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Анотація
Вступ. На тлі руйнування системи правил та принципів економічного розвитку, що
існували за часів союзу СРСР, та вибореного права на самостійність та незалежність,
Україна вступила до періоду глибинних перетворень в усіх сферах, які стосуються
економіки країни в цілому та окремих суб’єктів господарської діяльності. Новий рівень
взаємовідносин із зовнішнім середовищем та наслідки світової економічної кризи
вимагали термінових змін форми власності на виробничі потужності, принципів
зовнішньоекономічної діяльності, системи державного контролю та оподаткування,
грошово-кредитної системи, підходів до питань впровадження інвестиційноінноваційних механізмів тощо.
Метою даної статті є дослідження причин трансформаційних процесів в системі
підприємств харчової промисловості і обґрунтування особливостей їх розвитку в умовах
реформування аграрного сектору економіки країни.
Результати. Результати проведеного дослідження показують, що передумови
трансформаційних перетворень в національній економіці в цілому і на конкретному
підприємстві зокрема, можна структурувати наступним чином: реформування системи
управління економікою пострадянського простору з метою розбудови ринкових відносин,
наслідки якого вносять зміни до фінансово-економічної системи підприємства в
обов’язковому порядку; інтеграція України до міжнародного співробітництва, орієнтація
на співпрацю з ЄС; мета підприємницької діяльності, яка є стимулом для пошуку нових
ідей та трансформації політики бізнесу тощо.
Висновки. Визначено реальні передумови, які є поштовхом для трансформаційних
перетворень підприємства, а саме: наслідки світових економічних криз періоду
незалежності України, які вимагають пошуку ефективних механізмів їх ліквідації або
нівелювання; реформування системи управління економікою з метою розбудови ринкових
відносин; євроінтеграція та процеси світової глобалізації, які стимулюють інноваційних
розвиток та пов’язані із цим трансформації; цілі та завдання бізнесу сучасного
підприємства, які є стимулом для пошуку нових ідей та трансформації політики бізнесу.
Ключові слова: трансформація, трансформаційні процеси, підприємства харчової
промисловості, аграрний сектор, трансформаційні перетворення, структурні зміни.
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Abstract
Introduction. Against the background of the destruction of rules and principles of economic
development that existed during the Soviet Union, and the struggle for independence, Ukraine has
entered a period of profound transformation in all areas of the economy as a whole and individual
economic entity. The new level of relations with the external environment and the consequences
of the global economic crisis required urgent changes in the form of ownership of production
facilities, principles of foreign economic activity, system of state control and taxation, monetary
system, approaches to investment and innovation mechanisms.
The purpose of this article is study of the causes of transformation processes in the system of food
industry enterprises and substantiation of the peculiarities of their development in the conditions
of reforming the agricultural sector of the country's economy.
Results. The results of the study show that the prerequisites for transformations in the national
economy as a whole and in particular, can be structured as follows: reforming the management
system of the economy of the post-Soviet space in order to build market relations, the
consequences of which make changes to the financial and economic system of the enterprise;
Ukraine's integration into international cooperation, focus on EU cooperation, which is an
impetus for innovative transformations; the purpose of entrepreneurial activity, which is an
incentive to search for new ideas and transformation of business policy.
Conclusions. The real preconditions which are an impetus for transformations of the enterprise
are defined, namely: the consequences of global economic crises of the period of independence of
Ukraine, which require the search for effective mechanisms for their elimination or leveling;
reforming the management system of the economy of the post-Soviet space in order to build
market relations; European integration and the processes of globalization that stimulate
innovative development and related transformations; the goals and objectives of the business of a
modern enterprise, which is an incentive to seek new ideas and transform business policy.
Keywords: transformation, transformation processes, food industry enterprises, agricultural
sector, structural changes.
JEL classification: Q13
Вступ
Необхідність подальшого розвитку теоретико-методологічного базису системи
економічної безпеки підприємства за умов трансформаціиних перетворень обумовлена
такими дестабілізуючими факторами, як: невпорядкованість та безсистемність змін у
вітчизняніи економіці, відсутність в Україні промислової політики щодо захисту
вітчизняного продовольчого бізнесу від загроз внутрішнього та зовнішнього
середовища; євроінтеграціині процеси и трансформаціині процеси світової глобалізації;
зростання конкуренції на ринку продовольчих товарів.
Теоретико-методологічнии базис трансформаціиних процесів розглядається у
наукових працях таких науковців, як Барановськии О.І., Бузгалін А.В., Брич В.Я.,
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Геєць В.М., Гражевська Н.І., Гринчуцькии В.І., Комарницькии І.Ф., Мироненко Є.В.,
Назаренко С.А., Ольшевськии Л.Б., Чернявська І.М., Яковєць Ю.В. та ін., в яких, з огляду на
коло інтересів зазначених авторів, мету и завдання дослідження, висвітлено проблеми
трансформаціиних процесів у глобальних масштабах.
Мета та завдання статті
Метою даної статті є дослідження причин трансформаціиних процесів в системі
підприємств харчової промисловості и обґрунтування особливостеи їх розвитку в
умовах реформування аграрного сектору економіки країни. Реалізація поставленої мети
досягається шляхом вирішення таких завдань: визначення особливостеи
трансформаціиних змін та обґрунтування наслідків їх впливу на розвиток підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Господарська діяльність підприємства харчової промисловості в реальному часі
здіиснюється за умов трансформаціиного середовища, обумовленого реформами у
політичніи, економічніи та соціальніи сферах буття та формування нового світогляду на
розвиток економічних систем. В таких умовах підприємство як відкрита система
потерпає від деструктивного впливу загроз та ризиків трансформаціиних процесів та
вимагає створення дієвого механізму економічного захисту и адаптування до
функціонування в умовах суттєвих змін.
В період реформування в Україні приинято ще декілька програм розвитку, серед
яких Державна програма розвитку промисловості на 2003–2011 рр., Програма
економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава», Концепція Загальнодержавної цільової економічної
програми розвитку промисловості на період до 2020 року», розроблено Проект Стратегії
розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року.
З метою «розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного
середовища згідно зі стандартами ЄС» [3] приинято Комплексну програму розвитку
фінансового сектору України до 2020 року, Стратегію економічного розвитку
Співдружності Незалежних держав на період до 2020 року, Програму Європеиського
Союзу з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).
Зміни розпочалися з «трансформації власності», яка проходила у формі
приватизації маина державних підприємств та, в свою чергу, призвела до перетворень у
системі державного управління [4].
За результатами приватизації як трансформаціиного процесу, що має продовження і в реальному часі, суспільство отримало нову палітру можливостеи щодо користування маином підприємства та результатами иого діяльності. Відбулося розшарування
підприємств, в т.ч. у харчовіи промисловості, на приватні підприємства консервної,
кондитерської, оліино-жирової, м'ясо-молочної промисловості; підприємства-орендарі
державних цілісних маинових комплексів у виноробніи та лікеро-горілчаніи промисловості, державні підприємства спиртової, хлібобулочної, елеваторної промисловості.
Зазначимо, що трансформаціині перетворення в Україні мають перманентнии характер,
тобто процес приватизації державного маина триває безперервно.
Саме в цеи період започатковано процес акціонування та створення акціонерних
товариств. Підприємства роблять перші кроки на фондовому ринку України. Завдяки
цьому у господарюючої структури з’явилася можливість залучення коштів інвесторів,
іншими словами, започатковано умови для суттєвих змін в галузі інвестування щодо
проведення «інвестиціиної трансформації».
Значимими для підприємств України стали перетворення у грошово-кредитніи та
валютніи сферах (грошово-кредитна або «монетарна» трансформація). Вітчизняні
підприємства отримали вільнии доступ до системи комерціиного кредитування,
з’явилася можливість проведення розрахунків в іноземніи валюті тощо.
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Також відбулися важливі перетворення (трансформації) у системі контролю, а
саме: зменшився тягар державного контролю щодо недержавних підприємств,
започатковано систему незалежного контролю у форматі незалежного аудиту.
Суттєвою для бізнесу сучасного підприємства стала реформа системи
оподаткування та пов’язані з нею перетворення (податкова трансформація). В 1997 році
трансформовано підхід до оподаткування прибутку, введено податок на додану вартість
(ПДВ). Взагалі зміни у податковому законодавстві носять перманентнии характер.
Починаючи з 2012 року приинято Податковии кодекс України, задля чого введено
порядок адміністрування податків, внесені вагомі зміни до оподаткування за окремими
податками, зокрема, податком на прибуток підприємства.
Зазначені трансформації супроводжуються реформуванням правового базису. В
цеи період введено в дію нові закони щодо приватизації державного маина,
функціонування ринку цінних паперів та фондового ринку, трансформування
податкової, банківської, валютної систем та системи страхування, а також державного
та незалежного контролю та ін.
Результати проведеного дослідження показують, що передумови трансформаціиних перетворень в національніи економіці в цілому и на конкретному підприємстві
зокрема, можна структурувати наступним чином [5]:
1. Наслідки світових економічних криз періоду незалежності України (Росіиська
криза 1998-1999 років, криза 2001-2003 років, Міжнародна фінансово-економічна криза
кінця 2007 – початку 2008 років, яка триває и сьогодні) [6] (інфляція, спад виробництва,
зубожіння населення тощо), які є реальним поштовхом для проведення
трансформаціиних перетворень в економіці.
2. Реформування системи управління економікою пострадянського простору з
метою розбудови ринкових відносин (реформи правового та соціально-економічного
характеру), наслідки якого вносять зміни до фінансово-економічної системи
підприємства в обов’язковому порядку.
3. Інтеграція України до міжнародного співробітництва, орієнтація на співпрацю
на ЄС, яка є поштовхом для інноваціиних трансформаціи.
4. Мета підприємницької діяльності (бізнесу сучасного підприємства) (рентабельна діяльність, фінансова стабільність, конкурентоспроможність), яка є стимулом
для пошуку нових ідеи та трансформації політики бізнесу.
Визначено реальні передумови, які є поштовхом для трансформаційних
перетворень підприємства, а саме:
1) наслідки світових економічних криз періоду незалежності України, які
вимагають пошуку ефективних механізмів їх ліквідації або нівелювання;
2) реформування системи управління економікою пострадянського простору з
метою розбудови ринкових відносин, наслідки якого вносять зміни до фінансовоекономічної системи підприємства;
3) євроінтеграція та процеси світової глобалізації, які стимулюють інноваціинии
розвиток та пов’язані із цим трансформації;
4) цілі та завдання бізнесу сучасного підприємства (рентабельна діяльність,
фінансова стабільність, конкурентоспроможність), яка є стимулом для пошуку нових
ідеи та трансформації політики бізнесу.
Таким чином, в національному економічному просторі позначилися трансформаціині процеси, які суттєво впливають на функціонування економічної системи
окремого підприємства та спонукають иого до трансформаціи внутрішнього характеру.
Зважаючи на важливу роль трансформаціиних процесів у стратегічному розвитку
економічних систем різних рівнів, яку важко переоцінити, однією з основних причин
глибокої економічної кризи в Україні вважається «відсутність моделі трансформації
економіки на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці нашого суспільства, а також
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відсутність надіиної системи економічної безпеки, яка б сприяла створенню
самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки та
забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх деструктивних впливів» [7].
Цікавим, на наш погляд, є різноманітність підходів до трактування категорії
«трансформаціині перетворення». По-перше, поняття «трансформація» характеризується як «зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостеи чого-небудь»[8].
Отже, трансформація являє собою «суть процесу розвитку, вияв діалектичних змін форм
і фаз існування будь-яких систем та притаманних їм структур» [9].
Так, Мочернии С. розглядає трансформацію як процес перетворення «однієї
економічної системи на іншу, що супроводжується відмиранням одних елементів, рис,
властивостеи і появою інших, передбачає послаблення одних типів і форм власності и
посилення інших, зміну економічної структури, а отже, послаблення дії одних
економічних законів і посилення інших, система економічних категоріи …, набуває
якісно нового змісту, в різних країнах потребує неоднакового часу, здіиснюється
неоднаковими темпами і зумовлена низкою загальних і специфічних причин» [11]. При
цьому Бодров В.Г. вбачає трансформацію як «перехіднии процес наявного
господарського устрою в новии» [12].
Гражевська Н.І. говорить про «поєднання у процесі трансформації еволюціиних та
революціиних форм розвитку економічної системи, в нашому випадку, системи економічної безпеки підприємства. При трансформації система може переити до нової траєкторії розвитку або адаптуватися до неї. В першому випадку идеться про революціині
зрушення (перетворення), а в другому – про еволюціині трансформації, які мають властивість накопичувати негативні фактори, що може в маибутньому призвести до катастрофічних наслідків». Автор говорить про постіинии перехід системи від нестіикого стану
до стіикого, і навпаки [13]. Про еволюціинии характер трансформації засвідчує Белл Д.,
адже в процесі трансформації «суспільство адаптується до змін середовища через
формування програм, проектів, цілеи, технологіи вирішення протиріч та інше» [14].
Тофлер Е. вважає, що трансформація – це «різнобічні бурхливі події, зміни, поштовхи в нову систему, які є не продовженням розвитку в поточному напрямку, а радикальними змінами, що, можливо, заперечують попередніи досвід» [15]. Трансформаціині
перетворення виводять систему, в якіи вони відбуваються, за межі стабільного
функціонування у стан нерівноваги [16].
Трансформацію вважають складним процесом перетворення, в результаті чого
змінюються складові елементи цієї системи, її кількісні та якісні параметри [17].
Трансформації є кардинальними перетвореннями, які відбуваються постіино і є
«явищем безперервної зміни форми», за їх результатом повністю змінюються структура,
ознаки та система взаємозв'язків [18]. Трансформаціині перетворення в економічніи
сфері відбуваються одночасно на всіх її рівнях [19].
Підсумовуючи вищезазначене, зупинимося на визначенні трансформації як
економічної категорії, яка «пов’язана з економічною сферою, притаманна різним рівням
господарювання, відображає складнии процес, що здіиснюється одночасно в просторі і
часі, відбувається під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників і ключовою
ознакою якого є сукупність змін, які в кінцевому підсумку призводять до нового
економічного стану, нових економічних результатів та постановки нових економічних
цілеи та завдань» [20].
Науковим дослідженням сучасної економічної системи притаманно виокремлення певних видів трансформаціи. Мельник О.Г. виокремлює інформаціині трансформації, пов’язані із впровадженням новітніх засобів отримання та обробки інформації;
екологізацію суспільного життя та глобалізацію як «процес переходу від організації
локальних
(національних)
економічних
систем
до
формування
єдиної
загальнопланетарної системи життєзабезпечення людини» [22].
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У Гражевської Н.І., з огляду на тенденції світових економіко-політичних процесів,
трансформаціині перетворення угруповані таким чином: перехід від індустріального до
постіндустріального суспільства; соціально-економічні перетворення у країнах, що
розвиваються; трансформації країн колишнього соціалістичного табору; трансформації,
пов'язані з глобалізацією економіки [13].
Івлева Г., досліджуючи теоретичні засади економічних систем, звертає увагу на
трансформації локальні (проявляються у процесах перетворення стадіи, енергії та предметів), функціональні (відповідь на виклики зовнішнього середовища) та міжсистемні
трансформації (системна криза, економічна катастрофа, зміна принципів) [23].
Раєвнєва О.В., Чанкіна І.В. розглядають трансформації економічних систем на
підставі характеристики розвитку цивілізації ІІ рівня та виділяють чотири групи
трансформацій (табл. 1) [29].
Таблиця 1. Трансформаційні процеси за характеристикою розвитку цивілізації ІІ
рівня
Характеристика розвитку цивілізації ІІ
рівня
1. Зміни світогосподарських зв’язків,
пов’язані зі становленням та функціонуванням глобальної економіки.
2. Науково-технічний прогрес та науковотехнічні революції
3. Інноваційно-інформаційний розвиток, що
призводить до прогресу механізмів та форм
політичної та економічної демократії, зміцнення основ та умов соціальної справедливості, відповідальності та солідарності
4. Особливості
розвитку

загальноцивілізаційного

5. Геополітичні зрушення, зокрема розпад
СРСР

Види трансформацій
формування
транснаціональних
компаній,
пристосування державних систем та окремих компаній
до міжнародних стандартів та вимог
трансформація виробничих структур, зміна технологій
виробництва
формування п’ятого, шостого та сьомого технологічного
укладу розвитку (відповідно до етапу розвитку
національного господарства), формування економіки
знань
капіталізація
чи
соціалізація
суспільства,
що
супроводжується змінами в соціальній сфері, сфері
державних гарантій та формування бюджетної системи
перехід від планової до ринкової економіки, що
призводить до докорінної перебудови як економічних
відносин, структури виробництва, галузевої структури,
так і перетворення політичної і соціальної сфери

Джерело: складено автором за даними [22]
Трансформаційні процеси мають відповідні наслідки «кардинальної зміни принципів функціонування економічної системи», що мають назву «трансформаційний
ефект» [23].
У науковому середовищі широко вживані такі поняття, як «системна
трансформація», «структурна трансформація», «інституціина трансформація», «ринкова
трансформація». Суттєві структурні зрушення (перетворення) в економіці відбуваються
від тиском трансформації технологіи, які змінюються хвилями, кожна з яких має термін
дії приблизно півстоліття. Теорія К-хвиль Н. Кондратьєва [26] виникла у 20-х рр.
ХХ століття та отримала світове поширення завдяки фундаментальніи праці
Й. Шумпетера щодо циклічності розвитку економічних систем (1939 рік) [27]. Завдяки
ціи теорії науковцями виділено шість хвиль розвитку технологіи та зазначено, що
починаючи з 1990-х років економіка знаходиться на п’ятіи хвилі технологічного
розвитку, що носить інформаціино-комунікативнии характер та набуває мережевих та
альянсних форм. Однак, світова тенденція до розвитку нано- і біотехнологіи свідчить
про те, що економіка стоїть на порозі шостої хвилі, яка характеризується використанням
штучного інтелекту та створенням розгалуженої системи інституціиних структур.
Слід зазначити, що прикметою сучасних трансформаціиних процесів є їх
інклюзивнии характер, за яким людина – не просто «фактор виробництва, робоча сила,
а головна мета розвитку» [27].
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Зазначимо також, що вживання терміну «трансформаціині перетворення»
посилює ефект від результатів трансформаціиного процесу як не просто
«перетворення» або «переробку», а повну «зміну образу» [28].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Господарська діяльність підприємства харчової промисловості в реальному часі
здіиснюється за умов трансформаціиного середовища, обумовленого реформами у
політичніи, економічніи та соціальніи сферах буття та формуванням нового світогляду
на розвиток економічних систем. В таких умовах підприємство як відкрита система
потерпає від деструктивного впливу загроз та ризиків трансформаціиних процесів та
вимагає створення дієвого механізму економічного захисту и адаптації до
функціонування в умовах суттєвих змін.
За результатами приватизації як трансформаціиного процесу, що має продовження і в реальному часі, суспільство отримало нову палітру можливостеи щодо користування маином підприємства та результатами иого діяльності. Відбулося розшарування
підприємств, в т.ч. у харчовіи промисловості, на приватні підприємств консервної,
кондитерської, оліино-жирової, м'ясо-молочної промисловості; підприємства-орендарі
державних цілісних маинових комплексів у виноробніи та лікеро-горілчаніи промисловості, державні підприємства спиртової, хлібобулочної, елеваторної промисловості.
Зазначимо, що трансформаціині перетворення в Україні мають перманентнии характер,
тобто процес приватизації державного маина триває безперервно.
На наш погляд, трансформаціині перетворення для сучасного підприємства – це
зміни суттєвого, масштабного та глибинного характеру, які відбуваються у
трансформаціиному середовищі підприємства під впливом ендогенних та екзогенних
факторів, призводять до суттєвих трансформаціи виду, форми, змісту, функціи та
корпоративної політики щодо об’єктів економічної системи підприємства. В умовах
кризової економіки наибільш поширеними є трансформації вимушеного характеру,
оскільки такі економічні перетворення обумовлені зміною норм діючого законодавства.
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