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Конкуренція є основною умовою, за якої функціонує ринковий механізм та забезпечує стабільне 

зростання економіки, різноманітність асортименту і високу якість товарів і послуг. Формування конкурентних 
відносин сприяє створенню розвинутого ринку, що включає сферу виробництва і товарообміну. Основними 
функціями, які виконує конкуренція є: 

1) визначення ринкової вартості товару в процесі конкурентної боротьби; 
2) впровадження досягнень науково–технічного прогресу у виробництво, як інструмент економічного 

розвитку підприємства і отримання довгострокових переваг перед конкурентами; 
3) відбір найбільш ефективних форм власності і господарювання, виключення її неефективних ланок. 
Конкурентоспроможність підприємства можна характеризувати як можливість або здатність 

підприємства використовувати свої порівняльні переваги у виробництві та реалізації товарів і послуг по 
відношенню до виробників і постачальників аналогічних товарів і послуг. Тобто, конкурентоспроможність 
фірми – це здатність підприємства з урахуванням наявних ресурсів і можливостей проектувати, виготовляти та 
реалізовувати в конкретних умовах товари, які за своїми споживчими і вартісними характеристиками в 
комплексі більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів. 

Поняття конкурентоспроможності включає великий комплекс економічних характеристик, що 
визначають положення фірми на галузевому ринку (національному або світовому). Цей комплекс може 
включати характеристики товару, які визначаються сферою виробництва, а також чинники, що формують в 
цілому економічні умови виробництва і збуту продукції. В умовах маркетингової орієнтації 
конкурентоспроможність підприємства означає можливість господарських одиниць до ефективного 
функціонування на ринку, заснованому на пропозиції товарів, що відповідають запитам споживачів за якістю, 
кількістю і асортиментом, в необхідні терміни і за більш вигідних умов, ніж у конкурентів. Рівень 
конкурентоспроможності взагалі відображає сукупні підсумки роботи практично всіх служб підприємства. 

Конкурентна перевага – це рівень ефективного використання всіх видів ресурсів, які знаходяться в 
розпорядженні підприємства. Тобто, поняття конкурентної переваги можна визначити як специфічні 
характеристики і властивості товару, які створюють для компанії певну перевагу над своїми прямими 
конкурентами. 

Конкурентна перевага може бути зовнішньою і внутрішньою. Зовнішня базується на специфічних 
властивостях товару, які утворюють цінність для покупця, внутрішня – на перевазі підприємства щодо витрат 
виробництва, які менші ніж у конкурентів. Таким чином, конкурентні переваги – це результат низької 
собівартості продукції, високої міри диференціації товарів, розумного сегментування ринку, впровадження 
нововведень, швидкого реагування на потреби ринку. До них також можуть належати високий рівень 
продуктивності праці й кваліфікації виробничого, технічного, комерційного персоналу; якість і технічний 
рівень виготовлених виробів; управлінська майстерність, стратегічне мислення на різних рівнях управління, що 
відображаються в сталому економічному зростанні. Визначення конкурентних переваг, дає можливість більш 
раціонально використовувати ресурси та можливості підприємства, обирати максимально доцільні напрями 
розвитку економічного потенціалу у коротко– та довгостроковій перспективі. 

Чинник конкурентної переваги – це конкретний компонент зовнішнього або внутрішнього середовища 
підприємства, за яким вона переважає конкуруючі підприємства. Чинники конкурентної переваги можуть бути 
тактичними і стратегічними: 

1. Тактичний чинник конкурентної переваги – це конкретний компонент зовнішнього або внутрішнього 
середовища підприємства, за яким воно переважає або буде переважати у найближчий період (до 1 року) 
конкуруючі компанії. 

2. Стратегічний чинник конкурентної переваги – це конкретний компонент зовнішнього або 
внутрішнього середовища підприємства, за яким воно може випередити конкурентів після виконання у 
перспективі конкретних умов, які визначать перевагу підприємства за даним компонентом порівняно з 
конкуруючими фірмами. 

Формування конкурентних переваг підприємства відбувається на трьох основних рівнях: 
1) на продуктовому рівні (конкурентоспроможність окремих видів продукції і товарного асортименту 

підприємства в цілому); 
2) на рівні виробничо–технологічної основи підприємства (порівняна ефективність та інтенсивність 

використання виробничих ресурсів, виробничий потенціал підприємства у цілому); 
3) на ринковому рівні (сталість ринкової позиції підприємства та привабливість ринкового оточення в 

цілому). 
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Необхідність розгляду проблеми управління конкурентними перевагами підприємства в системі 
стратегічного менеджменту пояснюється наступним: 

1) мета забезпечення конкурентоспроможності носить довгостроковий характер і відбивається як в 
тактичних, так і в стратегічних планах; 

2) застосування методів і інструментів стратегічного менеджменту дозволяє підприємству визначити 
свої можливості і конкурентні переваги, розробити оптимальну ринкову стратегію і реалізувати поставлену 
мету; 

3) застосування інструментів стратегічного менеджменту особливо необхідне для підприємств, які 
випускають продукцію з порівняно довгим життєвим циклом. 

В рамках стратегічного аналізу положення фірми на ринку оцінка конкурентних переваг дає змогу 
господарюючому суб’єкту визначати найбільш раціональну структуру його потенціалу на всіх етапах 
життєвого циклу; формувати такі програми розвитку підприємства, які враховують доцільність використання 
тих чи інших ресурсів та можливостей для забезпечення максимально ефективної діяльності і досягнення 
високої конкурентної позиції на ринку. 

Можна визначити наступні етапи стратегічної оцінки конкурентних переваг підприємства: 
1. Аналіз результатів діяльності основних конкурентів на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
2. Аналіз результатів діяльності підприємства. 
3. Визначення конкурентної позиції підприємства на ринку аналогічних товарів та послуг. 
4. Визначення внутрішніх та зовнішніх конкурентних переваг підприємства. 
5. Визначення найбільш доцільних напрямів розвитку економічного потенціалу підприємства.  
Основні показники оцінки конкурентних переваг підприємства, що в найбільш загальному вигляді 

відображають напрями оцінки та характеризують їх властивості наведено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1– Показники оцінки конкурентних переваг промислового підприємства 
Напрями оцінки Складові оцінки Показники 

Зовнішні 
конкурентні 

переваги 

Конкурентні переваги, що виникають
внаслідок врахування факторів
макросередовища 

1. Співвідношення між темпом росту обсягів 
реалізації продукції підприємства і темпом росту 
реалізації визначеної галузі; 
2. Співвідношення між темпом росту експорту 
продукції підприємства та темпами зростання обсягів 
реалізації відповідної продукції на міжнародних 
ринках. 

Конкурентні переваги, що виникають
внаслідок врахування факторів
мезосередовища 

1. Співвідношення між темпом росту обсягів 
реалізації продукції підприємства та обсягу реалізації 
в цілому по регіону (області) 

Конкурентні переваги, що виникають
внаслідок урахування факторів
мікросередовища 

1. Співвідношення між темпом росту обсягів 
реалізації продукції підприємства та обсягу реалізації 
в цілому по локальному ринку 

Внутрішні 
конкурентні 

переваги 

Конкурентні переваги ресурсного
походження 

1. Продуктивність праці одного працівника. 
2. Оборотність запасів. 
3. Фондовіддача основних фондів. 
4. Рентабельність активів. 

Конкурентні переваги організаційно–
управлінського характеру 

1. Якість менеджменту. 
2. Темп змін реалізації по підприємству. 
3. Зміни показників ділової активності. 

Конкурентні переваги фінансово–
економічного характеру 

1.Рентабельність продажів. 
2. Коефіцієнт покриття власними оборотними 
коштами матеріальних оборотних активів. 
3. Показники фінансового стану. 

Конкурентні переваги інноваційно–
інвестиційного характеру 

1. Рівень інноваційної активності. 
2. Співвідношення темпів змін обсягів реалізації та 
активів. 

 
Управління конкурентними перевагами в широкому значенні трансформується в задачу адаптації 

системи управління промисловим підприємством до змін конкурентного середовища, що дозволяє швидко і 
точно визначати напрями підвищення конкурентоспроможності. 
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В умовах глобалізації світової економічної системи і набуття нею рис цілісності, інтенсифікації 

національних інтеграційних процесів, інтелектуалізації та інформатизації національного і світового розвитку 
роль інфраструктури невпинно зростає, відбувається її диференціація, її роль і місце у національній економіці 
країни. Інфраструктурні галузі та об'єкти характеризуються високою гнучкістю залежно від рівня їхніх 
виробничих і соціальних функцій, черговості їх виконання, масштабів створеного потенціалу та обсягу послуг, 
що ними надаються. Підвищення значущості загальних умов процесу відтворення обумовило появу основного 
терміну інфраструктура, її основних видів та функцій функціонування. 

Термін «інфраструктура» утворено від сполучення латинських термінів «infra» – «під, нижче» і 
«structura» – «розташування, будівля, розміщення», хоча в наш час не існує однозначного визначення 
інфраструктури [1]. На рис.1 представлено її особливі характеристики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Особливі характеристики поняття «інфраструктура» 
 
З вище викладеного можна сказати, що інфраструктура – це комплекс та безперервній взаємозв’язок 

галузей, комплексів, різних видів діяльності, матеріально–технічної та інформаційної баз для досягнення 
сталого розвитку національної економіки країни. 

Розгляд інфраструктури з погляду її належності до певної системи – виробництва, життєзабезпечення, 
збройних сил, комплексу галузей національної економіки потребує співіснування певного співвідношення 
складових елементів котрі забезпечують стабільне функціонування системи загалом. Отже, інфраструктуру 
треба розглядати як таку, що зрощується з основними її елементами, формуючи сферу її впливу, котрі входячи 
у технологічний процес, обслуговуючи його, стають органічною частиною цілої системи [2].  

Розглянемо основні елементи формування інфраструктури як цілісної взаємодоповнюючої системи та її 
основних видів [3]: 

Економічна – комплекс галузей і сфер діяльності, що забезпечують умови для функціонування 
економіки та життєзабезпеченості держави: основні та виробничі фонди, технічний, транспортний і 
енергетичний потенціал, природні ресурси. Включає в себе фінансові інституції, зв’язок, систему матеріального 
постачання, маркетингові, консалтингові служби, систему підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.  

Екологічна – комплекс об’єктів територій, мереж і систем природного та антропогенного походження, 
які функціонують за природними законами, а також забезпечують умови щодо підтримання збалансованого 
розвитку природного середовища, збереження середовища життя людини, а також сукупність контролюючих та 
запобіжних обслуговуючих ланок, які мають завдання гарантувати нешкідливі щодо довкілля оптимальні умови 

 
ІНФРАСТРУКТУРА 

сукупність галузей і видів діяльності, 
спеціалізованих на конкретних діях 
систем у широкому розумінні, які 
безпосередньо забезпечують умови та 
процеси діяльності основної системи, 
маючи підпорядкований, допоміжний 
характер по відношенню до неї і які 
обслуговують виробництво 
(виробнича) і населення (соціальна) 

матеріально-технічна база, необхідна 
для функціонування самої 
спеціалізованої (галузевої) системи, без 
якої неможливо виробництво 
конкретної продукції (товару або 
послуги) для задоволення специфічних 
потреб як кінцевого результату 
функціонування самої системи  

єдина цілісна система, в основу котрої 
закладено функцію забезпечення 
виробничої та невиробничої сфер 
діяльності людини з метою досягнення 
максимально можливого економічного 
ефекту із урахуванням моральних та 
духовних благ населення, охорони 
здоров'я та забезпечення умов охорони 
та відтворення навколишнього 
середовища  

комплекс галузей народного 
господарства (сфери матеріального і 
нематеріального виробництва), які 
обслуговують промисловість і сільське 
господарство  
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діяльності всіх галузей екологічного виробництва та організацій і установ, які здійснюють господарську або 
іншу діяльність на певній території.  

Виробнича – це комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво і забезпечують його 
ефективну економічну діяльність. До них належать транспорт, зв'язок, електроенергетика, кредитно–фінансові 
заклади, спеціалізовані галузі ділових послуг. Надаючи послуги основному виробництву, вони підвищують 
його ефективність, тому виробнича діяльність цих галузей суттєво збільшує результати суспільного 
виробництва. 

Військова – система стаціонарних і нестаціонарних об'єктів країни, регіону або театру військових дій 
для забезпечення, розміщення, навчання, розгортання військ і ведення ними операцій, бойових дій. Стаціонарні 
об'єкти: місця дислокації військ, пункти базування військово–морських сил, системи протиповітряної оборони і 
вузли зв'язку, військові установи та військово–навчальні заклади, полігони, склади, аеродроми, автомобільні і 
залізні дороги, трубопроводи, внутрішні водні шляхи, морські та річкові порти , а також деякі об'єкти 
інженерного обладнання місцевості. Нестаціонарні об'єкти: рухомі пункти управління та об'єкти зв'язку, 
тимчасово устатковані злітно–посадочні смуги, порти, пункти базування військово–морських сил, переправи та 
інші. 

Земельна – сукупність організаційно–правових та економічних інституцій, які забезпечують 
нормальний, безперебійний режим функціонування ринку землі, виступають посередниками при здійсненні 
операцій купівлі–продажу, оренди, обміну та іпотеки землі.  

Інноваційна – це сукупність взаємозв’язаних, взаємодоповнюючих виробничо–технічних систем, 
організацій, фірм і відповідних організаційно–керуючих систем, необхідних і достатніх для ефективного 
здійснення інноваційної діяльності і реалізації інновацій. 

Інституційна – виконує важливу функцію в економічній системі і є однією з ключових, так як є 
стовбуром економічної системи країни, з її допомогою відбуваються економічні відносини та економічна 
взаємодія. 

Інформаційна – комплекс програмно–технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, 
який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів 
інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації. 

Міжнародна – сукупність структурних елементів національних господарств і світових інституцій, що 
забезпечують реалізацію, функціонування та розвиток форм міжнародного співробітництва. Процес 
поглиблення міжнародного поділу праці сприяє розвитку та удосконаленню елементів світової інфраструктури, 
які є необхідною умовою ефективного функціонування різних форм економічного співробітництва на 
інтернаціональному рівні. 

Підприємницька – це сукупність державних, приватних та громадських інститутів (організацій, 
установ, об’єднань), які обслуго-вують інтереси суб’єктів підприємництва, забезпечують їхню госпо-дарську 
діяльність та сприяють підвищенню її ефективності. 

Рекреаційна – сукупність засобів забезпечення організації та здійснення рекреаційної діяльності (шляхи 
сполучення, заклади/місця розміщення і харчування, транспортні засоби, еколого–освітні центри, елементи 
рекреаційного благоустрою тощо) . 

Ринкова – це система підприємств і орга-нізацій, які забезпечують рух товарів і послуг, грошей, цінних 
паперів, робочої сили. До таких установ належать біржі, банки, дилерські та брокерські контори, служби 
зайнятості, інформаційно–комерційні, оптові та постачальницько–збу-тові організації, пункти прокату та 
лізингу. 

Соціальна – це сукупність підрозділів підприємства, які забезпечують задоволення соціально–
побутових та культурних потреб робітників підприємства. Як правило, вона складається з підрозділів 
громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих дошкільних закладів, закладів освіти, житлово–
комунального господарства, організації відпочинку, заняття фізкультурою та спортом. 

Фінансова – це сутність інститутів (підприємств, установ, служб), які забезпечують організацію 
проведення фінансової діяльності. 

Будь–який вид інфраструктури повинен ґрунтуватися на таких функціях: територіального розвитку; 
регулюючої; цільової; інтеграційної та забезпечувальної функції. 

Враховуючи викладені дослідження було сформульовано визнання терміну інфраструктура – це 
комплекс та безперервній взаємозв’язок галузей, комплексів, різних видів діяльності, матеріально–технічної та 
інформаційної баз для досягнення сталого розвитку економіки країни.  
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Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) розглядається як один із головних пріоритетів 

енергетичної політики країн ЄС. У 2015 р. на 70–й сесії ООН прийнято концепцію “Трансформація нашого 
світу: 2030 порядок денний сталого розвитку”, якою передбачено подвоєння частки ВДЕ у світовому 
енергобалансі. Відновлювані джерела енергії – це ефективний засіб позбавитися енергетичної бідності, тому що 
вони можуть бути ефективно застосовані саме на регіональному та місцевих рівнях, потребують урахування 
локальних переваг (енергії сонця, вітру та біопалива) та не потребують будівництва додаткових високовольтних 
мереж. У період 2006 – 2016 р.р. споживання енергії з використанням ВДЕ у світі зросло у 4,5 рази, а за даними 
ЄС їх частка у генерації європейських країн у 2035р. складе 40% [1]. 

Електропостачання в сільській місцевості вирішує цілий ряд завдань і перш за все підвищує 
ефективність агропромислового виробництва та покращує умови життя населення. Споживання теплової та 
електричної енергії в сільському господарстві постійно зростає, що робить необхідним модернізацію та 
вдосконалювання систем електро– та теплоенергопостачання, зростання потужності діючого енергетичного 
обладнання та раціональне використовування паливно–енергетичних ресурсів. Сьогодні частка витрат на 
енергетичні ресурси у собівартості продукції АПК коливається від 10% до 50%. Реалії сьогодення, які пов’язані 
з проблемами безперебійного постачання газу та постійним зростанням витрат на органічне паливо, змушують 
шукати доступу до нових сучасних технологій отримання енергії, які забезпечують як зниження витрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції, так збереження паливних ресурсів. 

Метою роботи є аналіз перспективи використання місцевих відновлюваних і нетрадиційних джерел 
енергії у сільському господарстві країни. 

Відповідно Енергетичній стратегії України – 2035 розвиток енергетичного комплексу країни у період 
до 2035 р. буде ґрунтуватися на використанні ядерного палива, газу та ВДЕ. Частка ВДЕ буде збільшена до 
2035 р. у понад 6 разів – з 4% у 2015 р. до 25% у 2035 р. Водночас, частка вугілля буде поступово 
скорочуватися з 30% у 2015 р. до 12,5% у 2035р., або на 15 млн. т н.е., що відповідатиме концепції низько 
вуглецевого розвитку, яка прийнята ЄС [1]. 

Прогноз підвищення ролі ВДЕ як у світовій енергетиці, так й планах розвитку енергетики України, 
пояснюється їх конкурентоспроможністю у першу чергу з наступних причин:  

– екологічність: практично немає викидів парникових газів, оксидів сірки та азоту; немає потреби 
утилізувати відходи;  

– невичерпаність порівняно з традиційними видами палива;  
– можливість децентралізованого розміщення нових потужностей, тобто забезпечується розвиток 

розподіленої генерації, ураховуються переваги та рівень потреб окремих районів;  
– інвестиційна привабливість, що пов’язано з рівнем «зеленого» тарифу на електроенергію; 
– постійне зниження собівартості виробництва сонячної та вітрової енергії (досвід європейських країн), 

короткий інвестиційний цикл; 
– підтримка через державні програми, відсутність частки витрат як плати за шкідливі викиди. 
За даними досліджень [2] Україна займає 29–е місце в рейтингу країн, що мають ресурси для 

впровадження альтернативних джерел енергії, потенційні потужності країни міжнародні експерти оцінюють в 
17 ГВт енергії. До 2012 року на території країни вже діяло 120 об'єктів, що використовують відновлювані 
джерела енергії, серед яких було 2 об'єкти, які використовують біомасу, 13 вітроелектростанцій, 27 сонячних 
електростанцій і 78 гідроелектростанцій різної потужності. Загальна потужність цих об'єктів складала 530 МВт, 
а обсяг виробленої електроенергії – 600 млн. кВт–год. 

У агропромисловому комплексі (АПК) існує значна нерівномірність тепло– і енергоспоживання 
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різними об'єктами. Це пояснюється такими особливостями як сезонність робіт у рослинництві та застарілі 
технології у тваринництві. Впровадження нових технологій є нагальною необхідністю, але вони, як правило, 
потребують надійного енергопостачання, а зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 
приводить до зростання рівня енергетичних потужностей.  

Постійне підвищення вартості газу та мазуту, а також дефіцит окремих видів паливно–енергетичних 
ресурсів вимагають як економного використання традиційних джерел енергії, працюючих на органічному 
паливі (вугілля, газ, мазут, дизельне паливо та ін.), так і широкого залучення нетрадиційних (вторинних і 
відновлюваних) джерел теплової і електричної енергії. До альтернативної енергетики, як правило, відносять 
вітроенергетику, сонячну енергетику, енергію біомаси, хвильову енергетику, градієнт–температурну 
енергетику, енергію припливів, геотермальну енергію. 

За оцінками експертів з числа відновлюваних джерел енергії для сільськогосподарських споживачів 
найбільш перспективними є сонячна і вітрова енергія, для використання яких на Україні є більш сприятливі 
умови. За рахунок енергії вітру і сонця можливо задовольнити до 10–15% всієї потреби електроенергії в 
сільському господарстві [2]. Переваги таких джерел енергії – екологічна чистота і невеликі витрати праці і 
коштів на експлуатацію установок для їх використання. Важливим чинником впливу на прийняття рішень щодо 
використання ВДЕ є також можливість збереження і поліпшення екологічної обстановки.  

Можливість використання сонячної енергії залежить від широти, пори року і сонячного 
випромінювання. Для забезпечення надійного енергоспоживання необхідно мати можливість акумулювати 
сонячну енергію для потреб сільського господарства. Середньорічний потенціал сонячної енергії в Україні 
перевищує середні показники таких країн, як Польща і Німеччина, що дає інвесторам перспективи для 
використання сонячних панелей на території країни. Зокрема, в південних областях України сонячні установки 
працюють з віддачею в 50% в період з березня по листопад, а в північних – в період з квітня по жовтень. 

Суттєвий потенціал використання енергії вітру пов'язаний з природно–кліматичними особливостями 
країни та впливає на те, що вітроенергетика сьогодні є другим по значенню сектором альтернативної 
енергетики країни. При цьому вітропотенціал південних областей набагато вище північних, а 
найпривабливішими регіонами є Карпати і узбережжя Азовського і Чорного морів. Площа територій, 
потенційно придатних для будівництва вітроелектростанцій, оцінюється в 9 тис. кв. км., що теоретично дає 
можливість будівництва нових енергогенеруючих потужностей. Також для будівництва вітроелектростанцій 
можуть бути використані водні ресурси країни, такі як Азовське море, Одеська банка Чорного моря, 
Каркінітська затока та інші. За оцінками фахівців за площею мілководних акваторій, придатних для 
будівництва вітроелектростанцій, Україна поступається лише Норвегії [2]. 

Але серйозною проблемою, що частково стримує розвиток ВДЕ є необхідність створення великих 
маневрових потужностей для збалансованої роботи енергосистеми. Це важливо, якщо використання ВДЕ 
пов’язане з виробництвом електроенергії та реалізацією її за «зеленим» тарифом. Однак для аграрних 
підприємств підхід принципово інший. 

На наш погляд, основна помилка полягає у тому, що використання ВДЕ та пов’язане з ним 
виробництво електроенергії, перш за все необхідно не для зростання рівня генерації енергії в цілому, а для 
використання її у районі розташування генеруючого об’єкту. Це дозволить забезпечити виконання графіка 
енергопостачання для потреб опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових і виробничих 
приміщень, сушіння зерна, насіння і кормів, теплової обробки сільськогосподарської продукції при різних 
технологічних процесах на аграрних підприємствах, підтримки необхідних параметрів в холодильних камерах 
для сільськогосподарської продукції тощо. 

Саме такий підхід є перспективним для розвитку не тільки окремого аграрного підприємства, але й 
регіону тому, що відпаде (або значно знизиться) необхідність модернізації електричних мереж, прокладання 
нових мереж, реконструкції трансформаторних підстанцій та інших заходів, що потребують значних інвестицій 
та не забезпечують зниження зовнішніх загроз, пов’язаних з перебоями в енергозабезпеченні району.  

Важливим напрямом у модернізації сільської енергетики є використання біогазу, виробництво якого 
пов’язане з переробкою відходів сільських підприємств. В цілому для підприємств АПК цей напрям є дуже 
перспективним, тому що підприємства, які виробляють аграрну продукцію, є споживачами енергії та стійке 
енергозабезпечення для них є дуже важливим. Але слід відмітити, що в країні немає значної кількості такого 
устаткування. Це пов’язано з рівнем інвестицій у устаткування цього напряму – вартість та монтаж 
устаткування потужністю 500 кВт становить біля 1 млн. євро. Такий рівень витрат негативно впливає на 
фінансову оцінку доцільності реалізації такого проекту. Саме тому цей напрямок використання ВДЕ 
залишається перспективним, але не впливає сьогодні на рівень енергобезпеки як аграрного підприємства, так й 
регіону.  

Сьогодні в Україні реалізують декілька програм, націлених на зростання рівня використання ВДЕ – 
FINTECC (програма ЄБРР, 2015р.) та USELF (впровадження ВДЕ та забезпечення енергоефективності 
економіки). У 2018 р. розпочав роботу Фонд енергоефективності, який теж контролюватиме цей напрям 
реформування енергетичної сфери країни. Для активізації вирішення завдань використання ВДЕ в економіці 
України в цілому та сільському господарстві окремо, необхідно впровадити: 

– прозорі механізми підтримки пріоритетних досліджень і розробок у галузі використання ВДЕ, 
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адаптації відповідних новітніх технологій до реальних умов виробництва, у тому числі з використанням 
національних, регіональних або місцевих фондів технологічного розвитку.  

– пільгові механізми кредитування для економічної діяльності, пов’язаної з використанням ВДЕ,  
– податкові пільги для інвестиційних проектів розвитку альтернативної енергетики. 
Окрім різкого зниження витрат на виробництво, можливості підвищення рівня енергетичної безпеки 

виробництва, зниження викидів, використання ВДЕ призведе до поліпшення стандарту соціальних умов життя 
населення сільських громад, що безумовно теж буде мати свій позитивний вплив на рівень життя.  
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Scientific and technological progress in the developed countries acts as a catalyst for socio–economic 

development, giving a positive impact on overcoming the crisis phenomena. Integration shifts the balance of benefits 
and costs of globalization in favor of member countries and often creates privileged conditions for the weakest 
participants. Then everything depends on the countries themselves: one can use the benefits of integration, others do 
not. 

The developed countries use mechanisms (including law) to transfer the crisis stage in economically dependent 
countries, so as a result of the anti–crisis policy, the depth and duration of crises decreases in the developed countries, 
while in less developed crises become deeper and more durable. The synchronization of these events indicates a crisis 
transfer. 

The research has shown that the gap in competitiveness between the EU members remains. The impact of the 
economic crisis and macroeconomic instability can be seen in Spain, Italy, Portugal and especially Greece. At the same 
time, Bulgaria, Estonia, Romania, Portugal and Slovenia show average annual growth rates above 5%, outperforming 
the more innovative countries of the EU. This phenomenon is explained by the convergence hypothesis. Thus, 
according to the concept of β–convergence, a "catch–up" is taking place between countries and regions, in which the 
poorest of them have higher rates of economic growth. Accordingly, σ–convergence occurs when the differences in the 
economic development are reduced in time [1]. In general, the convergence hypothesis states that if the economic 
situation of a country or region at an earlier integration stage is far from a stable equilibrium situation, then their growth 
rates would be higher than in those countries that are closer to the equilibrium point. Thus, in the long run, the 
differentiation between countries and regions can be alleviated until its complete disappearance. 

But it is beneficial for the weak countries and the leading countries should support the development of others. 
In this context, the EU law causes inequality in Europe (the ratio of the benefits and costs of integration to different 
countries). However, these are rules of the game that do not contradict the logic of a large economic system and the 
laws of its development. In other words, inequalities are in fact natural, as simultaneously with the factors leading to 
convergence, there are factors that cause divergence. The EU members understand these rules and know that integration 
structures, in addition to differences between individual countries, have the contradictions between: 

1. general and national interests; 
2. national sovereignty and the powers of the union. With the development of the EU, the range of issues that 

are solved by supranational bodies is constantly expanding, that is, national governments must increasingly obey the 
collective will, including the interests of other member states; 

3. the progress of integration and the integrity of the union. With the development of integration, it turns out 
that some countries cannot or do not want to participate in new projects – the problem of different speeds; 

4. the legal capacity of the union. The successful integration means the gradual transfer of power from the 
national level to the supranational one. This may cause dissatisfaction with the population, as at the high stages of 
integration it becomes increasingly difficult to understand its goals and rules. As a result, public support for integration 
is declining, and a union dilemma arises: to make decisions without regard to the population opinion (which contradicts 
the principles of democracy), or to limit the pace of integration. 

The current Brexit shows the benefits of the EU. It is important for the British business to "play according to 
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the rules" of the EU. The GB wants to become legally independent, but remains economically integrated, without 
contributions to the EU budget, to get a plus without a minus.  

Regarding the rules out of the game. The European Union is a high–level organization, that is, for a period of 
time, revising its strategic and tactical benchmarks. Perhaps is there a need to review the metaphor (vision) of European 
integration? To understand that the integrated economic system is developing and, like any system, follows certain 
objective laws of development. A regular phenomenon of the economic system is its constant development, as well as 
integrity, orderliness, stability, variability, mobility and contradictions. The contradictory nature of the economic 
system is conditioned by the contradictory tendencies of its development: so, if the system tends to integrity, 
uniformity, then the various constituent parts can tend to isolation, in fact, it is the influence of contradictory tendencies 
that predetermines the uneven nature of the economic systems. What if the reintegration process, and even the exit from 
the EU, is just a natural phenomenon (as a wave of economic development)?  

It is difficult to influence the laws of large–scale economic systems, it is practically impossible, but to change 
our understanding – yes.  

The Treaty of Lisbon guarantees that the EU: 
– work towards sustainable European development based on balanced economic growth and price stability, a 

highly competitive social market economy, geared towards full employment and social progress with a high level of 
environmental protection; 

– fight against social exclusion and discrimination, promote social justice and social protection; 
– contribute to the economic, social and territorial cohesion and solidarity of Member States [2]. 
That is, the EC has no choice but to address any inequality and of course it’s important to make visible the 

positive sides of integration and its contribution to equality.  
On the one hand, law and policy processes within the European Union seem to be cumbersome and are 

perceived to take an inordinate amount of time. On the other hand, the dynamics of European integration and 
constitutionalisation are fast [3]. The EU Commission has significantly increased transparency. However, in our view, 
transparency policy of the EU lacks the KISS principle (keep it short and simple).  

 
References: 
1. Вертелєва О.В. Економічна конвергенція країн ЄС та перспективи євроінтеграції України [Текст] / 

О. В. Вертелєва, О. О. Вертелєва // Економiка та держава. – 2014. – № 11. – c. 97–100. 
2. Consolidated texts of the EU treaties as amended by the Treaty of Lisbon [Electronic resource] – Mode of 

access: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228848/ 
7310.pdf. – Last access: 2018. – Title from the screen. 

3. Sophie van Bijsterveld. Transparency in the European Union: a crucial link in shaping the new social 
contract between the citizen and the EU [Electronic resource] – Mode of access: https://www.ip–
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/clanki/Agenda__Bijsterveld–Paper.pdf – Last access: 2018. – Title from the screen. 

 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ З БАНКАМИ 
 

Я.А. Дроботя, к.е.н., доцент 
М.Ю. Телятник, здобувач  

Полтавської державної аграрної академії  
м. Полтава 

 
На сучасному етапі розвитку економіки України її важливою складовою повинен стати малий та 

середній бізнес, однак стан підприємницького сектору з кожним роком погіршується. Великі підприємства 
захоплюють все більші ринки збуту та не дають змогу конкурувати малим і середнім підприємствам. У 
більшості підприємств зростають дебіторсько–кредиторські заборгованості, а дехто взагалі не ризикує 
створювати власний бізнес, іноземні інвестори не бажають інвестувати у неприбуткові підприємства. Варто 
зазначити, що при наданні кредитних ресурсів банківські установи надають перевагу великим підприємствам. 
Однак, саме співпраця підприємств малого та середнього бізнесу з банками має покращити економічне 
становище країни вцілому та даних підприємств зокрема.  

Значний науковий внесок в дослідження як банківських систем, так і підприємств і їх взаємозв’язку 
зробили такі вчені як: М. М. Буднік, О. В. Васюренко, В. М. Кравець, В. В. Рисін, В. С. Стельмах та ін. 

Метою даного дослідження є аналіз організації та роботи банків з підприємствами.  
У сучасній Україні ведення підприємницької діяльності неможливе без участі комерційних банків. 

Навіть звичайні фінансові операції по здійсненню руху коштів, які належать підприємству, потребують 
банківського втручання, бо банки – це фінансові посередники, які обслуговують платежі та розрахунки в 
економіці та відіграють важливу роль в організації і функціонуванні платіжної системи будь–якої країни [1, с. 
56]. 
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Особливістю фінансових відносин підприємств з банківськими установами в Україні є значний 
фінансовий ризик як для підприємств, так і для банківських установ пов'язаний із розвитком інфляційних 
процесів та регулятивними заходами НБУ.  

На початку здійснення ринкових реформ в Україні багато комерційних банків почали активно 
проводити заходи по тимчасовому присвоєнню коштів підприємств. Все частіше гроші клієнтів «губилися» на 
шляху від банку платника до банка одержувача. Ці явища прийняли масовий характер і суспільство втратило 
довіру до банків. Саме тому підприємства намагаються працювати з надійним банком та висувають до нього 
ряд вимог. Найбільш важливими серед них є: 

 знання банком особливостей бізнесу, галузі, в якій працює підприємство; 
 надання банками консультаційних та інформаційних послуг; 
 закріплення за підприємством постійного банківського консультанта; 
 можливість надання широкого спектру нетрадиційних банківський послуг; 
 постійне удосконалення банку по обслуговуванню клієнтів та наданню послуг; 
 простий механізм отримання позичок та надання кредитів банками [1, 2, 3]. 
Слід також зазначити, що якщо підприємство активно співпрацює з іноземними партнерами, то при 

виборі банку воно враховує також здатність банків до ефективного здійснення валютних операцій. 
Підприємства мають перевіряти наявність у банківських установ генеральної ліцензії на ведення валютних 
операцій, що видає Національний банк України. Сьогодні в Україні лише половина банків мають таку ліцензію, 
тобто лише вони мають право здійснювати валютні операції підприємств. Відповідно до того, як прискіпливо 
підприємства обирають банківські установи, так і самі банки підписують договори з підприємствами керуючись 
наступними критеріями: 

 відповідальність, правдивість і серйозність намірів підприємства погасити борг; 
 економічна та юридична дієздатність підприємства; 
 наявність у позичальника постійних, стабільних доходів; 
 аналіз рентабельності галузі в якій працює підприємство; 
 ризиковість діяльності певного конкретного підприємства [1, 2, 3]. 
На сьогодні між підприємствами і банками в Україні існує велика недовіра, а тому досить складно 

перейти до етапу оформлення договору про співпрацю у вигляді кредитної угоди [2, с. 243]. 
Позитивні аспекти від співпраці між підприємствами і банківськими установами має і держава, зокрема 

саме завдяки здійсненню безготівкових операцій, які проходять через банківські установи держава має змогу 
контролювати фінансово–господарську діяльність підприємств та допомагає зменшити тіньові потоки коштів 
[3, с. 90].  

Спільність інтересів підприємства та банку досягається на основі конкуренції, рівноправності та 
взаємної відповідальності. Основним елементом взаємодії банку та підприємства, є розрахунково–касові 
операції та кредитування. До особливого елементу щодо надання кредиту можна віднести кредитну ставку, 
тобто плату за використання кредитних коштів. В умовах ринкової системи господарювання сутність кредитної 
ставки за визначенням полягає в тому, що процент є платою за користування позиченим капіталом, відповідно 
до ціни його придбання. При цьому між банком та підприємством відносно величини проценту, строків та 
методів його сплати виникають економічні відносини [2, с. 248]. 

Зокрема, банки, встановлюючи процентну ставку за кредитом, виходять з того, що розмір плати за 
кредит повинен бути більшим, ніж проценти, які сплачені за залучені ресурси. При цьому верхню межу 
процентної ставки банки встановлюють у відповідності потреб та пропозиції на фінансово–кредитному ринку 
[2, с. 248]. 

Для підприємств основною умовою сплати процентів та повернення кредиту є конкурентоздатність 
продукції, яку можна реалізувати з прибутком, необхідним для забезпечення внутрішніх потреб підприємства 
та сплати обов’язкових платежів і податків.  

Отже, однією із форм реалізації спільних інтересів у фінансово–кредитних відносинах між банком та 
підприємством є кредитна угода, яка приводить у дію процес кредитування. 

Таким чином, на даному етапі розвитку економіки Україна потребує значного вдосконалення як роботи 
банків, так і способів стимулювання підприємств. Комерційних банківських установ за останні роки з’явилось 
надто багато, що значно ускладнює контроль Національного банку України. Банківський контроль посилює 
конкуренцію, що дозволяє покращити надання послуг, однак, на наш погляд, потрібно здійснити масштабну 
перевірку банків та усунути ті, які не викликають довіри, залишивши ту кількість банків, яка забезпечить їх 
здорову конкуренцію на шляху забезпечення якісними послугами. Щодо підприємств, то потрібно зробити для 
них найбільш сприятливі умови, щоб вони прагнули співпрацювати з банками, а це можна зробити, 
розширивши спектр нетрадиційних послуг банків, а також шляхом зниження кредитної ставки.  
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ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
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Полтавська державна аграрна академія 

м. Полтава 
 
Буряківництво є однією з пріоритетних галузей національної економіки України, яка спрямована на 

забезпечення продовольчої безпеки держави. Природно–кліматичні та ґрунтові умови районів бурякосіяння в 
Україні, незважаючи на певні зональні відмінності, у цілому забезпечують створення ефективних операційних 
систем виробництва цукрових буряків, дозволяють отримувати високі програмовані врожаї коренеплодів з 
достатнім рівнем цукристості (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Зони бурякосіяння в Україні 

 
В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко вважають, що операції представляють собою ефективну діяльність, 

пов’язану з виробництвом продукції (виконанням робіт) [1, с. 24; 2, с. 396]. На думку В. О. Василенка, Т. І. 
Ткаченка, Й. С. Завадського, оскільки терміни “виробництво” та “операція” є взаємозамінними, то поняття 
“виробничої” та “операційної” систем є синонімами [1, с. 24; 6, с. 145]. 

Узагальнюючи погляди вчених [1, с. 30; 3, с. 105], операційну систему можна визначити як виробничу 
систему, що використовує операційні ресурси з метою перетворення виробничих ресурсів (“входу”) у готову 
продукцію або послуги (“вихід”). 

Операційна система складається з трьох підсистем: 
1. Переробна підсистема виконує виробничу функцію, здійснюючи перетворення вхідних величин, під 

час якого відбувається зміна їх форми, внутрішніх властивостей та додається вартість живої і уречевленої 
праці, на вихідні результати [1, с. 46; 4, с. 79; 5, с. 34]. 

2. Підсистема забезпечення здійснює обслуговування переробної підсистеми за допомогою підсистем 
нижчого порядку: підсистеми технічної підготовки виробництва продукції, підсистеми технічного 
обслуговування операційної системи, підсистеми ресурсного забезпечення [3, с. 110; 4, с. 67; 5, с. 36]. 

3. Підсистема планування і контролю одержує з внутрішнього та зовнішнього середовища інформацію 
про стан переробної підсистеми, опрацьовує її та приймає оптимальні рішення, спрямовані на ефективне 
функціонування операційної системи в цілому [1, с. 47; 4, с. 67]. 

Й. С. Завадський, Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко вважають, що аграрна операційна система для 
перетворення “входів” (земельні ресурси, персонал, капітал, технології, інформація) у готову продукцію чи 
послуги (“виходи”) використовує засоби виробництва, технологічні процеси [2, с. 146; 5, с. 31]. 

На нашу думку, операційною системою у сільському господарстві є сукупність взаємозв’язаних 
елементів – засобів праці, капіталу, людських, інформаційних, природно–кліматичних ресурсів, у результаті 
взаємодії яких здійснюється операційний процес виробництва сільськогосподарської продукції. 

Операційні системи виробництва цукрових буряків вітчизняних підприємств можна умовно поділити: 
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1) за спеціалізацією (спрямовані на виробництво коренеплодів, насіннєвого матеріалу); 2) за умовами 
виробництва (основний тип, в умовах зрошування); 3) за способом здійснення окремих технологічних операцій 
(з використанням звичайної глибокої оранки, з плоскорізним обробітком ґрунту тощо). 

Нами запропоновано складові операційної системи виробництва цукрових буряків (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Складові операційної системи виробництва цукрових буряків 
 
Складовою функціонування операційної системи є технологія, що застосовується у виробничому 

процесі. На сучасному технологічному рівні виробництво сільськогосподарської продукції має бути трудо–, 
матеріало–, енергозберігаючим та ґрунто– й природозахисним. 

На нашу думку, для здійснення будь–якого виробництва сільськогосподарських культур є необхідним 
залучення системи машин (відповідних машин, знарядь та інструментів) із заданими параметрами впливу на 
властивості землі із використанням робочої сили, оборотних засобів (насіння, бензин, дизельне паливо, 
електроенергія, мінеральні та органічні добрива, пестициди) для виконання послідовних, взаємопов’язаних 
технологічних операцій, що забезпечують одержання з одиниці площі максимального виходу 
сільськогосподарської продукції високої якості за найменших витрат та дотримання екологічних вимог. 

Виробництво цукрових буряків нами розглядається як процес, що містить три складові: 1) технологічні 
операції; 2) матеріально–технічні засоби, які необхідні для виконання технологічних операцій; 3) технологічні 
параметри виконання необхідних технологічних операцій. 

Технологічні операції – завершені частини технологічного процесу, що включають: 1) основний 
обробіток ґрунту; 2) передпосівний обробіток ґрунту та сівба; 3) догляд за посівами; 4) збирання та 
транспортування врожаю. 

Технологічні операції є взаємообумовленими, тобто жодна з них не може бути виконана раніше 
попередньої. Якість виконання технологічних операцій залежить від рівня кваліфікації працівників, планування 
виробництва, його організації, рівня трудової дисципліни, мотивації праці, обліку та контролю. 

Матеріально–технічні засоби безпосередньо впливають на економічну та енергетичну ефективність 
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виробництва цукрових буряків. Зміна технології відбувається через зміну комплексу взаємопов’язаних операцій 
із застосуванням відповідної, більш продуктивної системи машин (нових конструкцій машин та знарядь). 

Технологічні параметри – це кількісні та якісні показники виконання технологічних операцій, що 
виконуються системою відповідних машин і знарядь. 

На технологічні параметри виробництва цукрових буряків, на нашу думку, впливають природні (рівень 
ФАР, температурний режим, кількість опадів, родючість ґрунту) та штучні чинники (система машин для 
буряківництва, сорти та гібриди, прийоми агротехніки) (рис. 3). 

Таким чином, сукупність взаємозв’язаних елементів – засобів праці, капіталу, людських, 
інформаційних, природно–кліматичних ресурсів, у результаті взаємодії яких здійснюється операційний процес 
виробництва сільськогосподарської продукції, є операційною системою. Складовою функціонування 
операційної системи є технологія. 

 
Рисунок 3 – Чинники, що впливають на параметри технології виробництва цукрових буряків 

 
Залежність операційної системи виробництва цукрових буряків від зовнішнього та внутрішнього 

середовища, інформаційного забезпечення, природних та штучних чинників, впливає на продуктивність, 
ефективність і раціональність витрат останньої. 
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Охарактеризовано, що на кожному етапі суспільного розвитку закономірності розміщення 

продуктивних сил мають особливості вияву і специфічні форми. В умовах становлення ринкових відносин 
з'являються нові інтерпретації закономірностей розміщення продуктивних сил. Особливої актуальності це 
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питання набуло з веденням військових дія на Донбасі та великою кількістю внутрішньо переміщених осіб. 
Розміщення продуктивних сил слід розглядати як природний рух суспільства до загальнолюдських цінностей з 
опорою на всі соціальні прошарки і з урахуванням економічних, національних та культурних інтересів, до 
економіки з множинністю рівноправних форм власності, товарно–грошовими і ринковими відносинами. 

Доведено, що сучасне сприйняття демократії як загальної ознаки цивілізації має створити всі умови для 
життєдіяльності економічно вільної та духовно багатої особистості, а також такий рівень задоволення потреб 
людини, який максимально можливий на цьому конкретному історичному етапі розвитку суспільства. 

Раціональне, економічно ефективне розміщення продуктивних сил – закономірність, яка має 
забезпечувати постійне зростання продуктивності суспільної праці на основі її всебічної інтенсифікації за 
найменших сукупних витрат праці як на виробництво самого продукту, так і на переміщення його до місця 
споживання. 

Результатом реалізації цієї закономірності є поліпшення соціальних умов життя населення, 
забезпечення оптимального та ощадливого природокористування, вирішення національних, політичних та 
інших проблем. Зниження або недостатнє зростання ефективності суспільного виробництва засвідчує, що 
розміщення продуктивних сил не можна визнати раціональним та таким, яке приносить ефект для країни. 

Обгрунтовано, що продуктивні сили мають не лише територіальний аспект розвитку, а в цілому 
впливають на розвиток всієї держави, оскільки концентруються в місцях наявної роботи. На сучасному етапi 
суспільного розвитку, якому притаманне прискорення темпів науково–технічного прогресу, з одного боку, та 
загострення ресурсно–екологiчної кризи – з іншого, суттєво посилюються світові інтеграційні процеси в сферi 
науково–технічного та економічного співробітництва. Входження України в світовий економічний простiр – це 
новий етап у розвитку її продуктивних сил, який передбачає структурну модернізацію економiки, формування 
нових територiально–виробничих комплексів, вдосконалення системи господарських зв’язків, зрушення в 
експортно–імпортнiй спецiалiзації певних територiй. Усе це вимагає досягнення кардинальних змiн у 
структурних і вiдтворювальних характеристиках продуктивних сил, орієнтації на ефективний пошук нових 
можливостей щодо ресурсозбереження в усіх сферах виробничої і невиробничої діяльності. Основними 
причинами трудової міграції є вищі зарплати і стандарти життя. Говорити, що Україна залишиться без 
українців у найближчі роки, теж не можна. Аналогічні темпи еміграції спостерігалися у Польщі, Литві і Латвії 
після приєднання цих країн до Євросоюзу. Не оминула ця ситуація Румунію та Болгарію. Тим не менш, 
українські компанії вже б'ють на сполох. Вони відчувають конкуренцію з європейцями за трудові ресурси. 
Затрати на них у загальній структурі собівартості їх продукції досі були доволі низькими. Відкритим лишається 
питання імпорту кадрів для українських компаній. Якщо Польща може робити це з України, то сама Україна 
перебуває у певній ізоляції. Наприкінці 2017 року Держстат опублікував обстеження щодо трудової міграції 
українців. Так, у 2015–2017 роках з України мігрувало 1,3 млн осіб або 4,5% населення. З них 43% 
повернулися, ще 49% були тимчасовими трудовими мігрантами. Найбільше українців мігрувало до Польщі, 
Італії та Чехії. 

Проаналізовано, що трансформаційні процеси в Україні супроводжуються активiзацiєю впливу 
територіальних відмінностей природного і виробничого потенціалів на результати соціально–економiчних 
перетворень, причому цей процес набирає загальнонаціональної ваги. Ефективно використовуючи природно–
ресурсний, трудовий та виробничий потенціал регiонiв України, можна досягти значних успіхiв в економiчному 
зростаннi в інтересах змiцнення могутностi держави та добробуту населення. На цьому шляху принципово 
важливо враховувати якiсно новi реалії розвитку українських регіонів (враховуючи тимчасово окуповані та 
анексовані території), спиратися на знання закономірностей територіального розвитку та бачення його 
перспектив. У зв’язку з цим великого значення набуває удосконалення територiального управління, що 
передбачає активну координацію господарської діяльностi в межах актуального економічного районування 
території України. Необхiдно налагодити тіснi міжрегіональні економічні зв’язки, розширити можливості 
кооперування і комбінування виробництва з метою формування в державі стабільних господарських 
територіальних систем як основи ефективного вирiшення економічних проблем. 

Зроблено висновок, що в сучасній системі світового господарства зовнішньоекономічні зв’язки 
національних економік охоплюють ширший, ніж раніше спектр взаємодій: торговельний обмін переріс у 
науково–технологічне та інвестиційне співробітництво. Склалася нова модель таких зв’язків – виробничо–
інвестиційна, в якій важливе місце посідає не тільки зовнішня торгівля, а і кооперація по всіх ланках 
виробничо–технічного прогресу з винесенням частини з них за національні межі. Також весь прогресивний світ 
використовує засади державно–приватного партнерства. А в Україні така категорія працює лише на папері 
завдяки неузгодженості законодавства та несприятливих умов для ведення бізнесу. Для України вихід на 
світовий ринок пов’язаний з формуванням конкурентоспроможної національної економіки, що вимагає 
докорінної зміни територіально–галузевої структури регіональних господарських комплексів, підвищення 
питомої ваги виробництв з високим ступенем переробки сировини, зниження залежності від імпорту 
енергоносіїв, створення нових виробництв для забезпечення власних потреб у товарах широкого вжитку. 
Вирішення цих надзвичайно складних завдань потребує реалізації принципово нових підходів до 
обгрунтування розміщення нових виробництв. 
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Модель економічної поведінки виробничих систем формується в залежності від ряду факторів, 

залежить не лише від внутрішньої діяльності, а й від прямого чи опосередкованого впливу зовнішнього 
оточення та здатності пристосовуватися до його змін. 

Серед дослідників, що класифікували моделі економічної поведінки виробничих систем в залежності 
від сфери та умов функціонування, слід відмітити роботи Городні Т., Данилюк М., Єлісєєвої О., Заіки Ю., 
Капленко Г., Карачиної Н., Міклухи О.  

В роботах деяких авторів розглядаються поняття типів та моделей економічної поведінки виробничих 
систем як синоніми, що ідентичні один одному, зі схожими ознаками та властивостями. В дослідженнях Н. 
Карачиної можна побачити відмінність між цими термінами. Тип економічної поведінки визначається як 
різновид економічної поведінки, яка характеризується певними істотними рисами [1, с. 158]. Модель 
економічної поведінки – це опис логічного зв’язку мотивів та пріоритетів економічної поведінки суб’єктів [1, с. 
58]. Поняття моделі економічної поведінки може об’єднувати в собі декілька типів економічної поведінки 
виробничих систем, тому цей термін є більш широким та складним. 

Розглянемо класифікацію та характеристику моделей економічної поведінки виробничих систем в 
дослідженнях деяких вітчизняних науковців. 

Вивчаючи стратегії управління виробничими системами в надзвичайних умовах, Міклухою О. [2, с. 
187] особливу увагу було зосереджено на стратегічній поведінці виробничих систем та виборі стратегічної 
моделі поведінки виробничих систем у визначених умовах. Запропонований відповідний алгоритм вибору 
стратегічної моделі поведінки виробничої системи в умовах надзвичайної діяльності має варіації між 
консервативною та активною моделлю.  

Консервативна модель забезпечує збереження господарських зв’язків, старої структури і асортименту 
продукції, зниження обсягів господарської діяльності (скорочення працівників, проведення ремонту власними 
силами, зниження заробітної плати) та згортання інвестиційних проектів.  

Активна модель вимагає пошуку можливостей для встановлення нових господарських зв’язків, 
розробки нових проектних рішень, залучення інвестиційних коштів, зміни в організаційній структурі 
виробничих систем, зміни асортименту і структури випуску продукції та нарахування заробітної плати в 
залежності від результатів діяльності [2, с. 188]. 

На основі більш деталізованих прикладних результатів в розрізі вибіркового дослідження поведінки 
суб’єктів господарювання, темпів та механізмів їх адаптації до ринкових умов Капленко Г. [3, с. 11] було 
запропоновано три моделі економічної поведінки виробничих систем: деструктивну, конструктивну та змішану. 
Ці моделі характеризуються в цілому сукупністю дій та заходів, які пов’язані із пошуком, створенням, 
збереженням, розширенням і використанням місць прикладання зусиль, відповідних джерел одержання і 
розподілу доходів, або ж навпаки – з обмеженням та згортанням активності на ринку. 

Карачина Н. [1, с. 161], концентруючи увагу на особливостях функціонування вітчизняних виробничих 
систем, тобто реальних процесах, вважає, що основою їх поведінки є обраний напрямок діяльності: 
виробничий, змішаний (поєднання виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності), рентоорієнтований, який 
повинен забезпечити соціально–продуктивну діяльність.  

Відтак, виділяються три моделі:  
1) модель виробничоорієнтованої поведінки;  
2) модель змішаної поведінки;  
3) модель рентоорієнтованої поведінки.  
Ці моделі за змістом не суперечать вищезазначеним і, скоріше, логічно включають такі, адже, діючи в 

ринкових або наближених до ринкових (змішаних) умовах, кожна із трьох моделей може бути консервативною 
чи активною; деструктивною, консервативною чи змішаною.  

Для моделі виробничоорієнтованої поведінки виробничих систем пріоритетним є виробничий розвиток, 
що представляє собою різноплановий процес зміни техніки і технології, вдосконалення або погіршення на цій 
основі організації виробничих підрозділів, виробничих процесів та економічних показників роботи виробничих 
систем.  

Модель змішаної економічної поведінки характеризується поєднанням виробничого розвитку з іншими 
видами діяльності (надання оренди, лізинг, здійснення фінансових операцій, інвестиційна діяльність). 

Модель рентоорієнтованої економічної поведінки є відображенням відсутності виробничого розвитку, 
підприємницьких засад основаних на забезпеченні соціально–продуктивної діяльності та задоволенні власних 
інтересів найбільш вагомих агентів без будь–якої користі для виробничих систем [1, с. 162]. 

На думку вітчизняного дослідника Заіки Ю. [4, с. 85] у сучасному складному і динамічному оточенні із 
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двох існуючих (традиційна і гнучка) типів моделей економічної поведінки лише адаптивні структури 
забезпечують ефективність економічної поведінки, завдяки зниження ступеня формалізації, а також 
децентралізації прийняття рішень сучасні виробничі системи отримують більше шансів на виживання і 
розвиток в турбулентному оточенні. На цій основі автор виділяє п’ять варіантів моделі економічної поведінки 
виробничих систем гнучкого типу в залежності від їх здатності та готовності активно реагувати на зміни у 
зовнішньому середовищі. 

«Модель 1» – характеризується відсутністю у вищого керівництва уявлення про зміни у 
навколишньому середовищі, що можуть впливати на здатність виробничих систем переорієнтовувати свою 
поведінку на інші напрями та способи функціонування, відсутністю інноваційної свідомості, спостерігається 
застій, стабілізація або погіршення результатів діяльності [4, с. 85]. 

«Модель 2» – характеризується подібними результатами діяльності виробничих систем згідно «Моделі 
1». Основна відмінність в тому, що вище керівництво стежить за змінами у навколишньому середовищі, але у 
нього відсутнє уявлення про те, як продуктивно діяти або пристосовуватися до них. Практично не проводяться 
дослідження ринку. 

«Модель 3» – характеризується недостатньою компетентністю вищого керівництва, тобто наявністю 
знань про важливість внесення змін у поведінку виробничих систем, але відсутністю порядку дій введення цих 
змін (почати з аналізу навколишнього середовища або визначення власних сильних сторін і області 
невизначеності). 

«Модель 4» – характеризується здатністю здійснювати аналіз сильних і слабких сторін діяльності 
виробничих систем, можливостей і загроз зовнішнього середовища, здатності визначати свої потреби, 
обґрунтовувати поведінку та розробляти стратегію розвитку. Проте дана модель економічної поведінки має 
обмежені навички, знання та можливості, в результаті чого потребує значних проміжків часу для реалізації у 
своїй поведінці змін, що відбуваються у навколишньому середовищі. 

«Модель 5» – характеризується високою компетентністю вищого керівництва вмінням здійснювати 
необхідні зміни у діяльності виробничих систем, в сенсі реалізації відповідних змін в методах організації, 
економіки, технології, техніці, управлінні сучасною компанією в турбулентному середовищі, а також 
створювати і впроваджувати інноваційні стратегії [4, с. 86]. 

В залежності від обраної моделі економічної поведінки діяльність всіх виробничих систем направлена 
на відповідний розвиток. В даному значенні вище керівництво повинно опиратися на свою компетентність, 
знання та вміння, враховувати будь–які зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі і пристосовувати їх 
до поведінки виробничих систем. Від швидкого реагування на дані зміни та ефективного їх впровадження в 
функціонування виробничих систем буде залежати їх подальший розвиток, інноваційна діяльність, зміцнення 
потенціалу. 
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Економічний розвиток сучасного світу характеризується глибокими структурними перетвореннями 

національних та міжнародних виробничих, торгівельних та фінансових систем на шляху формування єдиного 
глобального комплексу, який має на меті об'єднання всіх країн в цілісне світове господарство. Досвід 
післявоєнного розвитку світу показав, що один з ефективних шляхів забезпечення сталого розвитку 
національної економіки є використання факторних переваг країн в системі міжнародного поділу праці та 
утворення інтеграційних угрупувань. Найбільш розвинутим інтеграційним об'єднанням у світі на сьогодні є 
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Європейський Союз (ЄС), вплив якого на перебіг глобальних економічних та політичних процесів постійно 
посилюється. 

Європейський регіон наприкінці ХХ ст. зазнав суттєвих політичних та соціально–економічних 
перетворень. Розпад СРСР змінив політичну карту Європи та призвів до змін укладів у багатьох країнах. 
Умовно на той час Європа (ка налічувала 48 країн) стала поділятися на два регіони: західний (29 країн), до 
якого належали капіталістичні країни з ринкової економікою, та східний (19 країн), що включав 
постсоціалістичні країни. Крім того, західний регіон прямував до інтеграції, а східний – став результатом 
дезінтеграції СРСР [1]. 

Розвиток європейського співтовариства відбувався в період принципових змін геополітичного і 
геоекономічного устрою, що зумовило різну швидкість та глибину інтеграції європейських країн в економічній, 
соціальній, гуманітарній та політичній сферах на кожному етапі свого розвитку. В результаті такого розвитку та 
інтенсифікації взаємозв’язків між країнами–учасницями об’єднання відбувалося поступове та регулярне 
приєднання нових учасників та відповідне розширення інтеграційного угрупування. На сьогодні ЄС є одним з 
найпотужніших економічних об’єднань у світі , що займає площу у 5 млн. кв. км., з населенням понад 500 млн. 
чол., а його ВВП за ПКС у 2017 р. склав 19,97 трлн. дол. [2]. 

Попри те, що країни, які створили таке інтеграційне об’єднання, прийняли внутрішній єдиний ринок з 
вільним переміщенням товарів, послуг, капіталу та робочої сили, все ж таки, залежно від рівня інтеграції, 
зберігають свою самостійність та суверенітет. Але певна частина їх суверенних прав передається у 
розпорядження новостворених наднаціональних органів влади, які формують принципи та засади управління 
інтеграційним процесом в регіоні. 

Система наднаціональних органів влади ЄС складається з таких елементів: 
1. Європейський парламент – законодавчий орган ЄС. Обирається на 5 років, складається з 751 

депутатів, кількість представників від кожної країни–учасниці ЄС залежить від чисельності населення. 
Президент Європарламенту обирається на 2,5 роки. З 17 січня 2017 р. ним обраний Антоніо Таяні (Італія). 
Функціями Європарламенту є: 1) законодавча – видання законодавчих актів ЄС у вигляді регламентів, 
директив, рішень; Європарламент приймає рішення спільно з Радою ЄС за пропозицією Комісії; 2) бюджетна – 
прийняття бюджету ЄС і контроль над його виконанням. Європарламент за рекомендацією Ради ЄС стверджує 
виконання бюджету Комісією; 3) політичний контроль – представницький інститут ЄС здійснює політичний 
контроль насамперед за Комісією; 4) консультативна – бере участь в обговоренні та прийнятті рішень на рівні 
ЄС, але з правом дорадчого голосу (в формі консультативних висновків і / або юридично не обов’язкових 
резолюцій) [3]. 

2. Європейська рада – складається з глав держав / урядів держав–учасниць, до якої входять також 
голова Європейської комісії, міністри закордонних справ і один із членів Комісії. Рада визначає основні 
стратегічні напрями розвитку ЄС, головна з яких – розроблення вектору політичної інтеграції. Поряд з Радою 
міністрів Європейська рада наділена політичною функцією, що полягає у зміні основних договорів 
європейської інтеграції.  

3. Рада ЄС (Рада міністрів) несе відповідальність за прийняття основних політичних рішень ЄС на 
основі пропозицій, висунутих Європейською комісією. Складається з 28 міністрів урядів країн–учасниць та 
одного єврокомісара, який не має права голосу на засіданнях Ради. Рада приймає остаточні рішення з усіх 
аспектів законодавства ЄС. Поряд із законодавчими повноваженнями Рада наділена виконавчими функціями 
щодо загальної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. 

4. Європейська комісія – вищий орган виконавчої влади ЄС, несе відповідальність за дотримання 
виконання Договору ЄС, є так званим «урядом» ЄС. Її повноваження полягають у законодавчій ініціативі та 
контролі за правильністю застосування положень Договору і рішень інститутів ЄС. Вона може поставити 
питання про порушення якою–небудь державою–членом ЄС умов Договору і рішень ЄС та передати справу до 
Європейського суду. Комісія розробляє та впроваджує політику ЄС.  

5. Європейський суд – головний орган судової влади ЄС. Складається з трьох основних органів: 1) 
основний суд – розглядає справи, отримані від національних судів, певні анулювання та апеляції; 2) загальний 
суд, що розглядає анулювання від фізичних і юридичних осіб (спірні питання, справи з державної допомоги, 
торгівлі, сільського господарства та торгових марок); 3) трибунал у справах публічної служби, що розглядає 
справи, що стосуються ЄС та його співробітників [3].  

До складу Європейського суду входить по одному судді від кожної країни ЄС. Кожен суддя і адвокат 
призначаються на 6 років, спільно з національними урядами. У кожному суді, судді вибирають президента, 
якого переобирають кожні 3 роки. 

Отже, в процесі прийняття рішень ЄС відбуваються такі взаємодії його наднаціональних органів влади: 
Європейська комісія (готує пропозиції), Європейський парламент (висловлює думку про пропозиції), Рада 
міністрів (приймає остаточні рішення), Європейська комісія (відповідає за здійснення прийнятих рішень). 
Європейський парламент спільно з Радою і Європейською комісією приймають постанови та рішення, а також 
дають рекомендації і роблять висновки.  

Крім того, є фінансові інститути ЄС, які включають: 1) Європейський інвестиційний – кредитування 
інвестиційних проектів за рахунок позикових коштів (в першу чергу в країнах–учасницях з більш низьким 
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рівнем економічного розвитку в країнах–кандидатах та тих, що мають договір про асоціацію з ЄС); 2) 
Європейський інвестиційний фонд – фінансування малого бізнесу за рахунок власних коштів на основі 
венчурних капіталовкладень та надання гарантій банків. 3) Європейський центральний банк – проводить 
грошово–кредитну політику ЄС та здійснює емісію євро [3]. 

Європейський Союз досягнув найвищого серед усіх інтеграційних об’єднань світу інституційного рівня 
розвитку, поєднавши 28 суверенних країн в формі наддержавного утворення, яке принципово відрізняється від 
існуючих типів. Стратегія «відкритого регіоналізму» ЄС стала спрямованою на побудову нового світового 
економічного порядку і створення сприятливих умов міжнародної торгівлі для рівноправної інтеграції різних 
типів країн у світову економіку. 
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В умовах трансформаційних перетворень особливого значення набувають проблеми формування 

ефективних систем господарювання, які б забезпечували досягнення спільних цілей економічних суб’єктів 
(провідних галузей економіки). Тому виникає необхідність створення новітніх універсальних форм інтеграції 
взаємодіючих підприємств, здатних до концентрації та активізації взаємодії у використанні виробничих 
потенціалів. З досвіду країн з розвинутою економікою перспективними формами такої взаємодії виступають 
квазіінтеграційні структури бізнес–групи, що діють як альянси, мережеві кооперації (Network), кластери, 
віртуальні організації тощо.  

Квазіінтеграційні структури – це добровільне просторове партнерське сполучення взаємодіючих 
виробництв та наукових установ на засадах комплексного використання наявних ресурсів, спрямованих на 
досягнення найбільшої господарської ефективності та посилення ринкових позицій, особливістю якого є 
відсутність контролю над власністю активів. Перевагою такого гармонійного утворення є партнерство зі 
збереженням конкуренції. Феномен квазіінтеграційної структури полягає в адаптивності, гнучкості, 
динамічності формування, що орієнтується на тактичні цілі.  

Створення квазіінтеграційних структур спостерігається у двох випадках. В першому випадку  це 
стихійні формування певних кіл взаємопов'язаних підприємств–партнерів. В другому – організовані мережі з 
достатнім рівнем довіри між її учасниками, при посередництві спеціально підготовленого зовнішнього агента 
(«мережевого брокера») [1]. У будь–яких випадках можна стверджувати, що всі квазіінтеграційні структури  
це самоналагоджувальні, самонавчальні системи, що самоорганізуються та саморозвиваються. Їх характерні 
ознаки: стійкість (щодо змін зовнішнього середовища) та синергія (щодо внутрішніх ефектів). 

Встановлено, що розвиток квазіінтеграційних структур може здійснюватися спонтанно або 
організовано [Румянцев]. Різниця полягає лише в наявності (відсутності) керуючого органу в квазіструктурі. В 
обох випадках – це реакція на хаос, тобто, встановлення спонтанного порядку до раптових зовнішніх та 
внутрішніх змін. Можна стверджувати, що орієнтація квазіінтеграційних структур спрямована на:  

– стабільність (покликано збереженням певної структури взаємовідносин між учасниками 
квазіструктури, при цьому самі учасники та їх кількість можуть змінюватися); 

– доцільність (обумовлено доцільністю дій усіх учасників, що направлені на підтримку, відновлення та 
вдосконалення структури не зважаючи на загальні цілі самої квазіструктури); 

– корисність (спрямовано на досягнення множини різних їх індивідуальних цілей); 
– відсутність усвідомленої ієрархії цілей (обумовлено стихійністю взаємопов’язаних та 

взаємодоповнюючих цілей учасників); 
– інформаційну достатність (здатність долати фрагментацію «розсіяних» знань з мінімальними 

витратами, спираючись на інформаційну роль цінового механізму); 
– адаптивну можливість (сумісне пристосування до множини окремих явищ і подій, що не може бути 
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подолана поодиноко); 
– координаційну достатність (зорієнтовано на високий рівень співпадіння очікувань з ефективним 

використанням знань та вмінь окремих учасників квазіструктури);  
– регулярність взаємодії (визначає кращі шанси на виживання).  
У найбільш загальному вигляді квазіінтеграцію відносять до досить стійкого виду взаємовідносин між 

фірмами, де головна фірма співпрацює з постачальниками. При такій формі інтеграції використовуються 
елементи внутрішньоорганізаційної координації. Утримання стійкості таких структур, управління 
безперервністю їх діяльності та розвиток ними, з метою досягнення бажаних ефектів, потребує складання під 
них цільових програм, що охоплюють всі етапи роботи. Вирішити поставлені проблеми можна застосовуючи 
програмно–цільовий підхід. 

Цільове планування не є новим методологічним та методичним інструментами, а представляє собою 
результат розвитку діючої системи планування, яка повинна передбачати взаємодію виробничих, наукових та 
невиробничих установ.  

Програмно–цільовий метод – один із способів господарського планування, який застосовується, 
керуючись важливими його принципами: цільова орієнтація, комплексність, ефективність, адресність, 
виділення ведучих ланок. Цільова орієнтація передбачає досягнення заздалегідь встановлених кінцевих 
результатів, обсягів виробництва, якості продукції, розміщення об'єктів. Не менш важливий і системний 
характер програмно–цільового підходу до планування, що забезпечує певну послідовність охоплення 
програмних заходів, пов'язаних з досягненням кінцевої цілі. Принцип комплексності, передбачає реалізацію 
переліку заходів з урахуванням ряду варіантів та великої множини факторів, відповідно до принципів 
конкретності та адресності.  

Отже, програмно–цільові методи планування та управління [program–objective methods in planning and 
control] – методи, при яких цілі плану пов'язуються з ресурсами за допомогою програм. Вони являють собою 
застосування системного підходу та засновані на формулюванні цілей економічного розвитку, їх поділі на 
підцілі все більш дрібного характеру і виявленні ресурсів, необхідних для їх узгодженої реалізації [2, с. 284]. 
Логіка програмно–цільового методу вибудовується в умовну послідовність: проблема – мета – ресурси – 
організація – вирішення (реалізація) [3, с. 94] 

Ключовими елементами цього методу є поняття «цільова комплексна програма» (ЦКП), «системний 
підхід» та принципи: цільової орієнтації; комплексності; ефективності; адресності; визначення провідної ланки 
[4]. 

Методологічні засади програмно–цільового та традиційного планування єдині, хоча технологія робіт 
різна. Єдині методи й прийоми проведення аналізу, постановки експериментів, прогнозування показників на 
віддалену перспективу. При цьому, системному аналізу відводиться провідна роль при побудові логічної 
системи методів, моделей і прийомів програмно–цільового планування, оскільки відповідно до нього 
передбачаються комплексне вивчення розв'язуваної задачі й тісний взаємозв'язок всіх виконавців, які прямо або 
побічно беруть участь в досягненні кінцевих програмних цілей. 

Оскільки системний підхід полягає у розробленні певної послідовності програм як взаємопов’язаної 
системи елементів, постає необхідність вивчення категорії «цільова комплексна програма». 

Цільова комплексна програма – комплекс заходів, спрямованих на досягнення заданих кінцевих 
результатів і вирішення конкретних науково–технічних, економічних, соціальних проблем. Зазвичай являє 
собою директивний і адресний документ, що погоджує дії різних організацій і співвиконавців, незалежно від їх 
відомчої підпорядкованості, за термінами виконання етапів робіт та виділеними ресурсами [2, с.385]. 

Розробка цільових комплексних програм є формою реалізації програмно–цільового планування. Саме в 
програмах передбачається досягнення кінцевих цілей, що виходять за межі планування та пов'язаних із якісним 
задоволенням потреб споживачів. 

У широкому сенсі під програмою розуміється встановлення етапів, порядку і механізму управління 
процесом послідовного досягнення цілей. При цьому програма розвитку квазіінтеграційної структури не може 
зводитися до простої суми заходів, а являє собою систему взаємопов'язаних заходів, шо, орієнтуючись на 
особливі закономірності розвитку зовнішнього середовища (зокрема, стрімких ринкових змін), націлена на 
синергетичні ефекти. 

Реалізація цільової комплексної програми вимагає узгодженої участі всіх учасників. Серед вимог, яким 
повинна відповідати ціль, що обумовлена в ЦКП, виділяються: конкретність, реальність і контрольованість. 
Конкретність мети передбачає результати, що мають кількісне вираження, на досягнення яких спрямована 
ЦКП. Реальність мети означає їх практичну досяжність до певного терміну. Контрольованість передбачає 
можливість здійснення контролю за ходом реалізації мети. Досягнення мети передбачає вирішення цілого ряду 
завдань, тому в ЦКП мета розбирається на підцілі і формується «дерево цілей» [5]. 

При програмно–цільовому плануванні розглядається вельми складна гамма економічних і соціальних 
процесів, що не піддаються аналізу та обліку при використанні звичайних методів. Тому тут необхідне широке 
застосування економіко–математичних методів. Математичні моделі розвитку економіки в цілому або її 
об'єктів як формалізоване їх відображення дозволяють враховувати безліч факторів і джерел економічного 
зростання, вплив яких часто носить стохастичний характер, а також визначати кількісні характеристики 
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досліджуваних систем, виявляти ключові проблеми їх розвитку, порівнювати альтернативні рішення на всіх 
рівнях програмних проробок. 

Отже, вирішення поставлених перед квазіінтеграційними структурами проблем вбачається можливим, 
застосовуючи програмно–цільовий підхід в плануванні, що дозволить не тільки формулювати цілі структури, а 
й забезпечити способи їх досягненнями через реалізацію цільових програм. Актуальність застосуваннях 
програмно–цільового підходу в плануванні квазіструктур визначається в дієвому способі вирішення гострих 
проблем, які вимагають зосередження ресурсів, цільової орієнтації використовуваних засобів, концентрації 
зусиль і узгодженості дій. Сенс застосування програмно–цільового підходу в максимумі досягнутого при 
мінімумі витрат (інтелектуальних, матеріальних, фінансових, кадрових тощо).  
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Соціально–економічні перебудови, які відбуваються сьогодні в Україні, зниження соціальних гарантій 

для значної маси населення призвели до виникнення низки соціально–економічних протиріч. Нажаль, в країні 
спостерігається падіння життєвого рівня населення, майнове розшарування суспільства, загострення соціальної 
напруженості, що несе серйозну загрозу соціально–економічному розвитку та підсилює необхідність 
використання принципово нових підходів у сфері суспільного життя. Державний вплив на ціни і соціальну 
політику є актуальним вектором в українській економіці. Потрібні результативні, конкретні заходи для 
вирішення, як сучасних проблем, так і завдань на перспективу. 

Питаннями розробки соціальної політики, її економічної і правової бази, соціального захисту, а також 
регулювання соціальної сфери переймалисятакі науковці, як В. Антонюк, С. Бандура, Н. Борецька, М. Волгіна, 
В. Гейць, О. Грішнова, С. Калініна, В. Куценко, Л. Лісогор, В. Мандибура, О. Мартякової, В. Новіков, Л. 
Шаульська та інші.Разом з тим дана тема потребує подальшого дослідження. 

Мета – дослідити проблеми і перспективи випуску соціально–значущих товарів в Україні. 
Питання щодо продуктів харчування, окремих видів продуктів перероблення нафти, товарів та послуг, 

які реалізуються за регульованими цінами і тарифами, являють собою соціально значущі товари та послуги [1]. 
О.І. Трохимець пропонує розглядати соціально значущі товари та послуги як соціально–орієнтовані 

товари та послуги, які виробляються та реалізуються в інтересах суспільства – споживачів, для задоволення 
потреб першої необхідності широких верств населення [2]. 

Аналізуючи нормативно–правові акти, які регулюють або містять перелік цих товарів та послуг, можна 
зробити висновок, що соціально значущі товари і послуги – це товари, за якими проводиться постійний 
моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів.  

Статус соціальних товарів означає, що уряд має право обмежувати на них націнку, встановлювати 
нормативи рентабельності і вимагати декларування зміни ціни.Передбачається, що формується цей список 
урядом один раз на рік.  

Стан соціально значущого ринку продуктів є так званиміндикатором, що дозволяє визначати 
національний добробут, стабільність і ефективністьекономічних процесів у країні.Соціально значущий ринок – 
це відкрита, складно структурована система, що забезпечуєсоціально–справедливий розвиток суспільстваза 
рахунок виробництва та реалізації якіснихтоварів та послуг соціального значення. Відповідно до українського 
законодавства,ринок соціально значущих товарів і послуг, наякому проводиться постійний моніторинг цін 
ітарифів, складається з трьох компонентів, кожен із яких містить свої складники:  



VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

194 

1) продукти харчування: борошно пшеничневищого сорту, хліб із борошна пшеничного вищого сорту, 
хліб із борошна пшеничного I сорту,хліб житньо–пшеничний, макаронні вироби (вермішель із борошна 
пшеничного вищого сорту),крупи гречані, рис, яловичина I категорії, свинина,сало, птиця, ковбаса варена I 
сорту, молоко жирністю 2,5 відсотка, сметана жирністю 20 відсотків, сир м’який, масло, яйця курячі, цукор–
пісок, олія соняшникова, картопля, сіль; 

2) окремі види продуктів перероблення нафти. дизельне паливо, бензин марки А–95, газскраплений 
(пропан–бутан), що реалізуєтьсячерез мережу автозаправних станцій; 

3) товари та послуги, які реалізуються зарегульованими цінами і тарифами: електрична енергія, газ 
скраплений, що відпускаєтьсянаселенню для побутових потреб, тверде паливо, що відпускається населенню для 
побутовихпотреб, послуги міського пасажирського транспорту, житлово–комунальні послуги з тепло–
,водопостачання, водовідведення, користуванняжитлом (квартирна плата) та утримання житла [1]. 

Зростання цін на основні соціально–значущі продукти обумовлює необхідність ефективного захисту 
населення і створення прозорих умов ціноутворення на продовольство. Вільні ціни не враховують колективні 
економічні і соціальні інтереси, що породжує негативні наслідки для суспільства в цілому. 

Підприємства, які обрали соціально–орієнтовану стратегію розвитку мають виробляти і реалізовувати 
товари і послуги в інтересах суспільства, для задоволення потреб першої необхідності широких верств 
населення. У зв'язку з цим актуальності набуває проблема, яким чином підприємство повинне реагувати на 
претензії і враховувати їх у своїй господарській діяльності, орієнтованої на отримання прибутку. 

Серед ключових проблем в галузі випуску соціально–значущих товарів можна виділити наступні: 
1) недосконалість правової бази щодо регулювання ринку соціально значущих товарів та послуг в 

Україні. Соціально значущі товари та послуги підлягають державному контролю відповідно до Закону України 
«Про ціни і ціноутворення», постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно–правових актів з питань 
ціноутворення та контролю за цінами, які регламентують питання організації та проведення моніторингу 
вільних і державних регульованих цін і тарифів на товари і послуги у сфері їх реалізації суб’єктами 
господарювання та їх структурними підрозділами. З 1 жовтня 2016 р в Україні розпочав свою дію пілотний 
проект у сфері регулювання цін на продукти, який передбачав тимчасове скасування надмірного 
адміністративного регулювання цін на харчові продукти, зокрема і на проекти соціального значення. 
Відповідно до нього, з 1 жовтня по 1 січня 2017 року на Державну службу статистики, міські державні 
адміністрації було покладено обов’язок забезпечити моніторинг цін на деякі товари та послуги, у тому числі 
соціально–значущі. На цей період українські фермери, виробники продуктів харчування, а також торгові 
мережі звільнилися від обов’язкової декларації зміни цін і примусового встановлення націнки. Проте зростання 
цін у виробництві харчових продуктів продовжувало зростати, що пояснювали із підвищенням собівартості 
виробництва, скороченням поголів’я худоби та зростанням цін на цю продукцію на світових ринках.  

2) встановлення рівноваги на ринку потребує тісного взаємозв’язку всіх елементів самоврегулювання, а 
саме споживачів–виробників, і державного регулювання економічних процесів.  

3) відсутність дієвих механізмів державної підтримки підприємств, які займаються виробництвом та 
реалізацією соціально значущих продуктів; 

4) відсутність єдиної схеми ведення бізнесу та єдиних правил формування цін на соціально значущі 
продукти; 

5) недосконалість системи моніторингу і контролю з боку відповідних державних органів. Це має 
зобов’язати всіх без винятку виробників соціально значущих продуктів дотримуватися вимог податкового 
законодавства, офіційної зайнятості найманих працівників, вимог законодавства у сфері безпеки та якості 
харчових продуктів, проведення належного лабораторного контролю та маркування продукції. Головним 
завданням органів ціноутворення і органів державної влади, відповідальних за ціноутворення має бути 
прогнозування і попередження цінових криз; 

6) нестача належного лабораторногоконтролю соціально значущих продуктів. 
Перспективи розвитку ринку соціально значущих продуктів пов’язані з відміною державних 

регульованих цін, створенням постійно діючої системи моніторингу і контролю з боку відповідних державних 
органів за підприємствами, які займаються виробництвом та реалізацією соціально значущих продуктів, 
закріпленням на законодавчому рівні єдиної схеми ведення бізнесу та єдиних правил формування цін на 
соціально значущі продукти, створенням рівних умов конкуренції на ринку, що вимагає поєднання зусиль як 
підприємницьких структур, так і органів державної влади, що забезпечить створення реальних передумов для 
технологічного переозброєння підприємств, розширення асортименту продукції, врахування потреб різних 
категорій споживачів, досягнення максимально ефективного виробництва за рахунок зниження 
матеріаломісткості та енергоємності продукції, впровадження новітніх технологій, що відповідають 
економічним, соціальним та екологічним вимогам. 
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Будівельна галузь України є достатньо специфічною галуззю, у зв’язку з цим на сучасному етапі 

розвитку будівельних підприємств особливу увагу слід приділити оновленню технічного потенціалу та 
формуванню й розвитку інноваційного потенціалу для забезпечення стійкого розвитку та стабільності 
національної економіки. 

Інновація – використання результатів наукових досліджень і розробок, які спрямовані вдосконалити 
процес виробничої діяльності, економічних, правових та соціальних відносин в області науки, культури, освіти 
та інших сфер діяльності суспільства. Цей термін може мати різні значення і вибір їх залежить від конкретних 
цілей вимірювання чи аналізу [1].  

Методологія системного описання інновацій в умовах ринкової економіки базується на міжнародних 
стандартах, рекомендації по яких були прийняті в Осло у 1992 р. та отримали назву " Керівництво Осло". Вони 
розроблені стосовно тільки до технологічних інновацій і охоплюють нові продукти та процеси, а також їх 
значні технологічні зміни. Інновація рахується як здійснена, якщо вона упроваджена на ринку чи у 
виробничому процесі. Розділяють два типи технологічних інновацій: продуктові та процесні. 

Найважливішої ознакою інновації в умовах ринкового господарства виступає новизна її споживчих 
якостей. Технічна новизна відіграє роль другорядну [1]. 

Усі існуючі визначення можна віднести до п'яти основних підходах визначення інновації: 
1) об'єктивному (у вітчизняній літературі у якості визначеного терміна часто виступає слово 

"нововведення"); 
2) процесному, 
3) об'єктивно – утилітарному;  
4) процесно – утилітарному; 
5) процесно – фінансовому. 
Суть об'єктивного піходу міститься у тому, що у якості інновації виступає об'єкт – результат НТП: нова 

техніка, технологія. Відрізняють: базисні інновації, які реалізують великі винаходи і стають основою 
формування нових поколінь і напрямків техніки, які поліпшують інновації, звично реалізують дрібні та середні 
винаходи і які мають перевагу на фазах, розповсюдження і стабільного розвитку науково–технічного циклу, 
псевдо інновація (модернізація), що направляються на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і 
технологій. 

У рамках процесно–фінансового підходу під "інновацією" розуміється процес інвестицій у інновації, 
вкладання коштів в розробку нової техніки, технології, наукові дослідження. У всіх приведених визначеннях 
термін інновація трактується застосовано до конкретної формальної ситуації. У цих підходах не розкривається 
економічна суть інновації, нема чітких критеріїв визначення інновації з позицій її економічних результатів. 
Виникає ситуація, коли будь яка новина, у тому числі менш прогресивна, не ефективне нововведення можливо 
трактувати, як інновацію. 

Комплексний характер інновацій, їхня багатосторонність і розмаїтість областей і способів 
використання вимагають розробки їхньої класифікації. Класифікація інновацій представлена у табл.1 [2]. 

Інновації, що розрізняються по етапах НТП, дуже своєрідні: 
– технічні з'являються звичайно у виробництві продуктів з новими чи поліпшеними властивостями; 
– технологічні виникають при застосуванні поліпшених, більш зроблених способів виготовлення 

продукції; 
– організаційно–управлінські зв'язані насамперед із процесами оптимальної організації виробництва, 

транспорту, збуту і постачання; 
– інформаційні вирішують задачі організації раціональних інформаційних потоків у сфері науково–

технічної й інноваційної діяльності, підвищення вірогідності й оперативності одержання інформації; 
– соціальні спрямовані на поліпшення умов праці, рішення проблем охорони здоров'я, утворення, 

культури. 
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Таблиця 1 – Класифікація інновацій  
№ Класифікаційна ознака Класифікаційні групи інновацій 

1 Області застосування Керуючи, організаційні, соціальні, промислові та інші 

2 Етапи НТП, результатом яких 
стали інновації. Наукові, технічні, технологічні, конструкторські, промислові, інформаційн.і 

3 Ступінь інтенсивності "бум", рівномірна, слабка, масова 
  

 
Темпи здійснення інновацій Швидкі, повільні, затухаючі, наростаючі, рівномірні, скачко подібні 

5 Масштаби інновацій  Трансконтинентальні, транснаціональні, регіональні, великі, середні, мали 

6 Результативність Висока, низька, стабільна 
7 
 

Ефективність інновацій Економічний, соціальний, екологічний, інтегральний 
 
При здійсненні управління інноваціями у будівельну галузь необхідно враховувати специфічні 

особливості будівництва: 
1. Нестаціонарність, тимчасовий характер, неоднотипних будівельного виробництва і характеру 

кінцевої продукції. З введенням в експлуатацію об'єктів будівельно–монтажні роботи перериваються на 
обжитому місці, і засоби виробництва переміщаються на нове місце. У будівництві рухливими є робочі місця і 
будівельні машини, механізми, устаткування, техніко–технологічне оснащення праці, а продукція – нерухомою. 
У промисловості, як правило, продукція має рухомий характер, а робочі місця просторово закріплені. Кінцева 
продукція будівництва створюється протягом певного часу і застосовується там же, де вона закріплена 
територіально.  

2. Технологічна взаємозв'язок всіх операцій, що входять до складу будівельного процесу. У 
промисловості до початку випуску продукції відпрацьовується технологія виробництва. У будівництві до 
початку будівельно–монтажних робіт створюються тимчасові виробничо–побутові та адміністративно–
господарські будівлі, виконуються прокладки інженерних комунікацій, доріг, ліній електропередачі тощо Всі ці 
особливості вимагають своєрідних організаційних форм і додаткових витрат. Поряд з цим тривалі терміни 
будівництва викликають відволікання коштів з господарського обороту у незавершене будівництво. 
Наднормативна тривалість будівництва і подальше вдосконалення технологічного прогресу приводять до 
перегляду раніше прийнятих рішень про хід будівництва з урахуванням застосування нової техніки і технології 
робіт. Технологія будівельного виробництва вимагає суворої послідовності у виконанні окремих його процесів: 
завершення одного робочого процесу передує початку іншого. 

3. Нестійкість співвідношення будівельно–монтажних робіт за їх складністю та видами протягом 
місяця, що ускладнює розрахунок чисельного та професійно–кваліфікаційного складу робітників. 

4. Участь різних організацій у виробництві кінцевої будівельної продукції. У промисловому 
виробництві при будь–якого ступеня кооперування кінцеву продукцію випускає один виконавець, який цю 
продукцію і реалізує. У будівництві об'єктів одночасно беруть участь кілька будівельно–монтажних 
організацій, що створюють окремі конструктивні елементи будівлі. Кожна з цих організацій здає виготовлену 
частину продукції. Будівництво тісно пов'язане з усіма галузями економіки, особливо з промисловістю. З 
одного боку, збільшення обсягів будівництва залежить від розвитку галузей промисловості, які забезпечують 
його технічну оснащеність: машини, матеріали, конструкції, електроенергію та ін., З іншого боку, виконуючи 
для інших галузей економіки будівельно–монтажні роботи на основі договорів підряду, будівельні організації 
нерозривно пов'язані з діяльністю замовників. Ряд інших галузей виступає стосовно до будівництва як у якості 
постачальників, так і в якості споживачів будівельної продукції. Будівництво є самої матеріаломісткою 
галуззю: для отримання кінцевої продукції йому поставляють будівельні матеріали більш 70 галузей економіки 
країни. 

5. Роль клімату та місцевих умов в будівельних роботах. Незважаючи на ліквідацію сезонності в 
будівництві, негативні температури вимагають виконання заходів, що забезпечують спорудження об'єктів і в 
зимових умовах. Будівництво будівель одного і того ж типу в різних районах країни вимагає різних витрат 
матеріальних ресурсів. Умови будівництва багато в чому визначаються сейсмічними умовами, рельєфом 
місцевості, геологічною будовою грунту, наявністю ґрунтових вод, способом доставки на будівельний 
майданчик конструкцій і матеріалів [3].  

Метою здійснення інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі є отримання додаткового 
прибутку від реалізації інноваційних процесів в будівництві, які повинні враховувати специфіку галузі.  
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Міжнародна міграція робочої сили (від лат. migration – рух, переміщення) – це переміщення 

працездатного населення з однієї країни в іншу в межах світового ринку праці. Це, насамперед, форма руху 
відносно надлишкового працездатного населення з одного центру в інший. Причини міграції населення 
економічного характеру полягають у різному рівні економічного розвитку окремих країн, розходженні в умовах 
заробітної плати, наявності безробіття в деяких країнах, функціонуванні міжнародних корпорацій, що вивозять 
робочу силу для роботи в закордонних філіях. [1] 

Сучасний міжнародний ринок робочої сили включає різнонаправлені потоки трудових ресурсів, що 
перетинають національні кордони. Міжнародний ринок праці об'єднує, таким чином, національні та регіональні 
ринки робочої сили і існує в формі трудової міграції. 

Міжнародна міграція включає дві основні складові: еміграцію і імміграцію. Еміграція – це виїзд 
робочої сили з однієї країни в іншу. Імміграція – це в'їзд робочої сили до приймаючої країни. Рееміграція – 
повернення робочої сили в країну еміграції (на батьківщину). 

Міжнародна міграція робочої сили зумовлена чинниками внутрішнього економічного розвитку кожної 
окремої країни і зовнішніми чинниками; станом міжнародної економіки в цілому та економічними зв'язками 
між країнами. У певні періоди рушійними силами міжнародної трудової мобільності можуть виступати також 
політичні, військові, релігійні, національні, культурні, сімейні та інші соціальні чинники. Причини міжнародної 
трудової міграції можна також зрозуміти лише як конкретну сукупність названих чинників [2]. 

Традиційно (в неокласичній теорії) основну виділяють економічну причину міжнародної трудової 
міграції, пов'язану з масштабами, темпами та структурою накопичення капіталу. 

1. Відмінності в темпах накопичення капіталу зумовлюють відмінності сил притягання або 
відштовхування робочої сили в різних регіонах світового господарства, що в кінцевому підсумку визначає, 
напрямки переміщення цього чинника виробництва між країнами. 

2. Рівень та масштаби накопичення капіталу справляють безпосередній вплив на рівень зайнятості 
працездатного населення і, отже, на розміри відносного перенаселення (безробіття), яке є основним джерелом 
трудової міграції. 

3. Темпи і розміри накопичення капіталу, в свою чергу, до певної міри залежать від рівня міграції. Ця 
залежність полягає в тому, що порівняно низька заробітна плата іммігрантів і можливість знизити оплату праці 
вітчизняним працівникам дозволяє знизити витрати виробництва і тим самим збільшити нагромадження 
капіталу. 

Така сама мета досягається шляхом організації виробництва в країнах з дешевою робочою силою. 
Транснаціональні корпорації з метою прискорення накопичення капіталу використовують або рух робочої сили 
до капіталу, або переміщують свій капітал у праценадлишкові регіони. 

4. Причиною переміщення робочої сили є зміни в структурі потреб і виробництва, спричинені науково–
технічним прогресом. Скорочення обсягу виробництва або ліквідація деяких застарілих галузей вивільняють 
робочу силу, яка шукає собі застосування в інших країнах. . 

Основними причинами, які зумовлюють міжнародну міграцію робочої сили є [3]: 
 незадовільні економічні умови життя працездатного населення в країнах еміграції (низький рівень 

заробітної плати, безробіття, низький життєвий рівень, зубожіння і т. д.); 
 стабільний порівняно високий рівень заробітної платні в основних імміграційних центрах (США, 

Західна Європа); 
 порівняно вищий технічний рівень умов праці в країнах імміграції; 
 соціальні умови для більш повної реалізації своїх можливостей у країнах імміграції; 
 природні катаклізми в країнах еміграції і вищий рівень охорони навколишнього середовища у 

країнах імміграції; 
 політичні причини; 
 військові причини; 
 релігійні причини; 
 національні причини; 
 культурні причини 
Основу міграційних потоків складають робітники, у меншому ступені – службовці. Порівняно новою 

формою міграції є переміщення науково–технічних кадрів (у США і Західну Європу). 
Можна виділити 5 напрямків міжнародної міграції робочої сили [4]: 
1) з країн, що розвиваються в промислово розвинуті країни; 
2) у рамках промислово розвинутих країн (в основному з неекономічних причин, також спостерігається 
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відплив умів з Європи в США); 
3) між країнами, що розвиваються; (в основному між НІК і країнами арабських еміратів; між країнами–

членами ОПЕК та іншими країнами, що розвиваються. Наприклад, у Кувейті і Саудівській Аравії було в 60 – 80 
роках зайнято до 1 млн. робітників з Ємену, у Гонконгу – в основному з Китаю і В'єтнаму. Економічні причини: 
більш високий рівень життя та зарплати і недостача некваліфікованої робочої сили в НІК); 

4) з колишніх соціалістичних країн у промислово розвинуті; 
5) міграція науковців, кваліфікованих фахівців із промислово розвинутих у країни, що розвиваються [5]  
Історично міжнародна міграція робочої сили пройшла декілька етапів, кожен з яких характеризується 

особливою спрямованістю і причинами. Міжнародна міграція робочої сили почалася в епоху Великих 
географічних відкриттів (XV–XVII ст.), коли європейські держави захоплювали величезні території, створюючи 
світову колоніальну систему. Поряд із добровільними мігрантами в освоєнні земель Північної Америки, 
Австралії і Нової Зеландії брали участь вимушені переселенці з Європи (заслані каторжани, ув'язнено. У 1880–
1914 pp. відбулося масове добровільне заселення вихідцями з Європи, Китаю, Індії, Японії та Східної Африки 
Північної Америки, де відчувалася нестача робочої сили. XX століття, особливо період після закінчення Другої 
світової війни та розпаду світової колоніальної системи, характеризувався широкомасштабною міграцією 
робочої сили з країн, що розвиваються, у всіх напрямках. Наприкінці XX ст. індустріальні держави в усе 
більшому обсязі стали пред'являти попит на висококваліфіковану робочу силу, почалася інтелектуальна 
міграція.  

Основними особливостями цього етапу є; 
– зростання масштабів внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема в країнах Європи; 
– зростання попиту на висококваліфіковані кадри (виникнення нового виду трудової міграції – "відплив 

умів"); 
– посилення державного і міжнародного регулювання руху робочої сили; 
– збільшення масштабів еміграції з пострадянських держав, зокрема з України. 
Отже, міжнародна трудова міграція – це насамперед форма руху відносно надлишкового населення з 

одного центру накопичення капіталу до іншого. В цьому полягає суть економічної природи трудової міграції та 
її головна причина. 

Однак у міжнародну трудову міграцію втягуються не лише безробітні, й частина працюючого 
населення. В цьому випадку рушійним мотивом міграції виступає пошук вигідніших умов праці. Робоча сила 
переміщується з країн з низьким рівнем життя і заробітної плати в країни з вищим рівнем. Національні 
відмінності в заробітній платі є об'єктивною основою міграції праці. 

 
Література: 
1. Смирнов Б. Н. Введення в курс світової економіки: економічна географія зарубіжних країн – 

навчальний посібник / Є. М. Смирнов. – М. • КНОРУС. 2008. – С. 256–257 
2. Глобалізація світового господарства: навчальний посібник / під ред. Μ. Η. Осьмовой. А. В. 

Бойченко. – М .: ИНФРА–М, 2011. – С. 124, 271.  
3. В. С. Будкін. Міжнародна міграція робочої сили // Українська дипломатична енциклопедія: У 2–х 

т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004 – Т.2 – 812с.  
4. Міжнародна трудова міграція [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: 

http://pidruchniki.com/15130616/ekonomika/suchasni_tsentri_prityagannya_robochoyi_sili 
5. Міжнародна міграція робочої сили [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: 

http://buklib.net/books/25044/ 
6. Міжнародна міграція робочої сили у сучасному світі [Електронний ресурс]. Режим доступу до 

ресурсу: https://textbooks.studio/mirovaya–ekonomika–uchebnik/migratsiya–rabochey–silyi.html 
 
 
 

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

Т.В. Аверіхіна, к. е. н., доцент 
О.І. Яковенко, студентка  

Одеський національній політехнічний університет  
м. Одеса 

 
Перехід України на ринковии ̆ шлях розвитку супроводжується не лише великою кількістю політичних і 

соціально–економічних змін, а й глибокою демографічною кризою, однією з першопричин якоі ̈ є міграція 
населення. За різними оцінками експертів, поза межами України на сьогодні знаходиться від 2,5 до 5 млн осіб 
працездатного віку. Наприклад масовии ̆ виі ̈зд громадян України за кордон, особливо жінок, супроводжується 
зниженням показників народжуваності, підвищенням захворюваності внаслідок виснажливоі ̈ праці на чужині, 
почастішанням випадків настання передчасноі ̈ смерті мігрантів.  
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Розрізняють внутрішню і зовнішню міграцію. Внутрішня міграція здійснюється в середині країни між 
містами, селами і т.д. Зовнішня міграція – це переїзд до іншої країни. Зазвичай переміщується населення з 
менш розвинутих країн в більш розвинуті. Вона поділяється на дві складові: еміграцію і імміграцію. Перша 
означає виїзд з країни на постійне місце проживання, а друге означає в’їзд в країну на постійне місце 
проживання [1]. А також люди переїжджають між країнами, які є на одному економічному рівні. В цьому 
випадку більшу роль відіграють не економічні фактори, а порушення прав людей, релігійні непорозуміння, 
політичні проблеми. Існує добровільна, вимушена і зворотня міграція (рееміграція). Рееміграція – це виїзд за 
територію країни з метою заробити грошей і повернутися назад [2]. Країни більше зацікавлені приймати 
молодих і талановитих мігрантів, бо саме від них більша віддача. Проблемами міграції є нелегальний виїзд за 
кордон, зменшення кількості населення, руйнування сімей (неможливість виховувати і контролювати дітей). 
Роботодавці, які приймають на роботу людей, що незаконно іммігрували, виплачують їм заробітну плату 
значно меншу, ніж офіційним працівникам, і такі люди ніяк не захищені – це ще одна з головних проблем. 
Вивчали міграційні процеси такі вчені: Гнибіденко І.М., Гриневич С.С., Заклекта О.В., Кравченко А.Л., 
Малиновська О.А., Рєліна І.Є.  

Раніше спостерігався виїзд населення з великих міст, адже вони були більше проінформовані, а в даний 
час збільшилася частка мігруючого населення з малих міст (33% виявлених домогосподарств мігрантів) та сел 
(28%), тому що в Україні розвивається урбанізаційний процес. Населення міста збільшується, а разом з тим 
спостерігається тенденція вимирання сіл. [3]. З кожним роком росте відсоток мігруючих жінок (63%) – це 
призводить до того, що вони не можуть приймати участь у процесі відтворення населення України. Жінки 
готові працювати на фізично тяжких роботах, які значно погіршують їх стан здоров’я [4]. Більшість людей, які 
мігрують у пошуках роботи – це молоді люди. Причинами міграції є: корупція, значно більші заробітні плати за 
кордоном ніж на батьківщині, нестабільна економіко–політична ситуація в середині країни, неможливість 
розвитку, незахищеність прав людей, високий рівень безробіття, непотрібність професії в даній країні, 
зникнення галузей виробництва або суттєве їх скорочення, нерозвиненість певних регіонів. Крім того, оскільки 
зароблені гроші трудовими мігрантами йдуть на власні цілі, держава не отримує в державний бюджет коштів 
від інвестування такої великої кількості людей. Основні місця де працюють мігранти – це сфера послуг, 
будівництво, сільське господарство, заводи. Міграційні процеси були і продовжують бути, це створює умови 
для формування українських діаспор. Західну діаспору (понад 4 млн. осіб) утворюють українці, що живуть поза 
межами колишнього СРСР. Найбільше їх проживає в США (1,2 млн. осіб), Канаді (1 млн. осіб), а також у 
Бразилії, Аргентині, Польщі, Румунії, Франції, Австралії. У більшості цих країн українці зберегли свою мову, 
маючи можливості навраться нею, на відміну від східної діаспори, де переважно немає україномовних шкіл [5]. 

Вплив трудової міграції на ринок праці неоднозначний. З одного боку, це – чинник, який послаблює 
тиск на нього. За розрахунками фахівців Інституту демографії НАНУ, за відсутності трудових міграцій рівень 
безробіття в Україні був би в 1,6 разу вищим за фактичний. 

Плюсами трудової міграції вважають: 
а) в країні зменшується рівень бідності; 
б) збільшується розмір ринку; 
в) зростає сукупний попит; 
г) зниження соціальної напруги в населення;  
д) зростає сукупний добробут населення; 
е) розвиток цієї країни через грошові перекази ; 
ж) передача досвіду своїм землякам;  
з) стимулювання підприємницької діяльності.  
Водночас, в регіонах масового відпливу мігрантів навіть нині, в умовах ще не подоланої кризи, 

спостерігається  нестача  медичних та  педагогічних  працівників,  будівельників,  зварювальників,  водіїв, 
фахівців нафтодобування  тощо [6]. 

Спостерігається сильний «відплив мізків» з України, що призводить до погіршення кваліфікації 
зайнятих на даний час в Україні. З кожним роком погіршуються показники рівня освіти молоді. Держава 
втрачає свій інтелектуальний потенціал із–за міграції та роботи фахівців, що не потребує фахових знань.  

Щоб покращити міграційну ситуацію в Україні можна: 
– підтримувати відносини з країнами, до яких найбільше виїжджає населення; 
– створити всі умови, щоб населення нелегально не покидало кордони країни;  
– захищати мігрантів, таким чином, щоб не відбувалася торгівля людьми; 
– робити кожен рік статистичний аналіз для моніторингу ситуації в країні;  
– покращити умови життя в середині країни; 
– створити умови для нормального розвитку громадян; 
– впровадити стимули до праці. 
Мотивів поїздки за кордон є багато: 
– заробити грошей для придбання дорогих товарів (машини, квартири і т.д); 
– заробити для звичайних фізичних потреб; 
– зароблення грошей для стартового капіталу, заснування власного бізнесу; 
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– нематеріальні причини – побачити світ, відчути як живуть інші народи. 
Також трудові міграції були зумовлені анексією Криму, війною на Сході нашої держави. Зараз 

Європейські країни та Росія перебувають у фазі демографічної кризи і в майбутньому вони можуть створювати 
всі умови для більшого заохочення міграції з України. Обов’язковою передумовою якісних змін в сфері 
міграційної політики є наявність сприятливого клімату у суспільстві. Важливо, щоб суспільство визнавало, що 
грошові перекази працівників–мігрантів із–за кордону відіграють значну роль у подоланні бідності, розвитку 
дрібного підприємництва та формуванні середнього класу. Як прямо, так і опосередковано вони здатні сприяти 
економічному розвиткові. Так само позитивний вплив на економіку справляє імміграція в країну, завдяки якій 
поповнюються людські ресурси, заповнюються робочі місця, непривабливі для українців. У формуванні 
позитивного сприйняття міграції, мінімізації антиіммігрантських настроїв, підвищенні рівня толерантності в 
суспільстві украй велику роль відіграють засоби масової інформації, які мають повно і об’єктивно висвітлювати 
міграційну ситуацію в країні, позбутися негативних стереотипів та некритичного тиражування  сумнівних 
фактів.[7] Щодо середньомісячного заробітку одного трудового мігранта, то він становить 930 доларів, що 
майже втричі більше ніж у середньому на одного штатного працівника, зайнятого в економіці України (330 
доларів США). Найбільше заробити вдається у Німеччині – 1798 доларів, у Чеській Республіці – 1137 доларів та 
Італії – 969 доларів, а найменше – у Польщі та Білорусі – 560 доларів та 432 доларів відповідно [8]. 

Явище трудової міграції, як бачимо, призводить здебільшого до негативних наслідків, а тому потребує 
активного втручання з боку держави, а саме: 

1. Забезпечення умов для поширення легального працевлаштування, насамперед в тих країнах, куди 
виїжджає найбільша кількість громадян України.  

2. Забезпечення прав та соціального захисту працівників–мігрантів. 
3. Здійснення постійного аналізу масштабів нелегальної трудової міграції за межами України та 

проведення всіх можливих, в рамках законодавства заходів для попередження цього явища. 
4. Цілеспрямоване створення робочих місць в таких галузях, як сільське господарство, легка, 

текстильна і хімічна промисловість, тобто там, де сьогодні використовується праця мігрантів в Європі. 
5. Перегляд механізму оплати праці у середині країни. 
Враховуючи демографічний спад, а також причини та наслідки трудової міграції в Україні, уряд має 

забезпечити належні умови для повноцінного відтворення трудового потенціалу і професійно–інтелектуального 
розвитку, впровадити систему стимулів до праці, забезпечити належні умови праці і життя, а також реалізувати 
соціальні гарантії зайнятого і незайнятого населення. Ці кроки мають створити передумови для поліпшення 
всіх параметрів формування трудового потенціалу. 
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