработка и реализация целостной 

государственной политики, направленной на по-

ступательное общественное развитие и адекватное 

реагирование на реальные и будущие вызовы и 

угрозы в рамках четко определенных националь-

ных интересов. Главная стратегия должна быть 

ориентирована не на выполнение мероприятий, а на 

конечный результат с определением нескольких 

наиболее приоритетных направлений развития гос-

ударства. При этом достижение ее стратегических 

целей должно быть реалистичным с точки зрения 

доступных государству ресурсов, инструментов и 

способности определять и минимизировать риски 

динамической глобальной среды. 

Перспективы дальнейших исследований за-

ключаются в изучении возможностей внедрения в 

Украине на государственном уровне системы 

управления национальными рисками, в том числе, 

политическими, что рассматривается нами как эф-

фективный инструмент государственного стратеги-

ческого управления. 

 

Список литературы 

1. Дзвінчук Д., Петренко В., Попович В. 

Аналіз досвіду управління соціально-економічним 

розвитком регіону (на прикладі Івано-Франківської 

області). Регіон. економіка. 2016. № 1. С. 22–31 

2. Інституціоналізація публічного управління 

в Україні : науково-аналітична доповідь / За заг. 

ред. М. М. Білинської, О. М. Петроє. Вісник НАДУ. 

Серія “Державне управління”. Спеціальний випуск. 

2019. Вип. 2 (93). С. 88–143 

3. Про державне прогнозування та розроб-

лення програм економічного і соціального розвитку 

України: Закон України від 23 березня 2000 р. № 

1602–ІІІ. URL : http://za-

kon3.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 



58 Slovak international scientific journal # 49, (2021) 

4. Про національну безпеку: Закон України 

від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. URL : https://za-

kon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n246 

5. Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 14 вересня 2020 року "Про 

Стратегію національної безпеки України": Указ 

Президента України від 14 вересня 2020 року № 

392/2020. URL : https://www.president.gov.ua/docu-

ments/3922020-35037 

6. Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стра-

тегію національної безпеки України": Указ Прези-

дента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015. 

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 

7. Про Стратегію сталого розвитку “Україна-

2020”: Указ Президента України від 12 січня 2015 

р. № 5. URL : http://za-

kon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

8. Романюк С. А. Теорія та практика стра-

тегічного управління : монографія. Київ : НАДУ, 

2019. 254 с. 

9. Сиволапенко Т. Л. Механізми стратегіч-

ного управління в сервісно-орієнтованій державі: 

дис. … канд. наук з держ. управл. : 25.00.02. Харків, 

2019. 244 с. 

10. Clarke M. Constraints on United Kingdom 

foreign and defence policy. Defence Analysis. 1998. 

Vol. 14(1). P. 67–77 

11. Layton P. The Idea of Grand Strategy. The 

RUSI Journal. 2012. Vol. 157(4). P. 56–61 

12. Prats І., Amoros J. The practice of Grand 

Strategy in Britain and Spain. Ieee.es. Opinion Paper. 

2017 № 44. P. 1–14 

 

РОЗВИТОК ПАРТИЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ 

 

Сердюк О.І. 

кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування, 

Полтавська державна аграрна академія 

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0926-9623 

Захар’єва М.А. 

магістрант за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», 

Полтавська державна аграрна академія 

Рукавиця О.Ю. 

студент за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», 

Полтавська державна аграрна академія 

 

DEVELOPMENT OF E-DEMOCRACY IN THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES OF 

UKRAINE 

 

Serdiuk O., 

Candidate of Economics, Associate Professor, 

Professor of Public Management and Administration Department, 

Poltava State Agrarian Academy 

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0926-9623 

Zakharieva M, 

Master Student of Specialty of Public Management and Administration, 

Poltava State Agrarian Academy 

Rukavytsia О. 

Student of Specialty of Public Management and Administration, 

Poltava State Agrarian Academy 

 

Анотація 

В статті викладено результати моніторингу практик партиципаторного бюджетування в територіаль-

них громадах Полтавської області України: охарактеризовано типи проєктних пропозицій, динаміку кіль-

кості та вартості проєктів, категорії проєктів, показники активності громадян, результати виконання проє-

ктів-переможців. Обґрунтовано завдання подальшого розвитку партиципаторного бюджетування на рівні 

територіальної громади. 

Abstract 

The article presents the results of monitoring the practice of participatory budgeting in the territorial commu-

nities of Poltava region of Ukraine. The types of project proposals, the dynamics of the number and cost of projects, 

categories of projects, indicators of citizen activity, the results of the winning projects are described. The task of 

further development of participatory budgeting at the level of territorial communities is substantiated. 
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Опис проблеми. Партиципаторне бюджету-

вання як механізм розвитку громадянського суспі-

льства, що забезпечує громадянам можливість 

впливати на рішення органів влади, реалізується в 

численних територіальних громадах України про-

тягом 2016-2020 рр. Вдала партиципація потребує 

універсального нагромадження досвіду, узагаль-

нення результатів найкращих рішень на всіх етапах 

цього процесу. Проте можна констатувати факт не-

достатнього вивчення вченими і практиками різно-

маніття програм партиципаторного бюджетування 

в конкретних територіальних громадах України, 

обумовленого специфікою спільнот, диверсифіка-

ції самого механізму партиципації чи окремих його 

елементів, нинішньої успішності, викликів та перс-

пектив подальшого розвитку партиципаторного 

бюджетування. 

Огляд існуючих досліджень і публікацій. 

При дослідженні тематики було опрацьовано ро-

боти таких науковців: Г. М. Котіної та М. М. Сте-

пури [7] (обгрунтовано необхідність створення 

партиципативних бюджетів, виокремлено їх 

переваги в зарубіжних країнах та можливі загрози 

імплементації світової практики), А. Блюй та 

Е. Стоклуски [1] (викладено практичні рекоменда-

ції у запровадженні процесу партиципаторного бю-

джетування), Ю. А Глущенко [2] (розглянуто прак-

тичні аспекти впровадження партиципаторного бю-

джетування на місцевому рівні). 

Формулювання цілей статті. Мета статті ‒ 

узагальнити результати практик партиципаторного 

бюджетування в територіальних громадах Полтав-

ської області України та окреслити перспективи по-

дальшого їх розвитку з урахуванням їх стратегіч-

них пріоритетів. 

Основна частина. Партиципаторне бюджету-

вання стало основною формою втілення ідеї грома-

дянської партиципації в Україні. Воно «являє со-

бою механізм, який передбачає найвищий рівень 

участі громадян… інструмент, який дозволяє гро-

мадянам фактично брати участь в прийнятті рішень 

стосовно призначення частини коштів з місцевого 

бюджету» [12]. Партиципаторний бюджет – також 

може означати розподіл частини бюджету громади 

за допомогою комісії, що складається з обраних у 

результаті жеребкування мешканців громади й по-

садовців. При цьому члени територіальної громади 

отримують можливість вирішувати, яким чином 

буде витрачено певну суму бюджетних коштів [8]. 

Погоджуємося з Г. М. Котіною, М. М. Степу-

рою, А. Ю. Батютою в тому, що характерними ри-

сами партиципаторного бюджету є: визначена час-

тина бюджету громади; реалізація всіх запланова-

них завдань протягом року; подання пропозиції 

лише від імені членів громади; можливість визна-

чати проєкти (ідеї), що відповідатимуть потребам 

всієї місцевої громади і голосувати за них; реаліза-

ція проєктів лише на територіях, якими громада має 

право розпоряджатися; безпосередній контроль 

членами громади його витрат [7]. Цілями системи 

партиципаторного бюджетування є налагодження 

системного діалогу між органами місцевого само-

врядування (ОМС) і громадськістю; вирішення ак-

туальних проблем життя територіальної громади; 

сприяння прозорості бюджетного процесу, запрова-

дження передових методів бюджетування та стра-

тегічного планування на рівні територіальних гро-

мад, що призупинить корупційні тенденції; збіль-

шення впливу громадськості на фінансово-

економічні процеси шляхом розповсюдження інфо-

рмації та застосування технологій для бюджетних 

програм [8]. 

Видання Фундації «Лабораторія суспільних 

досліджень та інновацій «Сточня»» «Стандарти 

процесів партиципаторного бюджетування в 

Польщі» вдало визначило умови успішності парти-

ципаторного бюджету (ключові принципи): 1) ре-

зультати процедури є обов’язковими до виконання; 

2) прозорість та відкритість процедури; 3) відкри-

тий та інклюзивний процес; 4) забезпечення прос-

тору для обговорення (дебатів) за участю мешкан-

ців; 5) підтримка активності мешканців: 6) страте-

гічне (довгострокове) мислення [12]. Схожі 

параметри партиципаторного бюджету визнача-

ються також іншими науковцями [1, 2]. 

Існує багато моделей партиципаторного бю-

джетування і кожна громада реалізує їх по-своєму, 

по-різному втілюються подача проєктів, зустрічі та 

обговорення мешканців, способи організації проце-

дури голосування, рішення, що приймаються гро-

мадою впродовж процесу тощо. Рішення щодо ос-

таточного виду моделі процедури партиципатор-

ного бюджетування на місцевому рівні повинні 

враховувати специфіку спільноти – наприклад, ро-

змір громади, диференціацію населення в різних її 

частинах або ідентифікацію на рівні невеликих спі-

льнот.  

Звернемо увагу на ключові аспекти запрова-

дження бюджету участі у територіальних громадах 

Полтавської області та визначимо ризики, які вини-

кають. На сьогодні Бюджет участі практикують мі-

ста Полтава, Горішні плавні, Кременчук, Хорол, 

Миргородська та Глобинська МТГ, Пирятинська та 

Решетилівська міська ОТГ, Білоцерківська ОТГ. 

Насамперед, зазначимо що в досліджуваних 

містах та громадах Полтавської області жителі 

практично не виступали ініціатором впровадження 

партиципаторного бюджету, ними були або місцева 

влада, або представники громадських організацій. 

Переважно це ‒ депутати або міський/сільський го-

лова, рідше ‒ виконавчий комітет органу місцевого 

самоврядування. В кожному з вивчених випадків 

був створений або консультаційно-дорадчий орган 

або визначений координатор з питань впрова-

дження партиципаторного бюджету. Бюджети 

участі в Полтаві, Кременчуці та Хоролі, Решетилів-

ській міській ОТГ започатковані цільовими програ-

мами. 

Очікуваними результатами міської цільової 
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програми «Партиципаторне бюджетування (бю-

джет участі) у м. Полтаві на 2016-2020 роки» є: 

створення ефективного механізму взаємодії між ви-

конавчими органами Полтавської міської ради та 

жителями Полтави в бюджетному процесі; залу-

чення мешканців до процесу прийняття рішень 

ОМС; формування довіри громадян до ОМС; підви-

щення прозорості ОМС; підвищення рівня прозоро-

сті процесу прийняття рішень шляхом надання жи-

телям міста можливості безпосередньо впливати на 

бюджетну політику; вирішення питань, які най-

більш хвилюють жителів міста (таблиця 1) [9]. Реа-

лізація Програми охоплює: організацію роботи ро-

бочої групи по реалізації проєкту; організацію ін-

формаційної компанії міської цільової програми 

(лютий-березень); попередню перевірку та прийом 

проєктів від громади міста (липень-серпень); орга-

нізацію перевірки проєктів експертною групою (ве-

ресень); організацію проведення етапу жеребку-

вання проєктів, допущених до голосування (листо-

пад); розміщення проєктів на сайті міської ради 

(листопад); проведення етапу голосування за проє-

кти (листопад-грудень); заходи визначення перемо-

жців, засідання робочої групи, визначення перемо-

жців (грудень); супровід реалізації проєктів. 

Таблиця 1 

Очікувані результати виконання міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет 

участі) у м. Полтаві» 

Очікувані показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Затрати, млн грн 0,06 1,55 5,30 11,35 11,30 

Реалізація проєктів-переможців, млн грн  0,00 1,50 5,00 11,50 11,00 

Кількість інформаційних заходів щодо ознайом-

лення жителів, одиниць 
10 10 70 70 70 

Відсоток виконання проєктів–переможців, % 0 100 100 100 100 

Відсоток залучення жителів м. Полтави до участі в 

Програмі, % 
1 2 3 4 5 

Джерело: [9]. 

 

Згідно Програми проєкти класифікуються за 

граничним кошторисом та метою: великий проєкт 

(40 % бюджету участі), малий проєкт (50 % бю-

джету участі), мікро-проєкт (10 % бюджету участі). 

Кошторис великого проєкту – до 1,4 млн грн, ма-

лого – до 500 тис. грн, мікро – до 100 тис. грн. В 

практиці партиципаторного бюджетування м. Пол-

тави, зростає не кількість проєктів а активність ме-

шканців: в 2020 р. за 70 проєктів голосувало 

17468 полтавців, які віддали 31624 голоси, проти 

12455 полтавців, які віддали 17052 голоси у 2018 р. 

У Кременчуці в 2017-2020 рр. спостерігається 

позитивна динаміка більшості показників, що хара-

ктеризують процес партиципаторного бюджету-

вання (таблиця 2). Загальна кількість проєктів зро-

сла в 1,5 р.  ̶з 65 в 2017 р. до 101 в 2020 р. (в 2019 р. 

подано 116 проєктів). З кожним роком актуалізува-

лися типи проєктних пропозицій: в 2016 р. це були 

лише малі проєкти, в 2018 р. – малі, великі та зага-

льноміські, в 2019 р. – малі, великі, комунальні та 

соціальні, в 2020 р. – малі, великі, комунальні малі, 

комунальні великі та проєкти «квартальний майда-

нчик». Загальна вартість проєктів зросла в 4,5 рази. 

Із збільшенням кількості авторів проєктів (на 21,5 

%) їх вікова структура змінилася на користь катего-

рій віком до 25 років (зросла в 2 р.), 26-35 років 

(зросла на 87,5 %) та 36-45 років (зросла на 17,4 %). 

Збільшилася частка авторів-жінок. 
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Таблиця 2 

Статистика Громадського бюджету м. Кременчук 

Джерело: узагальнено автором з використанням [13].  

 

Зросла підтримка кременчужан. В 2020 р. кіль-

кість мешканців, які проголосували, була в 2,5 р. бі-

льшою ніж в 2017 р., кількість відданих голосів – в 

2,9 р., кількість проєктів-переможців зросла до 25 

проти 11 в 2017 р. при цьому збільшилася їх частка 

у загальній кількості (24,7 % проти 16,9 %), їх вар-

тість в 5,5 р. перевищила вартість проєктів-перемо-

жців 2017 р. (таблиця 3). Найбільшу кількість голо-

сів в 2020 р. отримали проєкти за категоріями 

«освіта», «комунальне господарство та благоустрій 

території», «спорт» (24-27 %). Зростає увага до 

спортивних та дитячих майданчиків, зменшується ‒ 

до проєктів категорій «спорт», «бар’єрність та ін-

клюзія», «енергозбереження», «охорона здоров’я». 

Коливається інтерес до проєктів категорій «еколо-

гія», «інновації, інформаційні технології», «турис-

тична привабливість, урбанізм». Реалізовано 85 % 

проєктів 2017-2018 рр., 30 % –2019 р. 

  

Етапи Назва показника 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Етап 1. Планування 

Подано проєктів: 65 61 116 101 

на суму, тис. грн 15438,5 24892,0 54127,0 69415,6 

з них великих х 10 19 12 

на суму, тис. грн х 8860,1 17341,9 12504,3 

загальноміських х 21 х х 

на суму, тис. грн х 6536,3 х х 

малих 65 30 48 30 

на суму, тис. грн 15438,5 9495,5 18320,3 12524,2 

комунальні проєкти х х 35 х 

на суму, тис. грн х х 13615,5 х 

соціальні проєкти х х 14 х 

на суму, тис. грн х х 4849,3 х 

комунальний великий  х х х 9 

на суму, тис. грн х х х 3914,3 

комунальний малий х х х 15 

на суму, тис. грн х х х 6175,2 

квартальний майданчик х х х 35 

на суму, тис. грн х х х 34297,5 

Зареєстровано авторів, осіб 65 61 97 79 

з них жінки 35 39 65 54 

Позитивний висновок 56 57 106 93 

Відхилені / на доопрацюванні 9 4 10 8 

Етап 3. Голосування 
Всього проголосувало, осіб 7641 14274 28938 19020 

Віддано голосів 14238 22968 55777 41821 

Етап 4. Визначення переможців 

Проєкти переможці 11 15 20 25 

на суму, тис. грн 2671 5546,2 8900,2 14764,5 

великі х 1 2 2 

на суму, тис. грн х 1000,0 2000,0 2200,0 

загальноміських х 3 х х 

на суму, тис. грн х 975 х х 

малі 11 11 11 11 

на суму, тис. грн 2671 35711,2 4108,8 4721,1 

комунальні проєкти х х 5 х 

на суму, тис. грн х х 1995,4 х 

соціальні проєкти х х 2 х 

на суму, тис. грн х х 796,0 х 

комунальний великий  х х х 3 

на суму, тис. грн х х х 1304,9 

комунальний малий х х х 5 

на суму, тис. грн х х х 2173,9 

квартальний майданчик х х х 4 

на суму, тис. грн х х х 4364,6 

Етап 5. Реалізація 
В процесі реалізації 1 12 6 25 

Вже реалізовано 10 3 14 - 



62 Slovak international scientific journal # 49, (2021) 

Таблиця 3 

Голосів за категоріями проєктів Громадського бюджету м. Кременчук, 2017-2020 рр. 

Категорії проєктів 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

го-

лоси 

% голоси % голоси % голоси % 

Енергозбереження 2080 15 - - 5113 9 - - 

Освіта 807 6 2178 9 1911 3 9966 24 

Спорт 10703 75 10468 46 14366 26 11201 27 

Охорона здоров’я 485 3 667 3 92 х - - 

Культура 163 1 352 2 3741 7 1687 4 

Комунальне господарство, благоустрій терито-

рії 
- - 10 х 1393 2 8896 27 

Інновації, інформаційні технології - - 661 3 5887 11 178 - 

Бар’єрність та інклюзія - - 6027 26 5842 10 735 2 

Туристична привабливість; урбанізм - - 438 2 2767 5 93 - 

Спортивні та дитячі майданчики - - - - 156 х 5953 14 

Екологія - - 2158 9 10052 18 717 2 

Соціальний захист х х х х х х 123 - 

Молодь та креатив х х х х х х 486 1 

Безпека х х х х х х 1786 4 

Джерело: узагальнено автором з використанням [13]. 

 

Розмір Громадського бюджету в Полтаві, Горі-

шніх плавнях, Кременчуці, Хоролі, Миргородській 

та Глобинській МТГ, Пирятинській та Решетилів-

ській міській ОТГ, Білоцерківській ОТГ становить 

не менше 0,5-1,0 % від затвердженого розміру ви-

датків загального фонду бюджету громади (без вра-

хування трансфертів з державного та інших бюдже-

тів), що передує плановому бюджетному року, або 

від надходжень загального фонду бюджету терито-

ріальної громади (без урахування міжбюджетних 

трансфертів). 

Практики партиципаторного бюджетування в 

територіальних громадах Полтавської області Ук-

раїни передбачають різні типи проєктних пропози-

цій. В містах обласного значення (Полтава, Кре-

менчук, Миргород) проєкт може бути великий і ма-

лий (зокрема, мікро-проєкт), в окремих практиках 

(Кременчук) виділяють великий і малий комуна-

льні проєкти, проєкти «дитячий майданчик», зага-

льноміські проєкти; в малих громадах (Пирятин, 

Решетилівка, Хорол та ін.) – лише малі проєкти 

(таблиця 2, 4) [3-6]. Загальноміські та великі проє-

кти мають загальногромадські значення і масштаб. 

Малі проєкти можуть стосуватися як міста (гро-

мади) в цілому, так і конкретного їх сектору. Сек-

тор міста в Кременчуці це – частина території міста 

визначена умовним розподілом території шляхом 

об’єднання мікрорайонів міста з метою рівномір-

ного розподілу ресурсів. У кожному секторі прохо-

дить окремий конкурс проєктів.  

Зазначимо, що в 2020 р. у територіальних гро-

мадах Полтавської області голосування за проєкти 

відбувалося переважно офлайн, електронне голосу-

вання практикували лише міста обласного значення 

через підключення до платформ спільного користу-

вання. 

Таблиця 4 

Розмір Громадського бюджету Миргородської міської територіальної громади (за роками подачі проєк-

тів), 2017-2021 рр., тис. грн 

Категорії проєктів 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Всього 750 900 1100 1250 1517 

з них малі проєкти х 360 440 500 606,8 

великі проєкти х 540 660 750 910,2 

Джерело: узагальнено автором з використанням [3]. 

 

У всіх досліджуваних громадах Полтавської 

області Положення про партиципаторне бюджету-

вання (бюджет участі, громадський бюджет) зазви-

чай визначає: модель громадського бюджету (чино-

вницька чи громадська); профіль автора (вік, грома-

дянство, належність до територіальної громади); 

профіль особи, яка голосує (вік, громадянство, на-

лежність до територіальної громади); способи іден-

тифікації авторів та осіб, які голосують; порядок го-

лосування (спосіб, кількість проєктів, встановлення 

результатів); порядок попереднього розгляду проє-

ктів комісією, координаційною радою, подання 

апеляції, її підстави; порядок реалізації проєктів, 

права автора проєкту; ступінь залученої громадсь-

кості на кожному етапі; параметри громадського 

бюджету та ін. Проте при складанні Положень ду-

мки мешканців враховуються недостатньо, автори 

проєктів вже сьогодні зустрічаються з проблемами, 

вирішення яких не передбачено регламентуючими 

документами. Саме тому, навіть за мінімальних по-

вноважень міського/селищного голови та депута-

тів, а також, достатньо об’єктивних повноважень 

членів комісії, модель громадського бюджету у до-

сліджуваних громадах Полтавської області є пере-

важно чиновницькою. Але, навіть за належно нор-
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мативно оформленої можливості громадян прояв-

ляти свою ініціативу у муніципальному управлінні, 

жителі часто не готові до цього. 

Перспективи подальшого розвитку партиципа-

торного бюджетування в територіальних громадах 

Полтавської області, насамперед, охоплюють: 

– диференціацію типів проєктних пропози-

цій, збільшення розміру партиципаторного бю-

джету та удосконалення механізму його розподілу; 

– потребу більш широкої інформаційно-ко-

мунікаційної кампанії, в т. ч. підключення старос-

татів до процесу громадського бюджетування; 

– збільшення активності мешканців громади 

у процесі голосування, в т. ч. шляхом підключення 

до онлайн-платформи для забезпечення електрон-

ного голосування (для малих міст та сільських те-

риторіальних громад); 

– потребу введення квот згідно галузей по-

дання проєктів чи визначення пріоритетних напря-

мків подання проектів. 

На вивчення та запозичення заслуговує прак-

тика Тростянецької міської об’єднаної територіаль-

ної громади (Сумська область України) де загаль-

ний обсяг громадського бюджету розподіляється 

між кварталами (визначеними відповідно до рішень 

зборів (конференцій) мешканців міста з урахуван-

ням кількості населення та наявності й стану кому-

нальної інфраструктури із застосуванням коефіціє-

нтів (від 0,5 до 2) [10]. Загальний обсяг громадсь-

кого бюджету у населених пунктах територіальної 

громади розподіляється між кварталами з ураху-

ванням чисельності жителів та обсягу фінансових 

надходжень за попередній бюджетний рік, наявно-

сті й стану комунальної інфраструктури. Вбачаємо 

згаданий підхід до розподілу коштів партиципатор-

ного бюджету більш справедливим та цілком доці-

льним для поширення як у сільських територіаль-

них громадах так і у громадах міст обласного зна-

чення Полтавщини (для малих проєктів). 

За світовою практикою через бюджети участі у 

територіальних громадах різних країн витрачається 

до 20 % видатків місцевих бюджетів [8, с. 9]. Тому 

наступним кроком розвитку системи партиципато-

рного бюджетування в територіальних громадах 

України має стати зростання загального обсягу бю-

джету участі та його частки в доходах загального 

(спеціального) фонду бюджету територіальних гро-

мад. Це за умови, що влада визнає спроможність 

громадян представляти інтереси, ділитися знан-

нями і підтримувати діяльність, а мешканці проде-

монструють реальну співвідповідальність за життя 

своїх громад. 

Для забезпечення електронного голосування 

мешканців територіальних громад за проєкти в Ук-

раїні є достатня пропозиція платформ спільного ко-

ристування до яких можна підключитися: «Платфо-

рма реалізації ідей для покращення твого міста»; Е-

сервіс «Громадський бюджет» Платформи елект-

ронної демократії; Платформа «Громадський про-

ект»; Е-сервіс «Бюджет участі» Платформи «Соціа-

льний інспектор»; Сервіс «Бюджет участі» Платфо-

рми Smart Region Полтавської області. 

Має змінитися підхід до визначення пріорите-

тних напрямів громадського бюджету, які на сього-

дні визначаються, переважно, або формою проєкту 

в межах Положення про громадський бюджет від-

повідного рівня, або рішенням виконавчого комі-

тету ОМС. Вже напрацьовано досвід фільтрування 

проєктів за категоріями в межах інформаційної он-

лайн платформи «Платформа реалізації ідей для по-

кращення твого міста», якою користуються кілька 

десятків міст України. Проблеми стратегічного ми-

слення щодо збалансованого (сталого) розвитку 

громад вимагають лобіювання ОМС відповідних 

стратегічних пріоритетів з одночасним збільшен-

ням загального обсягу партиципаторного бюджету 

(що забезпечить достатні шанси реалізації інших 

ініціатив мешканців) [11, с. 124]. Обговорення та 

визначення стратегічних пріоритетів розвитку гро-

мади та напрямів громадського бюджету має бути 

публічним. Це може відбуватися у формі громадсь-

ких слухань, зборів жителів за різними напрямами 

сталого розвитку громади тощо. 

Висновки. Результати моніторингу практики 

партиципаторного бюджетування в територіальних 

громадах Полтавської області України засвідчили 

різноманіття практик партиципаторного бюджету-

вання за типами проєктних пропозицій, вартістю й 

категоріями проєктів, показниками активності гро-

мадян, результатами виконання проєктів-перемож-

ців. Проте першочерговими перспективами подаль-

шого розвитку партиципаторного бюджетування в 

більшості територіальних громад є диференціація 

типів проєктних пропозицій, збільшення розміру 

партиципаторного бюджету, підключення до он-

лайн-платформи для забезпечення електронного 

голосування; введення квот за галузями чи пріори-

тетними напрямами подання проєктів. 
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