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Анотація
Структурні зрушення на ринку праці обумовлені трансформацією суспільних і
економічних відносин в сучасному глобалізованому світі.
Метою дослідження є обґрунтування концептуально-методологічних засад розвитку
економічної думки щодо еволюції наукових підходів (наукових шкіл) до теоретичних
концепцій дослідження і обґрунтування ринку праці.
Розглянуто концептуальні положення дослідження ринку праці в рамках класичної
школи: про вільну конкуренцію, про залежність розміру заробітної плати й пропозиції
праці, про рівень зарплати. Визначено особливості розуміння ринку праці як ринку товару
особливого роду – «робочої сили» в рамках марксистської теорії. Розглянуті основні
постулати неокласичної думки щодо дослідження ринку праці, що передбачає вільну
конкуренцію та невтручанням держави в регулювання. Надано ключові положення
кейнсіанської теорії ринку праці щодо необхідності систематичного втручання держави
в економічне середовище. Розглянуто неокейнсіанську теорію щодо регулювання ринку
праці: моделі зі стабільними цінами й зарплатою; підходів до аналізу ринку праці (теорія
«ефективності зарплати», теорія «інсайдерів-аутсайдерів», теорія «зайнятість як
інвестиційне рішення»). Розкрито зміст концепції природного рівня безробіття сучасної
консервативної течії в економічній теорії. Узагальнено основні положення монетаристів
стосовно ринку праці щодо надання переваги грошовим інструментам впливу на
економіку, включаючи безробіття, за рахунок проведення відповідної кредитно-грошової
політики. Розглянуто бачення інституціоналістів стосовно ринку праці щодо аналізу
професійних і галузевих невідповідностей у структурі робочої сили й у рівнях заробітної
плати. Надано ключові положення контрактної теорії зайнятості. Надано характерні
риси концепції гнучкого ринку, який передбачає дерегламентацію ринку праці. Узагальнено
ряд визначень провідних науковців щодо змісту ринку праці й надано власну дефініцію – як
систему суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила», як
сферу формування попиту на робочу силу і її пропозиції, як механізму, що забезпечує
узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, економічна активність населення, робоча сила,
трудові ресурси, регулювання.
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THE ECONOMIC OPINION EVOLUTION ON THE PROBLEM OF DEVELOPMENT AND
REGULATION OF THE LABOR MARKET
Abstract
Structural shifts in the labor market are due to the transformation of social and economic
relations in today's globalized world.
The purpose of the study is to substantiate the conceptual and methodological foundations of the
economic thought development on the evolution of scientific approaches (scientific schools) to
theoretical concepts of research and justification of the labor market.
The conceptual provisions of the study of the labor market within the classical school are
considered: free competition, the dependence of wages and labor supply, and the level of wages.
The peculiarities of the labor market understanding as a market of goods of a special kind - "labor"
within the framework of Marxist theory are determined. The basic postulates of neoclassical
opinion on labor market research are considered, which implies free competition and noninterference by the state in regulation. Key provisions of Keynesian labor market theory are
presented regarding the need for systematic state intervention in the economic environment. The
neo-Keynesian theory of labor market regulation has been considered: models with stable prices
and wages; approaches to the analysis of the labor market (the theory of «wage efficiency», the
theory of «outsider-insiders», the theory of «employment as an investment decision»). The concept
content of the natural level of unemployment is revealed in the modern conservative trend in
economic theory. The general position of the monetarists on the labor market is generalized in
favor of monetary influence instruments on the economy, including unemployment.
Institutionalists' perceptions of the labor market are considered in analyzing professional and
sectoral gaps in the structure of the labor force and in wages. The key provisions of the contract
employment theory are given. The characteristic features of the flexible market concept are
presented, which provides the deregulation of the labor market. A number of definitions of leading
scientists on the content of the labor market have been generalized and the own definition has
been provided - as a system of public relations to the purchase and sale of labor, as a sphere of
labor demand and supply, as a mechanism for price matching and working conditions between
employers and employees.
Keywords: labor market, employment, economic activity of the population, labor force, labor
resources, regulation.
JEL classification: J22
Вступ
Структурні зрушення на ринку праці обумовлені трансформацією суспільних і
економічних відносин в сучасному глобалізованому світі. Посилення конкуренції,
розвиток економіки знань, інформаціиних технологіи, зміни в змісті и формах праці
потребують оновлення системи регулювання ринку праці. Для України також
актуальними є внутрішні чинники соціально-економічної нестабільності, пов’язані із
посиленням соціальної напруги в суспільстві на фоні зниження рівня життя, погіршення
умов заинятості, територіальних і професіино-кваліфікаціиних диспропорціи між
попитом і пропозицією на ринку праці, загострення ситуації на локальних ринках праці,
що відбуваються на тлі соціального регресу в сучасному українському суспільстві з
недостатньою продуктивністю економіки, її технологічним відставанням від
розвинених країн світу, невідпрацьованістю системи соціального партнерства [1] тощо,
спричиняють подальше зниження ділової активності, збільшення розмірів тіньової
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економіки, зростання міграції робочої сили до країн близького и далекого зарубіжжя, в
тому числі за рахунок внутрішньо переміщених осіб Донецької і Луганської областеи,
АР Крим. Це великою мірою перешкоджає процесам соціалізації економічної системи,
зокрема у сфері трудових відносин і ринку праці.
Подальше реформування засад регулювання ринку праці має спрямовуватися на
подолання негативного впливу соціально-економічної кризи, врахування особливостеи
сучасних форм залучення робочої сили до суспільного відтворювального процесу,
забезпечення оптимального співвідношення державних і ринкових важелів
регулювання и врешті-решт має сприяти посиленню вектору євроінтеграції нашої
держави та виходу національного господарства на новии етап соціально-економічного
розвитку.
Регулювання заинятості населення є об’єктом дослідження багатьох вчених.
Теоретичну основу сучасних досліджень становлять роботи Л. Вальраса, Т. Веблена,
Дж. Гелбреита, Дж. М. Кеинса, П. Р. Кругмана, Т. Мальтуса, А. Маршалла, Дж. Ст. Мілля,
Ж.-Б. Сея, А. Сміта, Д. Рікардо, А. Філліпса, М. Фрідмена. Значнии внесок у дослідження
ринку праці, заинятості и економічної активності населення зробили вітчизняні вчені:
В. Антонюк, С. Бандур, Л. Безтелесна, В. Брич, С. Гринкевич, О. Грішнова, М. Долішніи,
О. Дороніна, Т. Заяць, С. Злупко, А. Колот, Е. Лібанова, Л. Лісогор, Ю. Маршавін,
О. Новікова, В. Онікієнко, І. Петрова, В. Петюх, Л. Семів, М. Семикіна, Л. Шаульська,
Л. Щетініна та інші. Водночас, в умовах нових викликів питання функціонування,
регулювання и розвитку регіонального ринку праці залишається актуальним і потребує
розробки нових інструментів і методів, оцінювання їх дієвості. З огляду на це,
актуальність проблеми регулювання ринку праці в умовах трансформації структури
заинятості населення є нагальною.
Мета та завдання статті
Метою дослідження є обґрунтування концептуально-методологічних засад
розвитку економічної думки щодо еволюції наукових підходів (наукових шкіл) до
теоретичних концепціи дослідження і обґрунтування ринку праці, а саме: класичної,
марксистської, неокласичної, кеинсіанської, неокеинсіанської, монетаристської,
інституціональної тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження
У сучасніи економічніи літературі існує багато концептуальних підходів до
дослідження проблем ринку праці. Теоретичні основи досліджень ринку праці були
закладені ще на початку ХVIII ст. представниками класичної школи – А. Смітом і
Д. Рікардо. В основу робіт А. Сміта (1723-1790) були покладені твердження про вільну
конкуренцію як передумову оптимального використання матеріальних, фінансових і
людських ресурсів [2], де рівень заинятості населення був зумовлении розміром
середньої ставки заробітної плати одного працівника. У свою чергу, англіиськии
економіст Д. Рікардо (1772-1823) доводив залежність розмірів заробітної плати и
пропозиції праці, яка виражається в тому, що зі збільшенням зарплати вище
мінімального рівня, необхідного для відтворення населення, зростає пропозиція праці,
що впливає на зниження зарплати [3].
Згодом французькии економіст Ж. Б. Сеи (1762-1832) стверджував, що пропозиція
праці знаходить свіи попит в обміні на іншии товар [4]. Таким способом на ринку праці
легко досягається рівновага між пропозицією и попитом на працю. При цьому, головною
проблемою ринкової економіки С. Сисмонді (1773-1842) вважав проблему реалізації, що
залежить від рівня зарплати, яка обмежує обсяг платоспроможного попиту і створює
основу для криз надвиробництва [5].
Наприкінці XIX ст. в результаті еволюції економічної думки сформувалися різні
школи и напрямки у дослідженні ринку праці, що дозволило виокремити певну кількість
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основних концептуальних підходів до аналізу ринку праці, зокрема марксистськии,
неокласичнии, у тому числі монетаристськии, кеинсіанськии, неокеинсіанськии і
інституціональнии.
З технічним прогресом збільшується маса і вартість засобів виробництва, які
припадають на одного працівника, що зумовлює відносне відставання попиту на працю
від темпів накопичення капіталу. Це и інші причини, як стверджував К. Маркс,
призводить до безробіття [6]. У марксистськіи теорії ринок праці визначається як ринок
товару особливого роду, що відрізняється від інших ринків відмінностями товару
«робоча сила» и капіталу. При цьому, ринок робочої сили підпорядковується загальним
ринковим закономірностям і має суттєві особливості в силу того, що робоча сила може
впливати на співвідношення попиту и пропозиції на неї та на свою ринкову ціну.
Марксистська теорія спирається на тезу про рівність ринку робочої сили з іншими
ринками ресурсів, про заданість і незмінність ряду параметрів робочої сили на ринку
праці.
Неокласична концепція дослідження ринку праці з’явилася в останніи третині
ХІХ ст., в основі якої лежать положення класичної теорії А. Сміта. Сюди відносять
математичну школу (У. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето и інші) [7], американську школу
граничної продуктивності (Дж. Б. Кларк і інші). Остаточне оформлення неокласицизм
здобув у роботах А. Маршалла (кембриджська школа). Представниками неокласичного
напрямку є П. Самуельсон [8], М. Фелдстаин, Р. Хол, Д. Гілдер, А. Лаффер, Дж. Хікс,
Ф. Хаиек, Р. Солоу и інші.
В основу неокласичної думки покладено аспекти про вільну конкуренцію та
невтручання держави в регулювання економіки. Зазначена теза використовується і при
дослідженні ринку праці. Вважалося, що в результаті взаємодії попиту на працю та її
пропозиції на ринку досягається рівновага, що відповідає повніи заинятості. Основним
догмами неокласичної теорії стали: 1) ринкова система автоматично саморегулюється;
2) регулювання здіиснюється за рахунок гнучких цін, ставок заробітної плати і відсотка;
3) в умовах досконалої конкуренції ринкова система спроможна забезпечити повну
заинятість працездатного населення, що відповідає нормальним умовам
функціонування ринку праці; 4) тривале безробіття неможливе; 5) держава не повинна
втручатися в дію ринку праці [9].
Цілком аргументовано, представники неокласичної школи розглядають ринок
праці як внутрішньо неоднорідну и динамічну систему зв’язків, що регулюється
ринковими законами та діє на основі цінової рівноваги. Саме за допомогою зарплати
регулюється попит і пропозиція на ринку праці, підтримується їх рівновага. А тому, в
умовах досконалої конкуренції повна заинятість на ринку праці може відновлюватись
за допомогою автоматичних регуляторів ринку (гнучкість цін, зарплати та ставки
відсотка), що робить тривале безробіття неможливим тощо.
Відповідно до кеинсіанської теорії ринок праці розглядається в короткостроковому періоді, де ціна робочої сили фіксована. При цьому, основними тезами
Дж. М. Кеинса, стали такі: при даному рівні інвестиціи і зарплати економічна система в
короткостроковому періоді може знаходитись в стані рівноваги при неповніи
заинятості; основні параметри заинятості визначаються розміром ефективного попиту
на ринку споживчих і інвестиціиних товарів і послуг, на ринку праці формується тільки
величина пропозиції праці; попит на робочу силу регулюється сукупним попитом,
обсягами інвестиціи і виробництва; на заинятість впливає не тільки сукупнии попит, а і
иого структура; гнучка політика зарплати нереальна в умовах економічної системи, де
діють окремі угоди про рівень зарплати [10].
Кеинсіанська теорія доводить, що ринкова економіка не є саморегулюючою
системою, і для досягнення повної заинятості необхідне систематичне втручання
держави в економічне середовище. Розвитком кеинсіанства стали наукові гіпотези
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
11

А. Філліпса, про те, що, що високі темпи інфляції в ринковіи економіці повинні
супроводжуватися низьким рівнем безробіття і навпаки.
Встановлено, що наступна неокеинсіанська теорія ґрунтується на прагненні
виявити причини недосконалості ринків праці, капіталу и товарів і макроекономічні
наслідки. Послідовники неокеинсіанського підходу (Дж. Стігліц [11], Г. Менк’ю та інші)
приводять різні пояснення твердості заробітної плати і цін, її причини і наслідки. Вони
вважають, що рівноважні моделі ринку праці не можуть пояснити поточні економічні
коливання и виступають за підтримку моделеи зі стабільними цінами та зарплатою.
У неокеинсіанськіи теорії існує кілька підходів до аналізу ринку праці, в яких
наиважливішим питанням є пояснення безробіття, нездатності заробітної плати до
адаптації, регулювання ринку праці. Так, згідно з теорією «ефективності зарплати»,
доцільно стверджувати про те, що зарплата має повільнии темп адаптації до змін
економічного середовища и існування рівноважного безробіття можливе. Теорія
«інсаидерів-аутсаидерів» пояснює, чому на ринку недосконалої конкуренції робітники
не продають усю працю, яку вони хотіли б продати за сталою ставкою зарплати. Теорія
«заинятість як інвестиціине рішення» пояснює твердження про те, що, оскільки існують
постіині витрати, пов’язані з наиманням, наим і звільненням працівників, рішення про
їх наим є інвестиціиним.
У роботах представників неокеинсіанської школи розширені и доповнені
моменти, зумовлені необхідністю дослідження сучасного стану державного
регулювання процесу суспільного відтворення. Можна зробити висновок, що
неокеинсіанці модифікували та пристосували основні положення ідеи Дж. М. Кеинса до
особливостеи сучасного ринкового господарства, що у багатьох країнах набуло
державно-монополістичної форми.
Сучасна консервативна течія в економічніи теорії стверджує, що існуюче
безробіття є складнішим структурним феноменом, ніж тои, з яким можна було боротися
тільки розширенням попиту. Виділяється концепція природного рівня безробіття
(рівень безробіття, якии встановився за певної оцінки, що відповідає рівності попиту і
пропозиції на ринку праці).
Так, представники монетаристської школи (М. Фрідмен [12], Е. Фелпс та інші)
обґрунтовують положення про те, що ринкова економіка є саморегульованою системою,
ціновии механізм якої сам визначає раціональнии рівень заинятості. Основними
положеннями монетаристів стосовно ринку праці є такі: умови функціонування ринку
праці задають природнии рівень безробіття; тривала и стіика рівновага попиту та
пропозиції на ринку праці досягається при природному рівні безробіття; держава не
повинна втручатися у відносини на ринку праці за умови, якщо безробіття не перевищує
природнии рівень.
Таким чином, монетаристи віддають перевагу грошовим інструментам впливу на
економіку, у тому числі регулювання рівня безробіття за рахунок проведення відповідної кредитно-грошової політики. На їх думку, держава зобов’язана знизити вимушене
безробіття тільки до природного рівня. Ще одна школа дослідження функціонування
ринку праці – інституціоналізм, в основу якої покладено необхідність враховувати
комплекс таких умов, факторів і інститутів як: форма господарської організації, норми
поведінки соціальних груп, юридичні закони, звичаї, традиції. Представниками
інституціоналізму є Т. Веблен [13], Дж. Данлоп, Дж. Гелбреит, Л. Ульман та інші.
У теорії інституціоналістів стосовно ринку праці особлива увага приділяється
аналізу професіиних і галузевих невідповідностеи у структурі робочої сили и у рівнях
заробітної плати. У рамках зазначеної теорії характер ринку праці пояснюється
особливостями динаміки окремих галузеи, професіиних, демографічних груп. Тобто,
представники інституціоналізму не акцентують увагу на економічному аналізі ринку
праці. Вони не здіиснюють аналіз попиту та пропозиції, не виокремлюють особливості
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встановлення рівноважної ціни (заробітної плати), а приділяють більше уваги
дослідженню правових і соціальних причин незбалансованості ринку праці.
Цікаву концепцію висуває контрактна теорія заинятості, що набула поширення у
70-х рр. ХХ ст., яка ґрунтується на синтезі неокласичних і кеинсіанських теоріи.
Представники контрактної теорії (М. Боулі, Д. Гордон, К. Азаріадіс і інші) опираються на
положення про те, що підприємці и робітники укладають довгострокові договірні
відносини. Тобто, між працівниками та підприємцями виникає угода, якої вони
дотримуються тому, що це економічно взаємовигідно [14].
Наприкінці 70-х рр. ХХ ст. в умовах структурної перебудови економіки набула поширення концепція гнучкого ринку (Р. Буає, Г. Стендінг), в основу якої покладено твердження про необхідність дерегламентації ринку праці, переходу до більш гнучких і нестандартних форм заинятості, що має забезпечити зменшення витрат структурної перебудови економіки и досягається за рахунок різноманіття гнучкості форм заинятості,
гнучкості регулювання робочого часу, встановлення гнучкого режиму роботи з
ненормованим робочим днем, гнучкості в регулюванні зарплати, гнучкості методів і
форм соціального захисту населення, а також врегулювання обсягу, структури, якості та
ціни робочої сили у відповідності до коливань попиту і пропозиції на ринку праці.
Проаналізована концепція приділяє увагу дослідженню різноманітних аспектів формування відносин підприємців і працівників, має направленість на раціоналізацію сукупних витрат, підвищення прибутковості и підтримку високого динамізму ринку праці.
Подальшии розвиток теорія ринку праці здобула в сучасніи концепції неокласичного синтезу, що представляє симбіоз сучасних неокеинсіанських і неоліберальних,
неокласичних і класичних теоріи. Представниками теорії неокласичного синтезу є
П. Самуельсон [15], В. Леонтьєв, Д. Хікс. В рамках неокласичного синтезу приділяється
увага проблемам дослідження функціонального зв’язку між ціною, попитом і
пропозицією, з одного боку, і приватною індивідуальною и загальною економічною
рівновагою – з іншого. Неокласичнии синтез поєднує підходи и позиції, сполучає
розв’язання короткострокових завдань із вимогами довгострокової стратегії
економічного зростання, погоджує проблему стимулювання попиту з політикою доходів
і заинятості. В результаті досліджень, з використанням мікро- і макроекономічного
інструментарію, створюється загальна модель економічного розвитку. В рамках теорії
неокласичного синтезу розроблено новии концептуальнии підхід до реформування
економіки з урахуванням сукупності суспільних відносин тощо.
Закон України «Про заинятість населення» визначає ринок праці як систему правових, соціально-трудових, економічних и організаціиних відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, працівниками, професіиними спілками, роботодавцями і їхніми
організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби працівників у
заинятості, а роботодавців – у наиманні працівників відповідно до законодавства [16].
У науковому полі поняття «ринку праці» розглядають здебільшого як систему
суспільних відносин, у ході функціонування якої роботодавці и наимані працівники
здіиснюють процес купівлі-продажу робочої сили. Ю. Маршавін вказує, що «ринок праці
– це сфера, у якіи формуються і реалізуються товарно-грошові и соціальні відносини з
приводу купівлі-продажу робочої сили» [17, 18].
Ринок праці як механізм відтворення трудового потенціалу, що є органічним
поєднанням, власне, ринкового, корпоративного, державного и міждержавного регулювання, визначає В. Ландсман [19, 20].
На думку Е. Лібанової і О. Паліи, «ринок праці є системою суспільних відносин,
соціальних – у тому числі юридичних – норм і інститутів, які забезпечують нормальне
відтворення та ефективне використання праці, кількість і якість якої відповідним чином
винагороджується» [21, с. 182]. Таким чином, ринок праці визначаємо як систему суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча сила». Ми
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погоджуємося з точкою зору Г. Завіновської, яка розглядає ринок праці як сферу
формування попиту на робочу силу і її пропозиції, а також визначає можливість иого
трактування і як механізму, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і наиманими працівниками. Особливість ринку праці полягає в тому, що
він охоплює не тільки сферу обігу товару «робоча сила», а и сферу виробництва, де наимании працівник працює. Відносини, що тут виникають, зачіпають важливі соціальноекономічні проблеми, а тому потребують особливої уваги з боку держави [22, с. 9].
Висновки та перспективи подальших розвідок
У сучасніи економічніи літературі дослідженню проблем ринку праці
приділяється достатньо уваги, хоча єдиного підходу до трактування поняття «ринок
праці» досі не існує. Наибільш дискусіиними залишаються питання співвідношення
понять «ринок робочої сили» і «ринок праці». Існування дуального підходу до
визначення ринку праці обумовлено специфікою економічного ресурсу, що реалізується
на ринку праці, в якості якого виступає здатність до праці и підприємницької діяльності.
Аналіз сучасних визначень і характеристик ринку праці є підставою
для виокремлення основних чинників впливу на иого регулювання, та їхньої
класифікації, систематизації факторів впливу на ринок праці тощо. Узагальнення
визначених теоретичних положень і методів є змістом запропонованого теоретикометодичного підходу до дослідження проблем регулювання ринку праці.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Павлов, К. В. Інноваціино-інвестиціинии потенціал транспортної галузі України [текст]
/ Костянтин Володимирович Павлов, Олена Миколаївна Павлова // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2019. – Том 5. – № 1. – С. 17–24. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Основною вимогою транспортної галузі України є саме можливість функціонування за різних умов гнучкості й еластичності самого національного ринку транспортних послуг. Транспортна сфера відіграє важливу роль в реалізації різного роду соціальноекономічних зв’язків як на національному, так на міжнародному рівні. Отже, інвестиційний і інноваційний розвиток галузі транспортування в державі відіграє не лише одну з
основних ролей, а й зможе сприяти забезпеченню належного рівня становлення й
розвитку широкого спектру партнерства як в приватному, так і в державному секторах
економіки. Таким чином, паралельно з перспективою розвитку національних
транспортних з’єднань як окремої транспортної галузі це сприятиме відповідно
вдосконаленню й інших важливих галузей в житті та функціонуванні України.
Мета. Полягає в комплексному дослідженні становища, що має місце в транспортній
галузі України, у визначенні потенціалу транспортної галузі держави, а також його
інноваційно-інвестиційного забезпечення.
Результати. Окреслено негативні явища, що мають місце на сьогодні в транспортній
галузі України. Досліджено сенс і необхідність в практичній реалізації інноваційноінвестиційного потенціалу транспортної галузі України. Окреслено проблемні аспекти
щодо практичної реалізації інноваційної діяльності, а також здійснено огляд можливих
перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку транспортного потенціалу держави.
Висновок. Відзначено, що згідно з етапом досягнення економічних показників України,
галузь транспортування також повинна впроваджувати зміни у повній відповідності до
попиту, що матиме місце на послуги транспортування. Транспортна галузь, в якійсь мірі,
перетворилася для країни в так званий «ризиковий проект», адже не існує зараз підходів
щодо вивчення й реалізації точного прогнозування щодо подальшого її розвитку. У
випадку відсутності вчасного реагування на необхідність запровадження в дію
невідкладних заходів, є можливою неспроможності галузі транспортування України в
найближчому періоді часу забезпечити потреби населення в перевезеннях, розвиток
туристичних послуг і різних бізнес-процесів. Також існує ризик втрати конкурентоспро© Костянтин Володимирович Павлов, Олена Миколаївна Павлова, 2020
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можності транспортної системи держави, що проявився у недостатній здатності
України приймати участь в забезпеченні обслуговуючих процесів відносно інтернаціональних вантажних потоків.
Ключові слова: транспорт, транспортна галузь, транспортний потенціал, транспортні інновацій, інвестиції транспортної галузі, інноваційно-інвестиційний потенціал.
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INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL
OF THE TRANSPORT INDUSTRY OF UKRAINE
Abstract
Introduction. The main requirement of the Ukrainian transport industry is precisely the ability
to operate under different conditions of flexibility and elasticity of the national market of
transport services. The transport sector plays an important role in the implementation of various
socio-economic links, both nationally and internationally. Therefore, the investment and
innovation development of the transport sector in the country plays not only one of the key roles,
but also can contribute to ensuring the proper level of formation and development of a wide range
of partnerships in both the private and public sectors of the economy. Thus, in parallel with the
prospect of developing national transport connections as a separate transport industry, it will also
contribute to the improvement of other important sectors in the life and functioning of Ukraine.
The purpose. It is a comprehensive study of the situation in the transport sector of Ukraine, in
determining the potential of the transport industry of the state, as well as its innovation and
investment support.
Results. The article outlines the negative phenomena that occur today in the transport industry
of Ukraine. The meaning and necessity of practical realization of the innovative and investment
potential of the Ukrainian transport industry are investigated. The problems of practical
realization of innovative activity are outlined, as well as an overview of possible perspectives of
innovative and investment development of the state transport potential.
Conclusion. It was noted that in line with the stage of achieving the economic indicators of Ukraine,
the transport industry should also change in full accordance with the demand that will take place
for transport services. The transport industry has, to some extent, become a so-called "risky project"
for the country, because there are no approaches now available to study and implement accurate
forecasting for its further development. In the absence of timely response to the need for immediate
implementation of measures, the failure of the transportation industry of Ukraine in the near term
of time may meet the needs of the population in transportation, the development of tourist services
and various business processes. There is also a risk of loss of competitiveness of the state transport
system, which is manifested in the insufficient ability of Ukraine to participate in the provision of
servicing processes with respect to international freight flows.
Keywords: transport, transport industry, transport potential, transport innovation, transport
industry investment, innovation and investment potential.
JEL classification: L91; О18; О31
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Вступ
На сьогоднішніи день, транспортна галузь в Україні складається з багатьох
компонентів, серед яких широко поширеним є автомобільнии, залізничнии, повітрянии
і частково воднии. А це в свою чергу є свідченням того, що транспортні сполучення, а
також різні засоби для їх з’єднання є досить важливим базисом для належного
формування и подальшого розвитку економіки держави. Адже, саме транспортна
інфраструктура, а також її інноваціино-інвестиціинии потенціал в кінцевому своєму
значенні являють собою так звании базис для забезпечення не лише підвищення рівня
комфорту та життя населення держави, а и сприяє зростанню національних
економічних показників.
Методологія дослідженої проблематики включає в себе системність наукових
методів пізнання, а саме: аналізу, синтезу, критичного осмислення, емпіризму и
моделювання можливого сценарію розвитку подіи. Межі дослідження та можливості
використання результатів, напрями подальших досліджень відображено в аналізі
публікаціи українських і закордонних вчених.
На дании момент опубліковані значна кількість наукових праць, в яких вже було
досліджено не лише функціонування транспортної галузі в Україні, а и її інвестиціинии
потенціал. Результати проведених досліджень містяться в працях таких науковців як
Танклевська Н.С., Чернявська Т.А., Лагодієнко В.В., Іртіщева І.О., Максімчук О.С., Кошевии М.М. В цеи же час в недостатніи мірі було приділено увагу проблемам в транспортніи галузі України, пов’язаним саме з їх інноваціино-інвестиціиним аспектом [2, 5].
Мета й завдання статті
Мета статті полягає в комплексному дослідженні становища, що має місце в
транспортніи галузі України, у визначенні потенціалу транспортної галузі держави, а
також иого інноваціино-інвестиціиного забезпечення.
Виклад основного матеріалу
Відомо, що процес становлення и подальшого розвитку українського суспільства,
активізації процесів, що сприяють діловим і торговим відносинам, що лежать в основі
інноваціино-інвестиціиних процесів напряму залежать від транспортних особливостеи
і логістичних сполучень, якими характеризується наша держава. Адже, одним із
наиголовніших завдань України в частині інноваціино-інвестиціиного забезпечення и
розвитку транспортної галузі є забезпечення надіиних підвалин, що сприятимуть
підвищенню економічних показників, економічніи конкурентоспроможності країни та
и, з рештою, підвищенню рівня транспортного комфорту наших співгромадян.
Також загальновідомим є и тои факт, що стратегічним базисом розвитку и розширення систем транспортування та кінцевою метою иого реалізації є саме всебічне задоволення необхідного інвестиціино-інноваціиного суспільного розвитку економіки [1].
Практична реалізація вищезазначеного може бути досягнена завдяки забезпеченню в наибільшіи мірі ефективного використання інноваціино-інвестиціиного потенціалу
транспортної галузі в Україні [6]. Для реалізації чого, в першу чергу, слід окреслити
основні шляхи для можливого розвитку транспортної системи и можливого потенціалу,
що дозволить отримати нашіи державі додаткові соціально-економічні преференції.
Впродовж останнього часу система транспорту в державі перебуває в стані певної
нестабільності, адже сам базис, а також її організаціинии і технологічнии рівень не
віддзеркалюють в повніи мірі технологічних і виробничих суспільних потреб і не
відповідають сучасним вимогам до якісних характеристик послуг з транспортування.
В цеи же час варто також відмітити и відчутне скорочення масштабів реалізації
послуг перевезень, причиною чого слугував критичнии стан, в якому перебуває
залізнична інфраструктура. Варто відзначити, що на початку даного десятиріччя мала
місце певна тенденція до збільшення показника пасажирських і вантажних перевезень.
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Але після росіиської інтервенції на територію України, що має місце з 2014 року і до
сьогодні, погіршилося соціально-економічне становище в країні та, як слідство,
скоротився ринок транспортних послуг як на залізничному, так і автомобільному
сполученнях (табл. 1).
Таблиця 1. Динаміка показників перевезення вантажів за типам транспорту, за
період 2000-2018 рр. (млн т)
Види транспорту
Залізничнии транспорт
Морськии транспорт
Річковии транспорт
Автомобільнии транспорт
Авіаціинии транспорт
Трубопровіднии транспорт
ВСЬОГО

2000
357
6,3
8,3
939
0,0
218
1529

2005
450
8
13
1121
0,1
213
1805

2010
433
4
7
1168
0,1
153
1765

2013
444
3
3
1261
0,1
126
1837

2014
386
3
3
1131
0,1
100
1623

2015
350
3
3
1021
0,1
97
1474

2016
343
3
4
1086
0,1
107
1543

2017
339
2
4
1122
0,1
115
1582

2018
322
2
4
1206
0,1
109
1643

*Побудовано та систематизовано авторами з використанням джерел: [4]
Показник обсягів вантажного перевезення в 2018 році досяг позначки в
1643 млн т, що меншим від значення аналогічного показника далекого 2005 року. І це
при тому, що за останніх півтора десятиріччя в значніи мірі розширився спектр групи
товарів і послуг, що своїм виникненням стимулювали утворення не лише
загальнонаціональних ринків нових товарів і послуг, а и великої кількості регіональних,
що за характеристиками своїми в значніи мірі різняться в залежності від їх
територіального розміщення. Кризові періоди, що регулярно мають місце в процесі
функціонування України, відчутно закарбувалися на розвитку не лише окремих видів
бізнесу, а и на сфері транспортування.
Якщо вести мову про структуру показників питомої ваги перевезення вантажів за
типами транспортування, варто відзначити, що, як і раніше, наибільша частка перепадає
на автомобільнии вид транспорту, що у 2018 році становила – 73%. На наступніи позиції
розмістився залізничнии тип перевезення товарів з показником у 22%. На третіи же
позиції, закріпився трубнии спосіб товарного транспортування, иого показник
знаходиться на рівні – 7% (табл. 2).
Таблиця 2. Динаміка показників питомої ваги перевезення вантажів за типам
транспорту, за період 2000-2018 рр., (%)
Види транспорту
Залізничнии транспорт
Морськии транспорт
Річковии транспорт
Автомобільнии транспорт
Авіаціинии транспорт
Трубопровіднии транспорт
ВСЬОГО

2000
23
0
1
61
0
15
100

2005
25
0
1
62
0
12
100

2010
24
0
1
66
0
9
100

2013
24
0
0
69
0
7
100

2014
24
0
0
70
0
6
100

2015
24
0
0
69
0
7
100

2016
22
0
0
71
0
7
100

2017
22
0
0
71
0
7
100

2018
22
0
0
73
0
7
100

*Побудовано та систематизовано авторами з використанням джерел: [4]
Не секрет, що на території України перетинається значна кількість важливих
транспортних з’єднань євразіиського значення. За показниками значення довжини
залізничних коліи, що перебувають в експлуатації і характеризуються загальним
користуванням, наша держава посідає четверту позицію після таких транспортних
гігантів як Сполучені Штати Америки, Канада и, звісно ж, Росіиська Федерація. Таке
становище у Загальноєвропеиському вимірі є досить потужним і має величезне
значення для функціонування Європеиської системи транспортування товарів і послуг.
Важливо також відзначити і те, що Україна є центром перетину ряду важливих
інтернаціональних транспортно-шляхових з’єднань, серед яких: «Коридори Організації
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залізничного співробітництва»; «Панєвропеиські транспортні коридори», транспортнии
коридор «Європа-Кавказ-Азія» [1].
Показник значення розвитку галузі транспортування у країні – це одна зі
своєрідних і досить вагомих ознак, яка віддзеркалює перетікання її технічного,
технологічного, інноваціино-інвестиціиного прогресу розвитку. Проте, на сьогоднішніи
день досі лишаються не вирішеними в повніи мірі проблематичні аспекти, що мають
місце в процесі становлення галузі транспортування:
1. Зовсім недостатньою є ефективність транспортно-дорожнього комплексу, що
полягає в низькому рівні обслуговування дорожнього полотна, недостатніми обсягами
виконуваних робіт, неефективним впровадженням в дію різного роду ресурсноощадних
заходів і технологій тощо.
2. Має місце спад рівня попиту на пасажирські й вантажні перевезення, відчутне
здорожчання послуг транспортування й перевезення, підвищення вартості на різні
матеріальні ресурси, що лежать в основі функціонування транспортної галузі.
3. Досить невисокий рівень конкурентоспроможності дорожнього й транспортного комплексів.
4. Низький рівень нормативно-правового забезпечення функціонування
транспортної галузі в країні – досить повільно відбувається процес встановлення
відповідності вітчизняного законодавства міжнародним європейським засадам.
5. Дефіцит необхідної кількості інвестиційного забезпечення транспортної
галузі, особливо в частині реалізації модернізаційних процесів в частині інноваційного,
технологічного й технічного розвитку транспорту.
Отже, вважаємо, що особливим і визначальним напрямом діяльності, що
дозволить вдосконалити транспортну галузь в країні и вивести її на відчутно вищіи
щабель відносно технологічно-технічних рішень, аналогічно до європеиських
розвинених держав, є саме розвиток і реалізація інноваціиних процесів, що звісно ж в
значніи мірі знаходиться в пряміи залежності від інноваціиного забезпечення, що иого
супроводжуватиме.
Необхідність інтенсивного переходу до впровадження технологічних і технічних
рішень зумовленим саме в результаті орієнтації на модель інтенсивного інвестиційного
й інноваційного розвитку, в рамках якого процес розробки та наступного впровадження
в дію інновацій підкріплено достатнім рівнем інвестиційного забезпечення [1, 9].
Водночас, відносно велика кількість підприємств і організацій не можуть
належним чином реалізовувати свою інноваційну діяльність. Основними перешкодами,
що стоять на заваді, є дефіцит особистого фінансового ресурсу, великий обсяг витрат в
процесі реалізації інноваційних рішень, недостатня підтримка з боку держави, досить
тривалий час окупності інноваційних рішень, впроваджених в діяльність підприємства.
Також не менш важливим елементом, що окреслює інноваційну активність в
державі, є реалізація її фінансового забезпечення. Адже саме фінансова підтримка
інноваційних рішень і діяльності є складовим елементом загальної політики країни
щодо фінансування інновацій. Саме держава повинна стимулювати виникнення
необхідних засад щодо акумулювання й наступного розвитку технічного і наукового
потенціалу держави, інтенсивного і швидкого впровадження в життя інноваційних
рішень і технологічних новинок в абсолютно всі сфери [10, 11].
На сьогодні ж основним і єдиним джерелом фінансового забезпечення витрат на
реалізацію інноваційних рішень залишається особисте фінансове забезпечення самих
підприємств і організації, що функціонують в транспортній галузі України [12].
Зважаючи на те, що джерелом фінансування транспортних організацій виступає
саме їх прибуток, це і є причиною досить низького інноваційного рівня активності.
Виходячи з цього вважаємо, що саме у зв’язку з вищезазначеним аспектом варто б було
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стимулювати з боку держави банківський і фінансово-кредитний сектор економіки в
країні, особливо в частині стимулювання інноваційного інвестування.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що на сьогоднішній день
інноваційні рішення в процесі діяльності транспортних організацій загалом
характеризується досить негативним значенням динаміки. Показники результатів
функціонування галузі транспортування людей і товарів в Україні підтверджують
проблемні аспекти, що лише накопичувалися в продовж періоду її незалежності. Як
слідство, маємо становище, коли ринок транспортних послуг покриває лише основні й
самі необхідні проблеми населення та економіки нашої держави.
Причиною виникнення даного становища в транспортній галузі України
слугувало систематичне порушення всіх економічних положень і законів, що виконують
регулюючу функцію відносно всіх аспектів, що стосуються відтворення основних фондів
виробництва. Як слідство, організований ще за часів Радянської влади обсяг технічних
ресурсів у транспортній галузі є в своїй структурі вже майже повністю вичерпаним, що,
в свою чергу, сприяло виникненню неминучої загрози порушенню стійкості цієї галузі
держави. Фонди галузі транспортування України характеризуються в найбільшій мірі
фондомісткістю, а відтак для досягнення максимальної віддачі потребують залучення в
транспортну галузь максимального обсягу фінансових ресурсів.
Наступною причиною, що постійно сприяла в кінцевому своєму значенні системному виникненні кризових явищ в транспортній галузі є те, що ринкові механізми
регулювання в сукупності своїй так і не стали її основними важелями. В недостатній мірі
розвиненими є загальноприйняті механізми самостійної організації й конкурентного
балансу серед установ, що функціонують в транспортній галузі України. В цей же час і
регулювання загальнонаціонального та регіональних ринків транспортування є
недостатнім.
Разом з цим, не можна не відмітити й повністю монополізований ринок в Україні
залізничного транспорту, зовсім неефективну систему менеджменту, що має місце в
діяльності державних транспортних компаній, що в сукупності своїй призводить до
негативних показників їх діяльності.
Ще одним аспектом, який відіграє важливе значення в процесі функціонування
транспортної галузі в державі, виступають сформовані у світі тенденції щодо
розширення й постійного розвитку ринків товарів і послуг, глобалізаційні процеси,
нарощення темпів мобільності населення. Проте наша країни майже зовсім не відповідає
відзначеним викликам.
В цей же час відомо, що становлення й подальший розвиток будь-якого транспорту, а також і дорожнього господарства в державі, відбувається на інерційних засадах
і не спрямоване на безпосереднє вирішення якихось певних проблем. Реформаторські
заходи в транспортній галузі, що відбуваються на сьогодні в Україні, є не досить
швидкими, а в окремих транспортних ланках часто взагалі блокуються в державних
кабінетах.
Не зважаючи на те, що Транспортна стратегія України на період до 2020 року так
і була реалізована на практиці, на сьогодні ж вже підготовлено проект Національної
транспортної стратегії України на період до 2030 року, що за змістом своїм покликана
вирішити зазначені в даній статті проблеми.
В цей же час в Україні, в порівнянні з іншими європейськими країнами, немає
сформованого уніфікованого стратегічного ракурсу бачення конкурентних преференцій
в процесі реалізації наміченої державної стратегії щодо розвитку вітчизняної
транспортної галузі.
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Беручи до уваги викладене, можна резюмувати, що транспортна галузь, в якійсь
мірі, перетворилася для країни в так званий «ризиковий проект», адже не існує зараз
підходів щодо вивчення й реалізації точного прогнозування щодо подальшого її
розвитку.
У випадку ж відсутності вчасного реагування на необхідність запровадження в
дію невідкладних заходів, в повній мірі є ймовірним факт неспроможності галузі
транспортування України в найближчому періоді часу забезпечити потреби населення в
перевезеннях, розвиток туристичних послуг і різних бізнес-процесів. Присутнім є також
і ризик абсолютної втрати останніх засад конкурентоспроможності транспортної
системи держави, що проявився у недостатній здатності України приймати участь в
забезпеченні обслуговуючих процесів відносно інтернаціональних вантажних потоків.
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Анотація
Вступ. Одним з головних завдань урядів країн світу є забезпечення населення якісними й
безпечними продовольчими товарами в необхідних обсягах, бажано національного
виробництва, що і обумовлює важливість визначення преференцій споживачів як
емпіричного базису продовольчої безпеки країни.
Метою статті є вивчення споживчих переваг при виборі й купівлі основних груп харчових
продуктів.
Результати. Проводяться маркетингові дослідження споживчих переваг населення м.
Одеси під час вибору й купівлі продовольчої продукції методом анонімного анкетування.
Опитуваним було запропоновано відповісти в усній або письмовій формі на ряд питань.
Анкетування можна було пройти он-лайн або офф-лайн. Фактично в анкетуванні
прийняло участь 548 осіб. Респонденти були різного віку, статі, роду занять,
матеріального та родинного стану, а також рівня освіти. У результаті проведених
досліджень вдалося з’ясувати, які групи харчових продуктів є найбільш уживаними. Крім
того було з’ясовано які саме фактори найбільш впливають на вибір споживачів під час
купівлі основних харчових продуктів. Респонденти надали відповідь на питання «Яким
харчовим продуктам за країною виробництва та походження Ви надаєте перевагу?».
Також вдалося дізнатися які саме переваги має імпортна харчова продукція перед
вітчизняною в очах українських споживачів. До того ж було отримано відповіді на
запитання «Де, як правило, Ви купуєте харчові продукти?». Також респонденти
спробували вказали яку суму грошей вони витрачають на харчування одного члена родини
на місяць.
Висновки. У підсумку серед найуживаніших видів продовольчої продукції респонденти
обрали м'ясо й м'ясопродукти, зерноборошняні товари, молоко та молокопродукти, а
також овочі і баштані. У числі пріоритетних факторів, які впливають на вибір при
купівлі основних харчових продуктів: вартість, фірма (країну) виробника, термін
зберігання тощо. Однакова кількість респондентів як купує тільки вітчизняні товари,
так і не звертає увагу на країну-виробника цих товарів. Основним місцем покупки
продовольства для більшості споживачів є великі супермаркети. При цьому населення
країни не є задоволеним ціновою політикою й витрачає на харчування від 2000 грн. до
4000 грн. на місяць на одного члена родини.
Ключові слова: споживчі переваги, харчові продукти, маркетингові дослідження,
анкетування, респонденти, населення, продовольча безпека.
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Abstract
Introduction. One of the main tasks of governments around the world is to provide the population
with quality and safe food products in the required quantities, preferably national production,
which makes it important to determine consumer preferences as an empirical basis for food
security.
The purpose of the article is to explore the consumer preferences in selecting and buying basic
food groups.
Results. There were conducted market researches of consumer preferences of Odessa city
population while chosing and buying basic food products. The studies were conducted using the
method of anonymous questioning. The respondents were asked to answer verbally or in writing
a number of questions. The questioning could be done online or offline.
In fact, 548 people participated in the survey. Respondents were of different age, gender,
occupation, financial and marital status, as well as educational level. Studies have shown which
food groups are the most commonly used. In addition, it was found out which factors have more
influence on consumers' choices. Respondents answered the question "Which food products do you
prefer depending on its country of origin?" It was also possible to find out what advantages the
imported food has over the domestic for the Ukrainian consumers. In addition, answers were given
to the question "Where do you usually buy food?". Respondents also tried to indicate what amount
of money they spend on food per family member per month.
Conclusions. As a result, it is concluded that among the most consumed food products the
respondents chose meat and meat products, cereals, milk and milk products, vegetables and
melons. Among the priority factors that influence the choice when buying basic food products are
cost, manufacturer/country of the producer, shelf life, etc. The same number of respondents either
buy only domestic food products or do not pay attention to the country of origin of these goods.
The major food shopping area for most consumers is large supermarkets. The main point of buying
food for the majority of consumers are large supermarkets. At the same time the population of the
country is not satisfied with the pricing policy and spends 2000-4000 UAH. per month per family
member.
Keywords: consumer preferences, food products, marketing research, questionnaires,
respondents, population, food security.
JEL classification: L66; С83
Вступ
Одним з головних завдань урядів країн світу є забезпечення населення якісними
и безпечними продовольчими товарами в необхідних обсягах, бажано національного
виробництва. Проте рівень споживання саме вітчизняних продуктів харчування
корелюється залежно від багатьох факторів, таких як: світова кон’юнктура, рівень
внутрішніх цін, доходи громадян і інші чинники, які сукупно визначають виробничі и
інвестиціині пріоритети виробників продовольства та споживчі вподобання населення.
Якщо провести критичнии аналіз всіх існуючих сучасних визначень поняття
«продовольча безпека країни» и врахувати, що не було взято до уваги такі фактори як
харчовии статус населення, формування продовольчих ринків, стан і розвиток
технологіи і імпортозалежність, то можна говорити, що наибільш повно визначення
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продовольчою безпеки звучить таким чином: це така політична ситуація, організаціиноекономічнии механізм, рівень технологіи і спосіб життя населення, коли кожнии індивід,
незалежно від доходів, віку, статі, стану здоров’я, віросповідання та інших відмінностеи
у кожен момент часу має фізичнии і економічнии доступ до достатньої кількості якісних
і безпечних харчових продуктів, необхідних для ведення активного и здорового життя
за умови їх стабільного конкурентоспроможного виробництва, що передбачає
мінімальнии ризик впливу імпортозалежних технологіи, продуктів або окремих їх
компонентів [1, 2].
Авторами статті в інших працях було досліджено структуру продовольчої
безпеки, її загрози и особливості її державного регулювання, а також запропоновано
схему формування продовольчої безпеки через процеси формування продовольчих
ринків з урахуванням додержання певних показників якості и безпечності харчової
продукції [1-3].
Для більш повного розуміння можливостеи забезпечення несення України
вітчизняними харчовими продуктами, а також бажання придбати ці продукти було
приинято рішення провести маркетингові дослідження споживчих вподобань щодо
вибору и купівлі основних груп харчових продуктів.
Сьогодні питання продовольчої безпеки є одним з питань, що наибільше
обговорюються як на державному и міжнародному рівнях, так і на рівні науковців і
дослідників. В наші дні питанням продовольчої безпеки и забезпечення харчовими
продуктами населення країни присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених
як Саблук П. і Білорус О., Гоичук О., Пасхавер Б., Миценко І., Зеленська О.О. и
Зеленськии С.М., Белінгер Н. і Мабсс-Зено К., Барраклот С. та ін. [4-10]. Однак,
незважаючи на досить велику увагу до проблем продовольчої безпеки загалом і
продовольчого забезпечення зокрема, досі не було досліджено вподобання самого
населення: які саме харчові продукти вони обирають і чому, де роблять покупки и
скільки витрачають на продовольство сьогодні.
Мета й завдання статті
У зв’язку з необхідністю дослідження особливостеи формування системи
продовольчої безпеки країни через продовольчі вподобання населення, метою статті є
вивчення споживчих переваг при виборі и купівлі основних груп харчових продуктів.
Для досягнення поставленої мети необхідно провести відповідне маркетингове
дослідження шляхом анкетування.
Виклад основного матеріалу дослідження
У рамках вивчення проблеми продовольчої безпеки України и питання
самозабезпечення населення якісними, безпечними та доступними харчовими
продуктами вітчизняного виробництва і походження було проведено дослідження щодо
споживчих переваг населення м. Одеси під час виробу и купівлі продовольчої продукції.
Дослідження проводились у вересні – жовтні 2019 р. у м. Одесі методом
анонімного анкетування. Опитуваним було запропоновано відповісти в усніи або
письмовіи формі на ряд питань. Анкетування можна було проити як он-лаин за
допомогою сервісe Google форм, так и офф-лаин - тобто на паперовому носії. Офф-лаин
дослідження проводилося в учбових закладах м. Одеси, на промислових підприємствах,
серед середніх і малих підприємців, біля крупних продовольчих супермаркетів,
ринків [11, 12].
Анкету було розроблено, враховуючи основні фактори, які можуть вплинути на
прииняття споживачами рішення під час вибору харчових продуктів. Вона мала два
блоки запитань [13, 14].
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Перший блок – основна частина запитань включала так звані інформаціинотематичні запитання. Вони мали багатоваріантнии тип відповідеи, тобто вибір
пропонувалося зробити з переліку варіантів.
Другий блок анкети був присвячении особистим відомостям про респондентів. Він
передбачав запитання, пов’язані з родом діяльності, віком людини, сімеиним станом і
статтю. Вони дали змогу більш точно описати цільову аудиторію, яка брала участь в
опитуванні.
Рекомендовании обсяг вибірки було обрано на рівні 400 осіб. Кількість визначено
за стандартною таблицею при обсязі генеральної сукупності більше ніж 1 млн осіб і
припустиміи похибці у 5 % (довірча имовірність – 0.954). Метод формування вибірки –
стохастичнии (випадковии) [12, 15].
Для статистичного оброблення інформації, отриманої після анкетування,
використовували програму Excel.
Фактично в анкетуванні прииняло участь дещо більша кількість учасників, а саме
548 осіб. Респонденти були різного віку, статі, роду занять, матеріального и родинного
стану, а також рівня освіти. З них більшу частину склали респонденти у віці 20…30 років
(26,6 %) та 40…65 років (24,8 %), з низьким (44,8 %) і середнім (34,9 %) рівнем доходу
(84 %), при цьому вони були студентами (34,9 %) або робітниками (30,2 %).
В результаті проведених досліджень вдалося з’ясувати, які групи харчових
продуктів є наибільш уживаними (рис. 1). Так, на перше місце за частотою покупки
респонденти поставили м'ясо и м'ясопродукти - 27% випадків. Дещо рідше споживачі
купляють зерноборошняні товари (крупи, макаронні вироби, хліб і хлібобулочні вироби,
сухі сніданки), а саме у 22 % випадків. Молоко и молокопродукти, а також овочі и
баштані споживаються маиже однаково - на рівні відповідно 17 % і 16 % респондентами
(рис. 1). Далі идуть харчові продукти, що наичастіше купляє менше ніж 5 %
респондентів, а саме: яиця (4 %), риба і рибопродукти (5 %), плоди, ягоди, виноград
(1 %), олія рослинна всіх видів (0,5 %), картопля (1 %), цукор (0,5 %). Відповіли, що всі
вищезгадані групи харчових продуктів купляють однаково часто 6 % споживачів. Свіи
варіант обрав лише 1 % респондентів.
олія рослинна всіх
цукор; 0,5%
видів ; 0,5%
картопля; 1,0%
плоди, ягоди,
виноград
; 1,0%
риба і
рибопродукти ;
5,0%

всі вищезгадані
свій варіант ; 1,0%
групи ; 6,0%
м'ясо й
м'ясопродукти ;
27,0%

яйця; 4,0%

овочі й баштані ;
16,0%

молоко й
молокопродукти;
17,0%

зерноборошняні
товари (крупи,
макаронні вироби,
хліб і хлібобулочні
вироби, сухі
сніданки); 22,0%

Рис. 1. Найбільш вживані населенням м. Одеси харчові продукти
Різні варіанти відповідей були отримані на запитання «Який саме фактор
найбільш впливає на Ваш вибір під час купівлі основних харчових продуктів?» Більшість
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респондентів у числі пріоритетних факторів називали, насамперед, вартість, фірму
(країну) виробника, термін зберігання, пораду від родичів і друзів, склад продукту,
якість, інформацію з Інтернету, розмір пакування, тип і дизайн пакування, рекламу й
суміші всіх цих варіантів. Більш докладне відсоткове співвідношення факторів, які
впливають на вибір населення м. Одеси під час купівлі харчових продуктів, надано на
рис. 2.
реклама
тип і дизайн пакування
розмір пакування

інформація з Інтернету
якість
склад продукту
свій варіант
порада від родичів і друзів

термін зберігання
фірма (країна) виробника
вартість
0
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Рис. 2. Фактори, які впливають на вибір населення м. Одеси під час купівлі
харчових продуктів
На питання «Яким харчовим продуктам за країною виробництва и походження Ви
надаєте перевагу?» було отримано такі відповіді (рис. 3). Більшість споживачів, а саме
47 %, обирають при покупці продовольчої продукції тільки вітчизняні товари. Дещо
менша кількість респондентів (40 %) при виборі основних харчових продуктів не
звертає увагу на країну-виробника. Та лише 11 % опитуваних обирають імпортну
харчову продукцію.
імпортні
продукти; 11%

cвій варіант;
2%

вітчизняні
товари; 47%

немає різниці;
40%

Рис. 3. Споживчі переваги населення м. Одесса щодо країни виробництва й
походження харчових продуктів
При цьому ті респонденти, які обрали для споживання імпортні харчові продукти,
у своїи переважніи більшості (50 %) наибільш значущою їх перевагою перед
вітчизняними назвали якість. На другому місці опинився асортимент - 16 %, далі були
названі екологічність/натуральність - 12 %, вартість і торгова марка/фірма виробник 5 %, дизаин і тип пакування - 3 %. Та усього 2 % респондентів обрали основною
перевагою імпортних харчових продуктів перед вітчизняними співвідношення якості и
вартості або відсутність вітчизняних аналогів. Не було принциповим дане питання
також для 2 % опитуваних.
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Відповіді на запитання «Де, як правило, Ви купуєте харчові продукти?»
розподілилися таким чином (рис. 4). Абсолютна більшість (65 %) респондентів
основним місцем покупки продовольства назвала великі супермаркети, 17 %
споживачів роблять покупки на продовольчих ринках, 10 % купляють харчові продукти
у роздрібних універсамах і лише 4 % - на оптових продовольчих базах. Серед опитаних
були и ті, що не могли визначитися із одним місцем купівлі їжі.
cвій варіант
великі супермаркети і продовольчі…
оптові продовольчі бази
роздрібні універсами
продовольчі ринки
великі супермаркети
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Рис. 4. Найбільш популярні місця покупок продовольчих товарів населення
м. Одеса
На запитання, чи вважають респонденти ціни на основні харчові продукти в
Україні доступними, більшість опитуваних, а саме 60 % обрали відповідь «ні», 35 %
вважає цінову політику в країні на продовольство достатньо адекватною, а 5 % вагалися
із відповіддю.
На запитання «Яку суму грошеи Ви витрачаєте на харчування одного члена Вашої
родини на місяць?» було отримано такі відповіді. Наибільш розповсюджених категоріи
було дві – сума до 2000 грн. і сума від 2000 до 4000 грн. Або можна говорити про те, що
41,4 % і 45,3 % респондентів відповідно витрачають зазначені вище суми на харчування
одного члена родини на місяць. До 6000 грн. на місяць на одного члена родини витрачає
на харчування маиже 9 % респондентів. Лише 2,2 % опитаних купує харчові продукти на
одного члена родини на суму до 8000 грн. на місяць. Вагалися із відповіддю 1,1 %
респондентів. Решта опитуваних віднесла свої витрати на харчування або до дуже
низьких (до 1000 грн. на одного члена родини на місяць) або до дуже високих (800010000 та більше 10000 грн. на одного члена родини на місяць).
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, в результаті проведеного дослідження споживчих переваг населення м.
Одеса щодо купівлі и споживання основних груп харчових продуктів можна зробити такі
висновки. Серед наиуживанішої продовольчої продукції респонденти обрали м'ясо и
м'ясопродукти, зерноборошняні товари, молоко та молокопродукти, а також овочі і
баштані.
Більшість респондентів у числі пріоритетних факторів, які впливають на вибір
при купівлі основних харчових продуктів, називали, насамперед, вартість, фірму (країну)
виробника, термін зберігання, пораду від родичів і друзів, склад продукту і його якість.
Ці результати дозволяють робити акценти на регулюванні даних факторів задля того,
щоб зробити українську харчову продукцію більш привабливою й вживаною і тим самим
сприяти підвищенню самозабезпечення країни затребуваним продовольством власного
походження, а, отже, й підвищити рівень продовольчої безпеки в країні.
На питання щодо переваг продовольчих продуктів за країною виробництва й
походження, можна говорити про те, що майже однакова кількість респондентів як
купує тільки вітчизняні товари, так і не звертає увагу на країну-виробника цих товарів.
Ці дані говорять про то, що є потенціал, шляхом здійснення кампанії соціальної реклами
патріотичного направлення, значно збільшити відсоток споживачів саме вітчизняної
харчової продукції.
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Абсолютна більшість респондентів основним місцем покупки харчових продуктів
назвала великі супермаркети. Саме у супермаркетах є наибільша можливість суворого
контролю якості и безпечності продукції, що продається, тобто тих факторів, які є
достатньо важливими при виборів харчових продуктів споживачами. При цьому опитані
у своїи більшості були не задоволені ціновою політикою України щодо харчових
продуктів. На купівлю продовольчої продукції витрачаються від 2000 грн. до 4000 грн.
на місяць на одного члена родини.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
Єрмоленко, О. А. Державне регулювання відтворення основного капіталу [текст]
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Анотація
Вступ. Сьогодні економіка України перебуває на стадії спаду. Тож актуальним є
необхідність втручання держави в соціально-економічний розвиток економіки. Такий
захід покликаний стабілізувати діяльність господарств, здатних продукувати інновації
й підвищувати якість і рівень життя українського населення. Ця діяльність потребує
злагодженої координації дій економічних суб’єктів з питань нагромадження капіталу.
Метою наукового дослідження є аналіз застосованих державою інструментів для регулювання відтворення основного капіталу. При здійсненні дослідження були використані
методи ретроспективного аналізу, узагальнення, порівняння й контент-аналіз.
Результати. Результатом дослідження є вироблення шляхів відтворення основного
капіталу. Науковою новизною слід вважати запропонований перелік інструментів
державного регулювання, котрий націлений на прискорення інвестиційного розвитку
української економіки. Тільки у такому випадку можливе оновлення виробничого
капіталу. Практична значимість результатів дослідження полягає у їх можливому
використанні при формуванні амортизаційної політики держави. Перспективами
подальших досліджень є розробка амортизаційної політики по галузях економіки й
створення резервів для інноваційного розвитку. Стимулювання процесу технологічної
модернізації дозволить збільшити частку нових потужностей, що, відповідно, призведе
до підвищення рівня їх використання, а, отже, і до зростання ефективності вітчизняного
промислового виробництва.
Висновки. Кардинальне оновлення виробничого потенціалу України можливо лише при
виконанні таких умов: послідовна політика держави щодо поліпшення інвестиційного
клімату, зниження інвестиційних ризиків, створення стабільних умов господарської та
інвестиційної діяльності, зміцнення інвестиційного потенціалу сучасних вітчизняних
підприємств і прискорення інвестиційного розвитку української економіки.
Ключові слова: амортизаційна політика, інвестиційний розвиток, основний капітал,
державне регулювання, відтворення.
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STATE REGULATION OF THE REPRODUCTION OF FIXED CAPITAL
Abstract
Introduction. Today, the Ukrainian economy is in a recession. Therefore, the need for government
intervention in the socio-economic development of the economy is relevant. This measure is
designed to stabilize the activities of economic agents that can produce innovations
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and improve the quality and standard of living of the Ukrainian population. This activity requires
coherent coordination of economic entities on issues of capital accumulation.
The purpose of the research is to analyse the tools used by the state for the regulation of fixed
capital reproduction. In carrying out the study, methods of retrospective analysis, generalization,
comparison, and content analysis were used.
Results. The result of the study is the reproduction ways development of fixed capital. The
proposed list of state regulation instruments, which is aimed at accelerating the investment
development of the Ukrainian economy, should be considered as the scientific novelty. Only in this
case is it possible to renew production capital. The practical significance of the research results
lies in their possible use in the formation of the state amortization policy. Prospects for further
research are the development of depreciation policies for the economy sectors and the creation of
reserves for innovative development. Stimulating the modernization process will increase the
share of new capacities, which, respectively, will lead to an increase in their use and to an increase
in the efficiency of domestic industrial production.
Conclusions. A radical renewal of the production potential of Ukraine is possible only if the
following conditions are met: a consistent state policy to improve the investment climate, reduce
investment risks, create stable conditions for economic and investment activity, strengthen the
investment potential of modern domestic enterprises and accelerate the investment development
of the Ukrainian economy.
Keywords: depreciation policy, investment development, fixed capital, state regulation,
reproduction.
JEL classification: D24; G31
Вступ
Сучасна економічна думка стверджує, що економічні цикли складаються з етапів
розвитку, стабілізації, спаду и занепаду (кризи). Наразі економіка України перебуває на
стадії спаду. Тож необхідність втручання держави в соціально-економічнии розвиток
економіки покликана стабілізувати діяльність господарств, здатних продукувати
інновації и підвищувати якість і рівень життя українського населення. Така діяльність
потребує злагодженої координації діи економічних суб’єктів з питань нагромадження
капіталу, в тому числі, иого сучасних форм, які є підґрунтям розвитку всієї сукупності та
різноманітності відносин суспільного відтворення.
Проблемою державного регулювання відтворення основного капіталу заималося
багато як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, серед яких: М. Герасимчук,
Б. Кваснюк, С. Дорогунцов [1-3]. Ці дослідники основну увагу приділяли ресурснотехнологічному аспекту відтворення. А Л. Шинкарук і А. Кулиш досліджують проблеми
нагромадження капіталу і звертають увагу на необхідність посилення иого активізації в
трансформаціиніи економіці [4; 5]. О. Шнитко робить акцент на стимулюванні
нагромадження капіталу як запоруки зростання конкурентоспроможності вітчизняної
економіки [6].
Мета статті
Метою дослідження є аналіз застосованих державою інструментів для
регулюванння відтворення основного капіталу.
Виклад основного матеріалу дослідження
Основною ціллю державного регулювання відтворення основного капіталу є
створення сприятливих умов для стабільного економічного зростання та розвитку и
організація цілісного механізму такого відтворення. Об’єктом державного регулювання
відтворення основного капіталу виступають основні засоби, а иого суб’єктом – держава
через певні державні органи законодавчої і виконавчої влади різних рівнів
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підпорядкування. Економічнии розвиток України з початку 2000-х років і до сьогодення
можна поділити на кілька етапів: першии етап (2000–2004 рр.) характеризується
високою динамікою економічного зростання: 6% – 12% приросту ВВП на рік; під час
другого періоду (2005-2007 рр.) уповільнюється зростання ВВП; третіи етап (2008–2011
рр.) співпадає з періодом світової фінансово-економічної кризи, яка безперечно
торкнулася і нашої економіки. У 2010 –2013 рр. спостерігалася певна стабілізація, а у
2014–2015 рр. - зниження розвитку внаслідок внутрішньої політичної ситуації; 2016–
2019 рр. - вихід з кризи та розвиток економіки, а 2020 – нова криза, на жаль, фактично
всеохоплююча.
За ці роки в економіці країни сталися різноманітні зміни – адаптація старих
підприємств до нових ринкових викликів, застосування у виробництві нових технологіи,
пристосування звільнених потужностеи до випуску нових продуктів, підвищення їх
якості тощо. За цих умов змінювалася також і вартість основного капіталу як в цілому по
країні, так і за окремими видами економічної діяльності.
В загальніи світовіи практиці провідне місце у здіиснюванні процесу оновлення
обладнання заимають амортизаціині відрахування. Це можна пояснити пріоритетністю
амортизаціиних відрахувань у порівнянні з іншими інвестиціиними джерелами: при
будь-якому фінансовому стані підприємства амортизаціині відрахування повинні
відраховуватися і завжди залишатися у розпорядженні цього підприємства. Як правило,
основнии капітал, відтворення якого відбулося за рахунок внутрішніх джерел,
використовується ефективніше.
Однією з головних проблем забезпечення розширеного відтворення основних
фондів є розробка и впровадження дієвого механізму їх амортизації. Серед різноманітних джерел фінансування інвестиціи амортизаціині відрахування є елементом
власних коштів підприємств при здіисненні реалізації капіталовкладень і, здебільшого,
є наибільшим.
Сприятливими властивостями власних джерел відтворення основного капіталу
можна назвати швидкість і простоту мобілізації, високу ефективність за показником
норми
прибутковості
капіталу,
котрии
інвестується,
невисокии
ризик
неплатоспроможності и банкрутства підприємства при иого використанні, повнии
контроль управління засновниками підприємства.
Виходячи з цього, державна амортизаціина політика в нашіи країні має важке
завдання побороти наявнии конфлікт бюджетних інтересів держави и інвестиціиних
інтересів підприємства, водночас сприяючи покращенню фінансового стану підприємства як важливіи умові забезпечення відтворення їхніх основних і обігових фондів.
Така прискіплива увага держави до амортизаціиних відрахувань обумовлена тим,
що вони представлять собою наибільш стабільне и ефективне джерело інвестиціи. Поперше, на їх динамічність, на відміну від прибутку, значно менше позначаються
коливання виробництва.
По-друге, утворення амортизаціиних відрахувань зовсім не залежить від
підсумків економічної діяльності, тож навіть збиткові підприємства мають у наявності
кошти для оновлення основних засобів. Це актуально саме для нашої країни, де має місце
велика частка збиткових підприємств, яка протягом останніх маиже 20 років відчутно
не змінюється, коливаючись в рамках 38-40%, що є протиріччєм для ринкової економіки
і маиже прямим фактом наявності тіньових фінансових потоків.
По-третє, оскільки амортизаціині відрахування завжди мають цільове економічне
призначення (компенсація зношеного основного капіталу), то вони виступають
заставою для забезпечення простого відтворення.
Тож, питання прискорення оновлення основного капіталу є нагальним і потребує
перегляду вищими органами державної влади значення амортизаціиних відрахувань у
відтворювальному процесі, формування ефективної амортизаціиної політики.
Для господарської практики наибільш значущими є пошук і розробка методів,
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напрямків активного втручання в економіку промислового сектора, реального впливу
на структуру, характер і динаміку відтворення в її галузевих комплексах. Застосування
и копіювання європеиського досвіду реіндустріалізації у вітчизняних умовах спочатку
відпадає не тільки через історичну промислово-відтворювальну спадковість, а и через
істотні відхилення від елементарної економічної раціональності в перехідних
економіках (м'які обмеження, заборгованості тощо) і непристосованість основних
промислово-виробничих фондів до нової господарської реальності [7]. Відповідні
проблеми зумовлюють в дании час полеміку щодо усунення технологічних бар'єрів в
промисловості, окремих помилок організаціино-економічного, інституціиного
характеру (незавершеності ринкових реформ або їх недоліків) і об'єктивних
структурних диспропорціи сучасної української економіки.
У зв’язку з вищеозначеним зростає необхідність розробки такої моделі
державного регулювання відтворення основною капіталу, яка була б спроможна
забезпечити особливу системоутворюючу роль держави у формуванні нового цілісного
виробничо-технологічного апарату в промисловості України і відповідних умов в
галузях економіки для стабільного зростання обсягів виробництва, рентабельності
капіталу и валового внутрішнього продукту. Від змісту та якості цільових установок
держави, їх функціи і принципів в цьому напрямку буде залежати побудова ланок і
елементів системи державного регулювання відтворення основного капіталу у
вітчизняніи промисловості. Необхідно розробити и реалізувати якісно інші основи,
елементи і положення державного регулювання відтворювальних процесів у галузі
функціонування основних виробничих фондів, які здатні забезпечити прискорення
промислового зростання та досягнення стіикості макроекономічної системи в цілому.
Не дивлячись на деякі позитивні зрушення, недостатніи розвиток правових
регулюючих інститутів наичастіше є самостіиним фактором, що знижує ефективність
використання виробничих потужностеи. У вітчизняніи економіці зберігається високии
рівень монополізму, в ряді економічних сегментів відсутня реальна конкуренція,
розвиток бізнесу стримують значні трансакціині витрати, має місце неповнота и
суперечливість нормативно-правової бази, неврегульованість відносин власності,
недостатніи розвиток інфраструктури і таке інше. Тому повинна бути продовжена
раціональна та послідовна державна політика зі створення ринкових інститутів,
орієнтованих на підвищення ефективності и конкурентоспроможності національної
економіки.
Сучасна державна економічна політика в першу чергу має бути спрямована на
формування цілісної системи оновлення виробничого капіталу галузеи економіки.
Необхідна розробка довгострокової державної стратегії стимулювання и підтримки
прогресивних процесів відтворення промислового потенціалу країни, націлена на
стимулювання прискореного оновлення, модернізацію та підвищення технікотехнологічного рівня діючих і створення нових потужностеи; вдосконалення структури
виробничого потенціалу, уснення диспропорціи у технічному рівні різних ланок
технологічного ланцюжка виробництва, розшивку занадто «вузьких місць», ліквідацію
дефіцитних ділянок, на яких недолік конкурентоспроможного виробничого апарата не
дозволяє випускати необхідні ринку обсяги продукції; збільшення частки сучасних,
інноваціиних потужностеи, структурні зрушення на користь виробничих потужностеи,
що створюють продукцію з високою доданою вартістю; підтримання збалансованості
пов'язаних виробничих потужностеи, забезпечення наявних і перспективних обсягів
потужностеи достатньою кількістю сировинних і трудових ресурсів відповідної якості.
Серед широкого арсеналу заходів державного регулювання, вироблених
протягом десятиліть, можна виділити дві групи методів, націлених на нормалізацію
відтворювального процесу: методи прямого и непрямого впливу. Перша група заходів
має безпосередню спрямованість на регулювання процесу відтворення основного
капіталу і в сучасних умовах повинна бути націлена на першочергове вирішення
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наибільш гострих і актуальних проблем. Однією з таких проблем є стан машинобудівних
потужностеи, тривала деградація яких призвела до того, що багато видів машин і
устаткування сьогодні в країні не випускаються, техніко-технологічні параметри певної
частини виробленої продукції не відповідають прогресивним зразкам. Неможливість
забезпечити галузі економіки сучасним обладнанням знижує рівень прогресивності и
конкурентоспроможності всієї економіки. Необхідні адресні, вузько орієнтовані заходи
державної підтримки вітчизняного машинобудування. Друга група включає комплекс
заходів, вироблених в галузі стимулювання економічного зростання, науково-технічної
та інноваціиної діяльності, що опосередковано впливають на оновлення потужностеи
через зростання доходів підприємств, підвищення якості продукції, створення
сприятливого економічного клімату.
Провідну роль у процесі державного регулювання відтворення потужностеи має
відігравати вдосконалення такого регулятивного інструмента як амортізаціина
політика.
Для активізації інвестиціиних зрушень в економіці України Президент своїм
Указом від 7.03.2001 року № 169/2001 схвалив Концепцію амортизаціиної політики,
котра була спрямована на збільшення фінансової зацікавленості суб’єктів
господарювання у реалізації інвестиціи в основнии капітал за кошти власних
амортизаціиних фондів [8]. З цією метою було запропоновано:
закріпити за суб’єктами господарювання право користуватися коштами власного
амортизаціиного фонду и ввести заборону на жодні централізовані вилучення з нього;
надавати право отримувати податкові знижки тільки таким суб’єктам
господарювання, котрі представлять документальне аргументування інвестиціиного
використовування коштів амортизаціиного фонду;
здіиснити розробку класифікації основного капіталу за групами згідно характеру
и строків иого використання та зносу;
ввести для кожної виокремленої групи основного капіталу економічно
аргументовані індикативні норми для розрахунку економічної амортизації та діапазони
допустимих відхилень, у межах яких суб’єкти господарювання можуть обирати
визначені норми економічної амортизації самостіино;
схвалити максимальні граничні норми податкової амортизації, в рамках яких її
розмір може переважати розмір економічної амортизації.
В результаті запровадження означених заходів планувалося покращення
фінансових результатів господарювання суб’єктів господарської діяльності та
створення бази даних для об’єктивно неупередженої оцінки параметрів руху основного
капіталу, потрібної для побудови прогнозів і створення програм економічного и
соціального розвитку.
Перешкоджає реалізації відтворювальної функції амортизації ряд значних
обставин. Так, знецінення амортизації при високому рівні інфляції негативно
відбивається на інвестіціиних можливостях підприємств. Окрім цього, інфляція
збільшує потребу в оборотних фондах, веде до зростання заробітної плати і реальної
ставки оподаткування прибутку. Знижує інвестиціинии потенціал амортизаціиних
відрахувань також і високии знос маина, що амортизується [9].
Незаперечним є тои факт, що відтворення основного капіталу є неможливим за
умови, коли нагромадження основного капіталу є недостатнім [10]. При виборі дієвих
заходів, котрі спрямовані на стимулювання вкладення амортизаціиних ресурсів в
інвестиції, держава має використовувати економічні інструменти. У першу чергу - це
активізація інвестиціиного попиту шляхом розширення внутрішнього ринку,
поліпшення інвестиціиного клімату, зниження інвестиціиних ризиків, підвищення
привабливості інвестування в українськии бізнес. У цьому випадку основна частина
амортизації буде направлятися на інвестиціині цілі, що підвищить її роль як джерела
відтворення основного капіталу. Відновлення відтворювальної функції амортизації
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активізує процес оновлення основного капіталу, створить передумови для зниження
собівартості, підвищення якості продукції і зростання її конкурентоспроможності.
Гнучка щодо галузевої і регіональної диференціації виробництва амортизаціина
політика має перетворитися на дієвии економічнии важіль стимулювання інвестиціиної
діяльності [11]. Для цього активна амортизаціина політика повинна поєднуватися з
податковою політикою, цілеспрямовано орієнтованої на розвиток бізнесу. В рамках
такої політики на стимулювання інвестиціи і прискорене оновлення виробничих
потужностеи можуть бути спрямовані: зменшення ставок податку на прибуток при иого
реінвестуванні у виробництво; економічне стимулювання цільового використання
амортизації шляхом збільшення податкових відрахувань у разі нецільового
використання; підвищене оподаткування фінансових операціи, що збільшують
привабливість інвестиціи в основнии капітал (наприклад, впровадження податку на
виведении капітал); податкові стимули у визначених, в першу чергу,
високотехнологічних машинобудівних галузях для заохочення інвестиціи в проекти по
їх розвитку; податкові пільги інноваціино активним підприємствам і організаціям тощо.
При виробленні державної інвестиціиної політики, спрямованої на стимулювання
модернізації та техніко-технологічне оновлення виробничої бази, необхідно
враховувати, що в Україні, в силу значної диференціації технологічного рівня окремих
галузеи і виробництв, не існує універсального варіанту розвитку для всіх галузеи і
секторів економіки.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Послідовна політика держави щодо поліпшення інвестиціиного клімату,
зниження інвестиціиних ризиків, створення стабільних умов господарської та
інвестиціиної діяльності, зміцнення інвестиціиного потенціалу сучасних вітчизняних
підприємств повинна поєднуватися з інституціиними перетвореннями, необхідними
для трансформації накопичень в інвестиції в основнии капітал, прискорення
інвестиціиного розвитку української економіки. Тільки на ціи основі можливе
кардинальне оновлення виробничого потенціалу країни, що створить надіину основу
для динамічного і сталого розвитку. Практична значимість результатів дослідження
полягає в їх можливому використанні при формуванні амортизаціиної політики
держави. Перспективами подальших досліджень є розробка амортизаціиної політики по
галузях економіки та створення резервів для інноваціиного розвитку. Стимулювання
процесу технологічної модернізації дозволить збільшити частку нових потужностеи, що,
відповідно, призведе до підвищення рівня їх використання, а, отже, і до зростання
ефективності вітчизняного промислового виробництва.
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Анотація
Вступ. Низький рівень розвитку товарної біржової торгівлі в Україні залишається доволі
гострим питанням у вітчизняній економіці протягом тривалого часу. Це свідчить про
необхідність пошуку нових шляхів удосконалення діяльності бірж.
Метою наукового дослідження є розвиток теоретичних і методичних аспектів
формування економічного механізму ціноутворення на товарному біржовому ринку.
Результати. Визначено сутність і виділено основні функції ціни. Охарактеризовано
економічні показники ефективності, які визначаються на основі ціни. Наведено
особливості ринкового ціноутворення. Окреслено методологію ціноутворення.
Встановлено, що механізм ціноутворення ґрунтується на основі взаємодії попиту та
пропозиції. Окреслено роль законодавчих і виконавчих органів у встановленні й
регулюванні цін через політику ціноутворення. Охарактеризовано методичний аспект
ціноутворення. Визначено модель ціни та цінові методи. Обґрунтовано вплив
тактичного й стратегічного факторів на динаміку цін. Доведено, що підприємства для
досягнення успіху на ринку повинні використовувати обидва фактори. Охарактеризовано
закордонну практику щодо регулювання на основі цінових механізмів. Такий підхід сприяє
вибору підприємством найсприятливішої стратегії на ринку. Наведено характеристики,
особливості й відмінності готівкового та ф’ючерсного ринку. Визначено, що товарні
біржі виступають у ролі барометру цін. Встановлено, що визначення цін є головним
завданням товарних бірж. Визначені ціни на товари оприлюднюються, дана інформація
є відкритою для покупців і продавців. Охарактеризовано роль міжнародної біржової
торгівлі у формуванні світових цін на конкретних світових центрах торгівлі. Визначено
інструменти кількісної оцінки змін динаміки та рівня світових цін. Визначено сутність і
мету біржового котирування.
Висновки. Біржова торгівля визначає рівень цін на товари. Оприлюднена інформація про
динаміку цін дозволяє приймати рішення у процесі торгівельних відносин між продавцем
і покупцем. Біржа сприяє зосередженню попиту й пропозиції в рамках світових центрів
торгівлі. Біржова торгівля суттєво впливає на ціни агропродукції.
Ключові слова: товарна біржа, економічний механізм, біржовий ринок, світові центри
торгівлі, цінове регулювання, аграрна продукція.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PRICING IN THE COMMODITY
EXCHANGE MARKET
Abstract
Introduction. The low development level of commodity exchange trade in Ukraine remains a
rather acute issue in the domestic economy for a long time. This indicates the need to find new
ways to improve the activities of exchanges.
The purpose of scientific research is the development of theoretical and methodological aspects
of the formation of the organizational and economic pricing mechanism in the commodity
exchange market.
Results. The essence and the main functions of the price are defined. The economic indicators of
efficiency are characterized, which are defined on the basis of the price. Features of market pricing
are given. The pricing methodology is outlined. It is established that the pricing mechanism is
based on the interaction of supply and demand. The role of legislative and executive bodies in
setting and regulating prices through pricing policy is outlined. The methodical aspect of pricing
is described. The price model and price methods are determined. The influence of tactical and
strategic factors on price dynamics is substantiated. It is proved that companies must use both
factors to succeed in the market. The foreign practice of regulation on the basis of price
mechanisms is described. This approach helps the company choose the most favorable strategy in
the market. The characteristics, features and differences of the cash and futures markets are given.
It is determined that commodity exchanges act as a price barometer. It is established that pricing
is the main task of commodity exchanges. Determined prices for goods are made public, this
information is open to buyers and sellers. The role of international exchange trade is described in
the formation of world prices at specific world trade centers. The tools for quantitative assessment
of changes in the dynamics and level of world prices are identified. The essence and purpose of
exchange quotation are determined.
Conclusions. Exchange trade determines the level of commodity prices. Published information on
price dynamics allows to make decisions in the process of trade relations between seller and buyer.
The exchange helps to concentrate supply and demand within world trade centers. Exchange trade
significantly affects the prices of agricultural products.
Keywords: commodity exchange, economic mechanism, exchange market, world trade centers,
price regulation, agricultural products.
JEL classification: D4; L1
Вступ
Ціна – це складна економічна категорія, що виступає грошовим виразом з одного
боку вартості матеріальних благ, створених в процесі виробництва, а зі зворотньої
сторони - впливу системи ціноутворюючих факторів (економічних, технічних,
технологічних, політичних і психологічних), які діють з різною силою та у різних
напрямках залежно від конкретної ситуації на дании період часу. У ринкових відносинах
біржова торгівля відіграє одну з головних ролеи при визначенні ціни. При цьому
пріоритет належить біржам, де відбуваються торги з ф'ючерсними контрактами.
Внутрішня и зовнішня торгівля в розвинутих країнах, зазвичаи, спирається саме на ціни
ф’ючерсних контрактів. За таких умов операція по реалізації продукції набуває нового
значення. Прииняти рішення про реалізацію продукції в таких умовах означає
спрогнозувати цінову кон’юнктуру на маибутню перспективу. Вдале прогнозування
веде до ефективного господарювання, помилки коштують дорогого и не рідко ведуть до
краху.
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У багатьох наукових працях розкрито аспект торгівлі на біржових ринках, зокрема
таких дослідників як: Біловодська О. А., Сигида Л. О. [1], Заборовськии В. П. [2],
Іваницька О. М. [3], Мацкевич Я. М. [4], Паска І. М. [5], Пластун О. Л. [6], Саприкіна Т. А. [7],
Щепіна Т. Г., Рябошапка В. А. [8] та ін. Враховуючи специфічність економічного
середовища, в якому функціонують субєкти біржової торгівлі, актуальним залишається
цінове питання.
Мета статті
Метою статті є розроблення організаціино-економічного механізму ціноутворення на товарному біржовому ринку в умовах нестабільного економічного середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження
Ціна являється вимірювачем суспільної праці, вона визначає такі
макроекономічні вартісні показники: валовии внутрішніи продукт, національнии доход,
обсяг виробництва и продажу, а також виробничі показники окремих підприємств.
Виділяють три основні функції ціни: обліково-вимірювальна; стимулююча;
розподільча.
В розумінні обліково-вимірювальної функції ціна – це інструмент вартісного
обліку витраченої праці, матеріально-технічних ресурсів на виробництво та реалізацію
товарів.
З допомогою ціни визначаються економічні показники ефективності
виробництва: прибутковість, рентабельність продукції.
Стимулююча функція – це насамперед підвищення цін, яке в подальшому
стимулює виробництво товарів, але може обмежувати їх споживання.
Зниження цін навпаки – стимулює споживання, але одночасно стримує
нарощення виробництва. Разом з тим в другому випадку мотивується впровадження
нових технологіи, нових видів техніки, передових форм організації праці з метою
зниження рівня витрат на одиницю продукції – бази здешевлення продукції.
Розподільча функція – за допомогою цін на товари відбувається перерозподіл
фінансів між: галузями економіки, регіонами, соціальними групами населення,
підприємствами з різною формою власності, фондами накопичення і споживання.
Реалізація цієї функції відбувається за допомогою включення в розмір ціни різних
складових: акцизного збору на окремі групи товарів, податку на додану вартість як форм
централізації чистого прибутку, що надходить до бюджету для загальнодержавних
потреб, в тому числі на вирішення соціальних потреб, які виникли в суспільства.
Наприклад, високі роздрібні ціни на предмети розкоші и престижні товари
забезпечують перерозподіл грошових доходів певної частини населення через бюджет
в цілях формування соціальних фондів. Розподільча функція реалізується через
державне регулювання ціноутворення в регіональному аспекті. Таким чином, держава
впливає на темпи розвитку галузеи, регіонів, підприємств і налаштовує їх діяльність
національним інтересам. Функції раціонального розміщення виробництва и
збалансування попиту і пропозиції в певніи мірі є урізноманітненням вказаних основних
функціи цін.
Формування біржової ціни на товар базується на співвідношенні попиту і
пропозиції на біржовому ринку.
Ціноутворення - це процес встановлення цін на товари та послуги.
При ринковому ціноутворенні реальний процес формування цін відбувається не
на виробництві, не на підприємстві, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку під
дією попиту та пропозиції, товарно-грошових відносин. Ціна товару і його користь
проходять перевірку ринком і остаточно формуються на ньому. Кожна фірма ставиться
до проблем ціноутворення по-своєму.
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Механізм ціноутворення здійснюється на основі методології. Методологія
ціноутворення - це сукупність найбільш загальних правил формування ціни, пов'язаних
в основному з макроекономічними особливостями господарської системи, а також із
різними сферами ціноутворення. У зв'язку з цим методологічні принципи можуть бути
загальними як для економіки в цілому, так і для групи суміжних галузей, виробництв.
Загальні методичні правила визначаються в основному законодавчими органами
країни. Правила зі свого боку стосуються переліку витрат, що включають до собівартості
як розрахункову основу ціни, так і порядок відображення в ціні елементів прибутку.
Останній у найзагальнішому вигляді являє собою суму прибутку, необхідну для
нормальної роботи підприємства, і податків, які включаються в ціну.
Конкретизація політики ціноутворення здійснюється різними методами
встановлення цін і контролю над ними. Варто зазначити, що ціни різняться
спрямованістю, механізмом утворення та дії. Інакше кажучи, методика як елемент
методології дає змогу здійснювати політику, яка відповідає економічній стратегії
діяльності підприємства.
Таким чином, робимо висновок, що методика ціноутворення - це сукупність більш
конкретних правил побудови ціни, які відображають специфіку галузей, виробництв,
продуктів.
За умов адміністративного регулювання економіки всі елементи ціни виступають
у формі нормативів, встановлених керуючими органами. В умовах ринкової економіки
ціна не виступає нормативом. Основний масив цін, представлений вільними цінами, і
використовувані разом з ними регульовані ціни не ідентичні фіксованим
адміністративним цінам. Ступінь свободи, важелі цінового регулювання неоднакові й
залежать від специфіки конкретної галузі та виробництва. Це все методичний аспект
ціноутворення. Із поняттям "методологія ціноутворення" пов'язують таку категорію як
модель ціни.
Модель ціни - це найбільш принципова форма виразу ціни як економічної
категорії. Модель ціни, як і методологія ціноутворення, визначається, в першу чергу,
типом господарської системи. Тип господарської системи, пов'язана з ним методологія
ціноутворення, модель ціни - ось вихідні умови, які визначають цінову поведінку
учасників господарського процесу.
Цінові методи - це методи формування цін на товари і послуги в рамках прийнятої
цінової стратегії.
Механізм ціноутворення в умовах ринкових відносин проявляється через ціни, їх
динаміку. Динаміку цін формують два важливі фактори - стратегічний і тактичний.
Стратегічний фактор проявляється тоді, коли ціни утворюються на основі
вартості товарів. Навколо вартості постійно відбуваються коливання цін. Процес цей
дуже складний. Тактичний фактор виражається в тому, що ціни на конкретні товари
формуються під впливом кон'юнктури ринку.
Перший фактор - це фактор довгострокового, перспективного результату; другий
може часто змінюватися (в днях, годинах і т.д.), оскільки динаміка кон'юнктурних
зрушень дуже висока. Як перший, так і другий фактори є дуже важливими в умовах
ринкової економіки, і ними потрібно досконало оволодіти і навчитися користуватись.
Перший фактор ставить у найбільш сприятливі умови ті підприємства, що мають
сучасну техніку, технологію, користуються передовими методами організації праці.
Другий фактор - підприємства, що досконало і швидко вміють користуватися
кон'юнктурою ринку. В цьому випадку потрібні гнучкість, ретельна підготовка
виробництва й виробничої інфраструктури, детальне вивчення ринку (маркетинг), а
також високопрофесійні виконавці (кадри).
Проте найбільшу впевненість в успіху і виграш отримують на ринку ті
підприємства, що мають можливість використовувати обидва фактори.
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Однією з головних функціи товарної біржі виступає формування ринкових цін на
основі поточного співвідношення попиту і пропозиції. На біржі формується біржова ціна
товару, яка стає індикатором внутрішніх і світових цін. Виявлення цін на біржових
торгах дає можливість сільськогосподарським виробникам планувати своє
виробництво, передбачати ринкові тенденції, а уряду - приимати відповідні політичні
рішення щодо сільського господарства.
В економічно розвинутих країнах відпрацьована велика кількість механізмів, які
допомагають виробникам чітко відслідковувати, а також контролювати фактори, що
впливають на процес ціноутворення. Зокрема на біржовому ринку працюють системи:
спотових, форвардних, ф’ючерсних і опціонних контрактів, і це ще далеко не повнии
перелік можливостеи цього сегменту.
Щоб правильно скористатись ситуацією на ринку, віддати перевагу тіи чи іншіи
стратегії по реалізації продукції необхідно знати, як працюють ті чи інші системи і якии
вони мають вплив на ціноутворення.
Визначення ціни здіиснюється різними методами. Але у будь-якому випадку,
необхідно, перш за все, знаити загальнии підхід, загальну мірку щодо якості, часу и місця
реалізації конкретного товару на тому чи іншому ринку.
Реальнии товар можна продати або купити на двох окремих, але пов’язаних
ринках – готівковому і ф’ючерсному.
Готівковии ринок – це місце, де товар змінює власника в залежності від ціни
(часто він називається спотовим ринком). Виконання угод на готівковому ринку
представляє собою процес купівлі-продажу товару по різних цінах, що складаються в
реальному часі, наприклад сьогодні на сьогодні, з негаиною поставкою товару після
укладання угоди.
Наприклад, готівковии ринок зернових включає безліч угод, укладених між
товаровиробниками і місцевими елеваторами, елеваторами і переробниками,
експортерами і імпортерами. Готівкові ціни – це ціни, за які товар продається в різних
сегментах ринку. В кожнии окремии момент часу є багато готівкових цін на товар в
залежності від якості товару, місця поставки та стадії переробки. Наприклад, тонна
кукурудзи може мати різну вартість в залежності від класу, вартості самого зберігання
и витрат на перевезення, часу та місця, де відбуватиметься реалізація.
В умовах ф’ючерсного ринку (а саме, ринку ф’ючерсних контрактів) мова може
ити про маибутню поставку у визначении термін. На відміну від готівкового, у
ф’ючерсного ринку є тільки одна ціна. Ф’ючерсна ціна показує собою відображення
погляду на те, скільки буде коштувати товар певної якості з певними умовами поставки
у будь-якии момент часу в маибутньому. Враховуючи тот факт, що готівковии і ф’ючерснии ринок існують паралельно, виникає своєрідна система цінових співвідношень або
залежності, яка в кінцевому підсумку впливає на сам процес ціноутворення. Час і
очікування учасників ринку – це два фактори, за допомогою яких визначають різницю
цін на готівковому і ф’ючерсному ринках. Саме це співвідношення привело в біржову
практику поняття слова «базису» – це різниці між ціною товару на готівковому ринку в
конкретному місці і ціною аналогічного товару на ф’ючерсному ринку.
Процес формування цiн нa тoвapнoму бipжoвoму pинку, як i в умoвax вiльнoгo
pинку взaгaлi, вiдбувaєтьcя пiд впливoм cпiввiднoшeння пoпиту та пpoпoзицiи. Тoвapнi
бipжi ввaжaютьcя бapoмeтpoм цiн, які чітко peaгують нa вci фaктopи i пoдiї у cвiтoвіи
гocпoдapcькiи cиcтeмi, щo пeвною мірою впливaють нa попит i пpoпoзицiю.
Ціноутворення на біржі є бiльш гнучким i мoбiльним. Цiни в piзнi ceзoни
піддаються знaчнoму кoливaнню; нa piзниx бipжax вoни тaкoж piзні нa aнaлoгiчнi
тoвapи, умoви збуту. Вce цe є peзультaтoм взaємoдiї тpьox кoмпoнeнтiв: чacу, бipжoвoгo
кoнкpeтнoгo pинку и дaниx oбcтaвин, щo вкpaи piдкo пpoгнoзувaлиcя icнуючoю
cиcтeмoю цiнoутвopeння.
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Cукупнicть фaктopiв, нacaмпepeд eкoнoмiчниx, впливaє як нa бipжoвии pинoк з
peaльним тoвapoм, тaк i на ф’ючepcнии - тoму тeндeнцiї у змiнax цiн мaють oднакoву
cпpямoвaнicть. Цe зумoвлює тe, щo пpaктичнo вcя тopгiвля peaльним тoвapoм
здiиcнюєтьcя нa ocнoвi цiн ф’ючepcнoгo pинку.
Poзглядaючи біржову цiну як ціновии iндикaтop pинку, слід підкреслити, що
виpiшaльнa poль нaлeжить цiнoвiи iнфopмaцiї. Для цьoгo нa пpoвiдниx бipжax
зaпpoвaджують cпeцiaльнi кoмп’ютepизoвaнi iнфopмaцiинi cиcтeми цiн. Нaибiльш
дocкoнaлoю i пoтужнo є cиcтeмa MPRIS нa Чикaзькiи тoвapнiи бipжi.
Основною функцією товарних бірж с формування ринкових цін, які у світовіи
практиці застосовуються як загальнии індикатор цін.
Ціна, за якою на біржі укладаються контракти на поставку продукції в
маибутньому, завжди визначається гласно. Встановлена на торгах ціна відразу ж
поступає в комп'ютерну систему, і на наступнии день передові газети публікують ціни,
за якими укладалися контракти на кожнии вид товару кожного місяця перспективного
періоду. Тому кожнии продавець і покупець, в якіи би частині земної кулі він не
знаходився, перш ніж укласти контракт на купівлю-продаж продукції, спочатку
ознаиомиться з цінами на наибільших біржах світу, які відіграють важливу роль у
ціноутворенні.
Міжнародна біржова торгівля сприяє концентрації попиту і пропозиції у
визначених місцях і забезпечує можливість формування біржових цін на основі
світового рівня попиту та пропозиції за широким асортиментом товарної продукції. Для
міжнародної торгівлі характерним є розмаїття ринкових цін, коли один і тот же товар
може бути реалізовании за різними цінами, залежно від умов угоди и базису поставки,
характерних особливостеи ринку і джерел цінової інформації.
Світові ціпи (word market price) – ціни угод на великі партії товарів, укладені в
основних центрах світової торгівлі. Такі угоди укладаються на умовах платежу у
вільноконвертованіи валюті, а вибрані ринки регулюються загальним, а не спеціальним
торговельно-політичним режимом.
Для кожного конкретного світового центру торгівлі характерна своя ціна, яка має
назву ринкової.
Якщо ринок дефіцитнии, тобто попит на иого товари перевищує пропозиції, то він
вважається ринком продавця, і на ньому диктується ціна продавця.
Якщо пропозиція на ринку перевищує попит, то цеи ринок є ринком покупця, і на
ньому диктується ціна покупця.
У процесі визначення реального рівня цін на світових товарних ринках
виникають проблеми, які ускладнюють їх розрахунки. Перш за все, це наявність
постіиних цінових коливань, системи надбавок і знижок з урахуванням стану ринкової
кон'юнктури, місця и часу торгової угоди.
Інструментом кількісної оцінки змін динаміки і рівня світових цін виступають
цінові показники:
❖
контрактні ціни на конкретному товарному ринку відображають рівень цін
на продукт певної якості за відповідних умов поставки та оплати;
❖
ціни пропозиції – це ціни офіціиної продукції продавця, які відрізняються
від контрактних цін на величину знижки, якої в ході переговорів досягає покупець, тобто
у процесі уторговування цін;
❖
довідкові ціни або ціни продавців. За умови зниження попиту довідкові
ціни протягом певного періоду ще залишаються незмінними, а реагування на иого зміну
здіиснюється шляхом збільшення або зменшення знижок.
За умови погіршення кон'юнктури и зниженні попиту більш об'єктивну уяву про
рівень цін дають ціни фактичних угод.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
45

Залежно від кон'юнктури і взаємовідносин між покупцями и продавцями, між
рівнем довідкових цін і цінами фактичних угод формуються ціни біржових котирувань,
а саме: ціни реального товару, термінових угод ф'ючерсних цін на різних товарних
біржах світу та за умов різних базисних поставок. Ціни, визначені таким способом,
коливаються кількісно.
Коли при визначенні світової ціни використовують біржові котирування, це дає
змогу об'єктивно аналізувати кон'юнктуру на світових ринках певних товарів на
короткостроковии період і розраховувати їх прогнозні рівні на наиближчу перспективу.
Крім того, в основу аналізу закладаються, згідно міжнародних методик, співставні,
натуральні и вартісні показники.
Світові ціни є об'єктивним показником при дослідженні динаміки товарних ринків, руху цін у міжнародніи торгівлі, оскільки є середньозваженими цінами всіх ринків
даного асортименту товару. Як правило, питомі ціни є об'єктивною базою для аналізу
таких проблем, як щодо співвідношення світових і внутрішніх цін в окремих країнах.
За існуючої практики визначення світової ціни ми фактично фіксуємо ціни, які не
достатньо точно відображають реальнии їх рівень. Адже, як правило, ціни на певнии вид
товару визначають на основі кількох біржових котирувань, а саме: ціни реального
товару (spot prices), термінових угод або ф'ючерсних цін (futures) на різних товарних
біржах світу и при різних базисах поставок.
При такому підході до визначення рівня світової ціни на тои чи іншии продукт не
можна назвати реально існуючии її рівень. Ми можемо тільки стверджувати, що за цими
цінами реалізувалася продукція на певну дату, місяць, рік, тобто в минулому, але не
реалізується в дании момент на світових товарних ринках.
Виходячи з вищевикладеного, на значно тривалии термін часу и при вивченні
проблем формування ринкових цін у міжнародніи торгівлі наибільш об'єктивно
світовии їх рівень відображає так звании показник питомої вартості товару, або питомі
ціни, тобто відношення загальної вартості реалізованого (експорт) або купленого
(імпорт) даного виду товару у всьому світі до иого загальних фізичних обсягів.
Отже, питомі ціни є практично статистичною "звітною" угодою, яка відображає
тенденції у формуванні рівня світової ціни, а не ціну на певну дату. Світові ціни,
визначені як питомі ціни, є об'єктивним показником при дослідженні динаміки
товарних ринків, руху цін у міжнародніи торгівлі, оскільки є середньозваженими цінами
по всіх ринках даного асортименту товару. Як правило, питомі ціни є об'єктивною базою
для аналізу таких проблем як співвідношення світових і внутрішніх цін в окремих
країнах, формування цін під впливом інфляціиних процесів тощо.
У світовіи практиці, виходячи з особливостеи формування категорії світових цін,
застосовують співвідношення цін питомих і біржових котирувань на тои чи іншии продукт. Це дає змогу об'єктивно аналізувати такі проблеми як значення біржової торгівлі
у ціноутворенні на світовому ринку продукції, стабільність і нестабільність цін тощо.
Вплив біржових цін на процес ціноутворення у зовнішніи торгівлі має різнии
ступінь, але для агропродукції він наибільш суттєвии. Насамперед, це стосується так
званих "класичних" біржових продуктів, а саме: зернових, оліиних і інших культур
сільськогосподарської сировини, яка реалізується через товарні біржі и аукціони.
Біржове котирування зазвичаи розглядають з двох точок зору:
❖ котирування - це процес (механізм) виявлення ціни в процесі біржового торгу;
❖ котирування - це обробка даних про ціни, які були встановлені в процесі
біржового торгу, підготовка їх для публікації в біржових бюлетенях або зведення і
подання учасникам торгів.
Мета котирування біржових цін – установлення для окремих груп товарів типової
довідкової ціни, що відображає вартість одиниці товару при типових (середніх) обсягах
угод і умовах торгів.
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Поява ціни в процесі біржового торгу - результат взаємодії зареєстрованих
торговців; таким чином, біржа лише її виявляє, об'єктивно сприяючи формуванню ціни.
Біржа зосереджує попит і пропозицію на купівлю и продаж товару, визначає
співвідношення між поточним попитом і поточною пропозицією, в результаті чого
виявляється ціна, як вираз рівноваги тимчасового та відносного, але достатнього для
здіиснення тієї чи іншої угоди.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Визначено, що конкретизація політики ціноутворення здіиснюється різними
методами встановлення цін і контролю, які являють собою сукупність конкретних
правил побудови ціни, що відображають специфіку галузеи, виробництв, продуктів.
Доведено, що у ринкових відносинах біржова торгівля відіграє одну з головних ролеи
при визначенні ціни, при цьому пріоритет належить біржам, оскільки там відбуваються
торги з ф'ючерсними контрактами. Визначено, що за таких умов операція по реалізації
продукції набуває нового значення, де прииняти рішення про реалізацію продукції
означає спрогнозувати цінову кон’юнктуру на маибутню перспективу; як результат вдале прогнозування веде до ефективного господарювання. Встановлено, що біржа
зосереджує попит і пропозицію на купівлю и продаж товару, визначає співвідношення
між поточним попитом і поточною пропозицією, в результаті чого виявляється ціна як
вираз рівноваги тимчасового и відносного, але достатнього для здіиснення тієї чи іншої
угоди. Обґрунтовано, що вплив біржових цін на процес ціноутворення у зовнішніи
торгівлі має різнии ступінь, але для агропродукції він наибільш суттєвии, а саме, для
зернових, оліиних і інших культур сільськогосподарської сировини, яка реалізується
через товарні біржі и аукціони.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ Й ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Степаненко, С. В. Концептуальні основи трактування сутності и оцінювання
ефективності податкового контролю в Україні [текст] / Сергіи Віталіиович Степаненко,
Сергіи Валентинович Руденко // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. –
Том 5. – № 1. – С. 49–56. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Формування податкової політики на засадах економічної ефективності,
стабільності, прозорості й наближення її до міжнародних і європейських стандартів
неможливе без ефективного податкового контролю. Перед податковим контролем як
складовою податкової системи стоять завдання подолання нерівномірного розподілу
податкового навантаження в економіці, вдосконалення неефективної системи
податкових пільг, зменшення заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету з
метою детінізації української економіки та легалізації доходів юридичних і фізичних осіб.
Значимість податкового контролю особливо актуалізується через суттєву залежність
доходів бюджетів всіх рівнів від податкової складової.
Метою статті є дослідження сутності й оцінка ефективності податкового контролю
у забезпеченні фіскальної функції податкових надходжень.
Результати. Систематизація підходів до трактування сутності категорії «податковий контроль» дала змогу виділити інституційний, діяльнісно-цільовий і системний
підходи, відповідно до яких податковий контроль виступає інститутом суспільного (державного) сектору, частиною податкової системи, цілеспрямованою діяльністю, спрямованою на забезпечення ефективного функціонування фінансової системи та економіки
країни в цілому. За результатами аналізу кількісних показників податкового контролю
(кількості перевірок і суми донарахованих зобов’язань, яка підлягає погашенню) виявлено,
що протягом 2014-2019 рр. найбільш активними з позиції податкового контролю є м.
Київ, де проводиться найбільша кількість перевірок і зафіксовані найбільші суми
донарахованих грошових зобов’язань, які підлягають погашенню.
Висновки. З огляду на загальну динаміку податкових перевірок, протягом 2014-2019 рр.
спостерігається низхідна їх тенденція, натомість як суми донарахованих грошових
зобов’язань мають висхідну тенденцію, що зумовлено зростанням кількості податкових
правопорушень і зростанням випадків ухиляння від сплати податку. З огляду на це
запропоновано концептуальну модель гармонізації інтересів учасників податкових
взаємовідносин в Україні, спрямовану на підвищення ефективності податкового
контролю.
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CONCEPTUAL BASIS OF THE ESSENCE INTERPRETATION AND EVALUATION OF TAX
CONTROL EFFECTIVENESS IN UKRAINE
Abstract
Introduction. The formation of tax policy on the basis of economic efficiency, stability, transparency and its approximation to international and European standards is impossible without
effective tax control. Tax control as a component of the tax system faces the task of overcoming
the uneven distribution of the tax burden in the economy, improving the inefficient system of tax
benefits, reducing arrears of taxes and fees to the budget to de-shadow the Ukrainian economy
and legalize income of legal entities and individuals. The importance of tax control is especially
relevant due to the significant dependence of budget revenues at all levels on the tax component.
The purpose of the article is to study the essence and assess the effectiveness of tax control in
ensuring the fiscal function of tax revenues.
Results. Systematization of approaches to the essence interpretation of the category "tax control"
allowed to identify institutional, targeted and systemic approaches, according to which tax control
is an institution of the public sector, part of the tax system, targeted activities to ensure effective
financial system and economy of the country as a whole. According to the analysis results of
quantitative indicators of tax control (number of inspections and the amount of accrued liabilities
to be repaid) it was found that during 2014-2019 the most active from the point of view of tax
control is Kyiv, where are the largest number of inspections and the largest amounts accrued
monetary liabilities to be repaid.
Conclusion. In view of the general dynamics of tax audits, during 2014-2019 there is a downward
trend, while the amounts of accrued monetary liabilities have an upward trend, due to the growing
number of tax offenses and increasing cases of tax evasion. Given this, a conceptual model of
harmonization of the participants’ interests in tax relations in Ukraine is proposed, aimed at
improving the tax control effectiveness.
Keywords: tax system, tax revenues, tax control, tax audits, accrued liabilities.
JEL classification: E63; H20
Вступ
У сучасних умовах обмеженості фінансових можливостеи країни и необхідності
інституціалізації нових економічних взаємовідносин держави в особі податкових
органів і господарюючих суб’єктів зростає роль податкового контролю як важливого
елемента в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки. Ефективнии податковии контроль (важлива складова функціонування податкової системи в економічному
и соціальному контексті), з огляду на необхідність забезпечення фінансових потреб
держави, має базуватись на засадах формування максимально зручних і необтяжливих
умов оподаткування бізнесу, в тому числі за рахунок подолання нерівномірного
розподілу податкового навантаження в економіці, впорядкування системи планування,
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організації і здіиснення податкових перевірок, використання сучасних аналітичних
інструментів їх проведення, сприяння підвищенню податкової культури, дисципліни у
суспільстві и ефективності податкового адміністрування загалом.
Різні аспекти вивчення науково-практичних проблем контрольно-перевірочного
процесу знаишли своє відображення в низці праць українських і зарубіжних дослідників.
Теоретико-методологічні засади розвитку, організації і здіиснення податкового
контролю розроблені у фундаментальних працях В. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо,
Ф. Ноимарка, М. Алексеєнка, М. Туган-Барановського, А. Крисоватого, А. Лісового.
Концептуальні основи дослідження ефективності податкового контролю и загальні
засади її підвищення представлені в роботах вітчизняних дослідників, зокрема
І. Басанцова, О. Воронкової, Б. Карпінського, Т. Мединської, В. Мельника, Л. Тарангул,
А. Чередніченко та ін.
Мета статті
Метою статті є дослідження сутності и оцінка ефективності податкового
контролю у забезпеченні фіскальної функції податкових надходжень.
Виклад основного матеріалу дослідження
Податкові надходження становлять основу надходжень Державного бюджету: за
період 2014-2019 рр. частка податкових надходжень знаходиться в діапазоні 76,57 % –
81,76 % від загальної суми надходжень бюджету [1], тому від ефективності податкового
контролю залежить рівень наповнюваності бюджету і иого платоспроможність.
Ефективність податкового контролю є однією з ключових умов забезпечення
ефективності всієї системи податкового адміністрування.
У визначенні сутності податкового контролю доцільно виокремити
інституціинии, діяльнісно-цільовии і системнии підходи, кожен з яких визначає
специфіку досліджуваної категорії з позиції її елементів, функціи і місця в податковіи
системі (табл. 1). З огляду на наведені в табл. 1 трактування, податковии контроль у
системі державного контролю необхідно розглядати як різновид державного
фінансового контролю.
Таблиця 1. Систематизація підходів до трактування суті категорії «податковий
контроль»

Діяльнісно-цільовии

Інституціинии

Підхід

Визначення
«… організація контрольної діяльності з використання податкових зобов’язань,
запобігання и припинення податкових правопорушень і відшкодування втрат
бюджету, понесених через недотримання цих вимог в рамках реалізації
встановлених заходів відповідальності»
«… сукупність відносин, за яких і об’єкти, і суб’єкти контролю несуть відповідальність за дотримання чинного законодавства, за виконання своїх зобов’язань»
«… один з видів фінансового контролю, що здіиснюється у сфері державного
управління оподаткуванням, якии становить собою діяльність уповноважених
державою суб’єктів по встановленню стану виконання вимог чинного податкового
законодавства особами, на яких покладено обов’язок щодо обчислення, сплати,
утримання и перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів), виявленню
відхилень у їх діяльності від встановлених вимог, їх припинення та усунення, а також
по відновленню порушених прав держави та територіальних громад на своєчасне і
повне одержання відповідних сум податкових платежів і недопущенню таких
порушень у маибутньому»
«… діяльність податкових органів щодо спостереження за відповідністю процесу
організації платниками податків обліку об’єктів оподаткування, методики
обчислення и сплати податків і податкових платежів за чинними нормативноправовими актами сфери оподаткування, виявлення відхилень, допущених у ході
виконання норм податкового законодавства та визначення впливу наслідків
порушень на податкові зобов’язання»
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Продовження табл. 1

Системнии

Діяльнісноцільовии

Під-хід

Визначення
Автор
«… цілеспрямована діяльність державних контролюючих органів у сфері
оподаткування, яка реалізується через владні відносини обов’язкового
А. Влахарактеру, направлена на підвищення ефективності и покращення роботи сова [5]
державних функціи, пов’язаних із грошовими та матеріальними ресурсами»
«… система заходів, яких вживають контролюючі органи з метою контролю пра- П. В. Мельвильності нарахування, повноти и своєчасності сплати податків і зборів, а також
ник,
дотримання законодавства з питань виконання розрахункових і касових Л. Л. Тараопераціи, патентування, ліцензування и іншого законодавства, контроль за
нгул,
дотриманням якого покладено на контролюючі органи (органи державної З. С. Варподаткової служби та митні органи)»
наліи [7]
«… є частиною податкової системи (підсистеми), що включає взаємопов’язані
елементи, які забезпечують її стіике функціонування и вирішення поставлених
Г. Незавдань, інститути та механізми, нормативно-правову базу, економічні відносини,
стеоргани (суб’єкти), котрі здіиснюють податковии контроль, форми і методи иого ров [8]
організації»
«… багатоаспектна міжгалузева система спостереження державних
контролюючих органів за фінансово-господарською діяльністю платників Н. Б. Гуподатків з метою об’єктивного забезпечення заданого рівня формування
сак [9]
бюджету и встановлення її відповідно вимогам чинного законодавства»
«… система діи і заходів в управлінні фінансами країни, які спрямовані на
А. Черезабезпечення додержання суб’єктами господарювання чинного законодавства з
дніченоподаткування з метою наповнення фінансовими ресурсами бюджетів усіх
ко [10]
рівнів і державних цільових фондів»

Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки, обов'язковою умовою ефективного функціонування фінансової
системи й економіки країни в цілому. Від ефективності податкового контролю значною
мірою залежить економічний добробут держави та її безпека.
В науковіи літературі державнии податковии контроль в широкому значенні слова
визначається як спеціальнии спосіб забезпечення законності. До иого основних задач
відносяться забезпечення надходжень до бюджетів різних рівнів всіх передбачених
законодавством податків і платежів, перешкоджання ухилянню від сплати податків
(тобто податковии контроль виступає як перевірка виконання законів, виправлення
помилок і порушень).
Податковии контроль як елемент управління оподаткуванням є необхідною
умовою існування ефективної податкової системи; забезпечує зворотнии зв'язок
платників податків з органами державного управління, які наділені особливими
правами и повноваженнями з усіх питань оподаткування. Податковии контроль –
завершальна стадія податкового адміністрування, один з елементів методики
планування податкових доходів бюджету. Податковии контроль як складова частина
державного управління економікою має певну специфіку практики застосування і
цільову спрямованість, що відрізняє иого від інших видів контролю.
Оцінку ефективності податкового контролю з позиції фіскальної ефективності
Державного бюджету здіиснено на основі показників кількості перевірок і суми
донарахованих грошових зобов'язань, яка підлягає погашенню, за період 2014-2019 рр.
в цілому по Україні та в розрізі областеи. За досліджувании період кількість перевірок в
цілому по Україні зменшується з 33613 у 2014 р. до 13877 у 2019 р. Зниження зумовлене
як скороченням планових, так і позапланових перевірок (рис. 1). Сума донарахованих
грошових зобов’язань, як свідчить висхідна динаміка лінії тренду, має нестіику
тенденцію до зростання за досліджувании період. У 2014 році на одну перевірку
приходилося 236,9 тис. грн. донарахованих грошових зобов’язань, у 2015 р. – 212,9
тис. грн., у 2016 р. – 330,2 тис. грн., у 2017 р. – 850,4 тис. грн., у 2018 р. – 720,8 тис. грн., у
2019 р. – 947,5 тис. грн., що свідчить про підвищення ефективності податкових
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перевірок. Профіль показників податкових перевірок за областями представлении на
рис. 2 і рис. 3.
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Рис. 1. Динаміка кількості перевірок і суми донарахованих грошових зобов’язань
по Україні на 2014-2019 рр.
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Рис. 2. Кількість податкових перевірок за областями, 2019 р.
Джерело: побудовано за [11]
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Рис. 3. Сума донарахованих грошових зобов’язань, яка підлягає погашенню, за
областями, 2019 р.
Джерело: побудовано за [11]
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Наибільша кількість податкових перевірок у 2019 році проведена у м. Київ –
загальною кількістю 3878 (з них 899 планових і 2979 позапланових); Харківськіи – 1392
(з них 467 планових і 925 позапланових), Дніпропетровськіи – 1292 (з них 207 планових
і 1085 позапланових), Одеськіи – 1060 (з них 279 планових та 781 позапланових) та
Львівськіи області – 561 (з них 144 планових та 417 позапланових). Наименша кількість
- в Херсонськіи (137, з них 50 планових та 87 позапланових), Житомирськіи (134, з них
41 планових та 93 позапланових), Чернівецькіи (129, з них 70 планових та 59
позапланових), Закарпатськіи (118, з них 59 планових та 59 позапланових) та Луганськіи
області (109, з них 30 планових та 79 позапланових), що пов’язано з рівнем ділової
активності в цих регіонах.
В ретроспективному періоді 2014-2018 рр. п’ятірку регіонів з наибільшою
кількістю перевірок сформували м. Київ, Дніпропетровська, Харківська, Львівська и
Одеська області протягом всього періоду. Перелік регіонів з наименшою кількістю
перевірок (до 2 % від загальної кількості перевірок по Україні) сформували:
Житомирська, Луганська, Кіровоградська, Чернівецька, Закарпатська області (2014 р.);
Чернівецька, Закарпатська, Житомирська, Донецька, Луганська (2015 р.); Житомирська,
Чернівецька, Закарпатська, Донецька, Луганська (2016 р.); Херсонська, Донецька,
Закарпатська, Чернівецька, Луганська (2017 р.); Кіровоградська, Херсонська,
Закарпатська, Луганська, Чернівецька (2018 р.).
За показником суми донарахованих грошових зобов’язань, яка підлягає
погашенню, за 2019 р. лідирує Луганська область (29,95 % від загальної суми
донарахувань по Україні), Дніпропетровська (10,71 %), Київська (10,49 %), Вінницька
(5,29 %), Миколаївська (5,14 %) (рис. 3). За попередні роки наибільша сума
донарахованих грошових зобов’язань зафіксована у м. Київ (33,05 % у 2014 р., 35,08 % у
2015 р., 36,31 % у 2016 р., 13,77 % у 2017 р., 21,09 % у 2018 р.). Зазначені суми за іншими
областями значно нижчі, порівняно з м. Київ.
Наименша сума донарахувань за 2014 р. по Сумськіи, Чернігівськіи, Житомирськіи, Луганськіи, Закарпатськіи областях; за 2015 р. - Сумськіи, Житомирськіи, Тернопільськіи, Закарпатськіи, Луганськіи областях; за 2016 р. – Черкаськіи, Рівненськіи,
Чернівецькіи, Закарпатськіи, Луганськіи областях; за 2017 р. – Житомирськіи,
Тернопільськіи, Рівненськіи, Закарпатськіи, Чернівецькіи областях; за 2018 р. – ІваноФранківськіи, Черкаськіи, Тернопільськіи, Рівненськіи, Закарпатськіи областях; за 2019
р. – Сумськіи, Полтавськіи, Львівськіи, Чернівецькіи, Тернопільськіи областях. За період
2014-2019 рр. частка донарахованих грошових зобов’язань по кожніи із вказаних
областеи не перевищує 1 % від загальної суми по Україні.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Виявлені в результаті аналізу закономірності свідчать про те, що наибільша
кількість податкових перевірок за період 2014-2019 рр. здіиснюється в м Києві,
Харківськіи, Дніпропетровськіи, Одеськіи і Львівськіи областях. Наименша кількість - в
Херсонськіи, Житомирськіи, Чернівецькіи, Закарпатськіи, Луганськіи, Донецькіи,
Кіровоградськіи областях. Що стосується суми донарахованих грошових зобов’язань, то
наибільша їх сума за період 2014-2018 рр. зафіксована також в м. Київ. Натомість у
2019 р., наибільша сума донарахованих грошових зобов’язань, яка підлягає погашенню,
зареєстрована в Луганськіи області, в якіи здіиснено наименше перевірок, що свідчить
про високу частку податкових порушень по області за підсумками 2019 р.
Протягом 2014-2019 рр. спостерігається підвищення ефективності податкового
контролю в Україні з огляду на показник суми донарахувань, що приходиться на 1
перевірку. Проте, з іншої сторони, зростання цього показника може бути свідченням
зниження податкової дисципліни. Дане твердження підтверджується високим рівнем
тінізації економіки, якии становить 23,8 % від загального обсягу ВВП [12].
Основними проблемами здіиснення податкового контролю в Україні є:
присутність корупціиної складової у вирішенні «проблемних» питань за
результатами контролю податкових органів;
часто невиправдані завдання і методи контрольної роботи податкових органів;
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відсутність податкової свідомості у платників податків, спрямованої на
самостіине належне обчислення податкових зобов’язань, добровільну їх сплату;
низькии рівень податкової культури платників податків, зумовлении насамперед
постіиними и численними нововведеннями у вітчизняному законодавстві, відсутністю
завчасної поінформованості платників про очікувані зміни у ньому.
З огляду на існування ряду проблем в процесі перевірки, шляхами підвищення
ефективності податкового контролю виступає гармонізація відносин між платниками
податків і податковими органами у процесі здіиснення податкового контролю.
Концептуальна модель гармонізації взаємовідносин учасників податкового контролю
має базуватися на таких першоосновах:
1) узгодження цілей учасників податкового контролю: створення сприятливого
податкового середовища для ведення бізнесу на засадах зниження тягаря
оподаткування й гуманізації взаємовідносин учасників контрольно-перевірочного
процесу для зняття напруги, утвердження порозуміння, уникнення конфліктів між
учасниками контролю; забезпечення фінансових інтересів держави, ефективності
адміністрування податків і зборів, підвищення податкової культури й дисципліни у
суспільстві, виховання соціально відповідального платника податків у результаті
підвищення ефективності податкового контролю;
2) узгодження можливостей учасників податкового контролю: вдосконалення
механізмів і методів здійснення податкового контролю й підвищення його ефективності, забезпечення сплати до бюджету донарахованих за результатами перевірок
податкових зобов’язань і штрафних санкцій; узгодження вимог органу контролю і
обов’язків, прав і свобод суб’єкта господарювання; узгодження податкових надходжень
і фінансових санкцій з платоспроможністю платника податків; забезпечення суспільної
дисципліни та законності у процесі контрольно-перевірочної роботи;
3) узгодження інтересів учасників податкового контролю: формування
позитивної громадської думки щодо контролюючих органів, підвищення податкової
свідомості платників на засадах добровільної сплати податків; встановлення
оптимального рівня оподаткування, що відповідає соціально-економічним інтересам
держави, і є прийнятним для платників податків з огляду на визначений рівень
податкового навантаження; зниження тиску податкового контролю на бізнес при
підвищенні податкової культури та дисципліни у підприємницькому середовищі;
співпраця громадських організацій і платників податків з податковими органами.
Перспективами дослідження в даному напрямку є пошук резервів підвищення
ефективності податкового контролю на основі гармонізації відносин між платниками
податків і податковими органами у процесі здіиснення податкового контролю.
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Анотація
Вступ. Через зміни в економічному середовищі аналіз економічних процесів потребує змін
в існуючих підходах. Важливого значення набуває системний підхід у процесі визначення
ключових фінансових індикаторів. Моніторинг і контроль виступають у ролі важливого
інструменту для прийняття управлінських рішень.
Метою наукового дослідження є розвиток теоретичних і методичних аспектів
формування механізму прийняття рішень на основі моніторингу та контролю в
управлінні аграрним підприємством.
Результати. Обґрунтовано роль моніторингу у процесі прийняття управлінських
рішень. Виокремлено стратегічне спрямування інтеграції інструментів моніторингу та
контролю у процесі діяльності аграрного підприємства. Охарактеризовано результати
впровадження механізму управління. Визначено сутність контролю й моніторингу.
Наведено функції контролю в управлінні інноваційним розвитком суб’єкта аграрного
бізнесу. Наголошено на необхідності організаційних змін в структурі аграрного
підприємства для реалізації механізму управління. Обґрунтовано роль і види делегування
повноважень як фактору зростання ефективності прийняття рішень. Визначено
переваги використання делегування у практиці аграрних підприємств. Наведено
принципи, які сприяють ефективному прийняттю управлінських рішень. Виокремлено
групи методів для прийняття управлінських рішень. Надано характеристики різних
технологій прийняття управлінських рішень у розрізі існуючих наукових шкіл. На основі
аналізу наукової літератури визначено алгоритм прийняття управлінських рішень.
Обґрунтовано місце контролю та моніторингу в даній послідовності. Охарактеризовано
етапи прийняття управлінських рішень в менеджменті аграрних підприємств.
Висновки. Сутність запропонованого механізму базується на використанні
інструментів моніторингу і контролю. Використання даного механізму сприяє
зростанню ефективності управління інноваційним розвитком вітчизняних суб’єктів
аграрного бізнесу.
Ключові слова: аграрне підприємство, моніторинг, контроль, управлінське рішення,
механізм, інноваційний розвиток підприємства, інструменти моніторингу та контролю.
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THE MECHANISM OF MAKING AND IMPLEMENTING MANAGEMENT DECISIONS ON THE
BASIS OF MONITORING AND CONTROL IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
MANAGEMENT
Abstract
Introduction. Due to changes in the economic environment, the analysis of economic processes
requires changes in existing approaches. The systematic approach in the process of determining
key financial indicators is becoming important. Monitoring and control act as the important tool
for management decisions.
The purpose of scientific research is to develop theoretical and methodological aspects of forming
a decision-making mechanism based on monitoring and control in the management of an
agricultural enterprise.
Results. The role of monitoring is substantiated in the process of making managerial decisions.
The strategic direction of integration of monitoring and control tools in the process of the
agricultural enterprise activity is singled out. The results of the control mechanism
implementation are described. The essence of control and monitoring is defined. The control
functions in the innovative development management of the subject of agrarian business are
given. The need for organizational changes is emphasized in the structure of the agricultural
enterprise for the implementation of the management mechanism. The role and types of powers
delegation are substantiated as a factor in increasing the effectiveness of decision-making. The
advantages of using delegation are determined in the practice of agricultural enterprises. The
principles are resulted which promote effective acceptance of administrative decisions. Groups of
methods for making managerial decisions are singled out. The characteristics of different
technologies of managerial decision-making are given in the context of existing scientific schools.
The algorithm of making managerial decisions is determined based on the analysis of the scientific
literature. The place of control and monitoring in this sequence is substantiated. The stages of
making managerial decisions in the management of agricultural enterprises are described.
Conclusions. The essence of the proposed mechanism is based on the use of monitoring and
control tools. The use of this mechanism contributes to the effectiveness of innovative development
management of domestic agricultural entities.
Keywords: agricultural enterprise, monitoring, control, management decision, mechanism,
innovative development of the enterprise, tools of monitoring and control.
JEL classification: Q12
Вступ
Трансформаціині процеси економічної системи створили підґрунтя для
наукового осмислення необхідності зміни підходів до аналізу результатів діяльності
підприємства и оцінки ресурсного потенціалу. Актуальності набуває теоретичне
обґрунтування нового системного підходу до дослідження ключових фінансових
індикаторів і встановлення їх взаємозв’язку як з внутрішніми фінансовими та
нефінансовими детермінантами, так і з зовнішніми. Дані чинники обумовлюють
необхідність використання моніторингу в якості домінантного інструментарію
менеджменту для комплексного вивчення фінансово-господарської діяльності з метою
формування інформаціиного масиву напрямків вирішення проблем, обґрунтування
пріоритетних управлінських рішень для прогнозування маибутніх перспектив.
Теоретичні положення стосовно використання контролю и моніторингу в
діяльності аграрних підприємств розкриті у працях таких дослідників як: Галіцин В. К.,
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Суслов О. П., Самченко Н. К. [1], Дорогань-Писаренко Л. О. [2], Кравчук А. О., Карабанов О. В. [3], Козуб В. О. [4], Пилявець В. М., Пославська Л. І. [4], Погорєлова Т. В. [5],
Сич Є. М., Хотько Т. В. [6] та інших. Враховуючи існуючии науковии базис стосовно
дослідженої теми недостатньо розкритим залишається аспект прииняття та реалізації
управлінських рішень.
Мета статті
Метою статті є розроблення механізму прииняття управлінських рішень і
впровадження їх у діяльність аграрного підприємства з використанням моніторингу и
контролю.
Виклад основного матеріалу дослідження
В сучасних умовах господарювання питання моніторингу діяльності підприємств
набуває особливо важливого значення. Знання стану справ підприємницької діяльності
важливе як для управлінського апарату суб’єкта господарювання, так і для иого
акціонерів, банківських установ і інших зацікавлених осіб.
Основним напрямом інтеграції інструментів моніторингу та контролю в систему
менеджменту аграрного підприємства є обслуговування з їх допомогою процесів стратегічного управління. Саме реалізація стратегіи розвитку передбачає глибоку організаціину взаємодію всіх елементів, інструментів і засобів менеджменту підприємства як
цілісної відкритої системи, що поширює результати на всі інші інструментальні рівні
системи управління.
В свою чергу, процес залучення розглянутих інструментів опосередковується
через побудову функціональних і інструментальних підсистем і функціонування відповідного механізму управління.
Запровадження вказаного механізму передбачає зростання результативності
управлінських впливів у системі менеджменту аграрного підприємства через підвищення ступеня координації бізнес-процесів, спрощення процесів і процедур прииняття
управлінських рішень, а також підвищення рівня економічної ефективності основної
діяльності. Результати застосування розрахунково-конструктивного методу щодо
діяльності досліджених підприємств дозволяють стверджувати, що за оптимістичними
оцінками, лише за рахунок впорядкування процедур застосування інструментів
моніторингу и контролю у плануванні, обліку, аналізі та регулюванні діяльності
підприємства можна досягати підвищення рівня економічної ефективності на 25-30 %
без кардинальних змін напрямів і стратегіи розвитку.
Сучасні
умови
функціонування
характеризуються
високим
рівнем
невизначеності и нестабільності, що зумовлює нові вимоги до діяльності суб’єктів
господарювання. Мова иде, насамперед, про критичне зростання дефіциту
інформаціино-аналітичних ресурсів для прииняття обґрунтованих управлінських
рішень, що значно інтенсифікує загрозу запізнілого або неадекватного реагування на
зміни умов діяльності підприємства. Особливо це стосується інноваціиного розвитку
підприємств, що пов’язано з високою ризикованістю інноваціиної діяльності. Тому для
забезпечення якісного та результативного протікання інноваціиних процесів на
підприємстві повинна існувати ефективна система підтримки процесу прииняття
рішень, якою має стати контроль.
Адже, моніторинг – це встановлення и вивчення характеристик, факторів, які
характеризують стан об’єкта з метою визначення можливих відхилень, причин їх
виникнення и ліквідації основних порушень в иого нормальному функціонуванні.
Контроль – це інтегрована система управління підприємством, яка через інформаціиноаналітичну підтримку процесів прииняття та реалізації управлінських рішень
забезпечує ефективне функціонування підприємства в довгостроковіи перспективі і
досягнення поставлених цілеи на різних ієрархічних рівнях (стратегічному,
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оперативному). У свою чергу, управління інноваціиним розвитком підприємств на
засадах контролю розглядається як інформаціино-функціональна система, яка
орієнтована на розв’язання завдань інноваціиного розвитку підприємства шляхом
застосування сучасних концепціи контролю и менеджменту, зокрема, системи
планування, аналізу, обліку та контролю для досягнення синергетичного ефекту від їх
цілеспрямованого функціонування і прииняття ефективних управлінських рішень.
У попередніх дослідженнях автором визначено, що в межах управління
інноваціиним розвитком промислового підприємства контроль виконує такі функції:
- методичну (пов’язану з розробкою системи показників оцінки діяльності
підприємства, з методологією планування і обліку, з участю в розробці облікової
політики, з формуванням управлінської звітності);
- контрольну (полягає в забезпеченні достовірності облікових даних за
допомогою своєчасного моніторингу досягнутих показників, цілеи і завдань);
- аналітичну (пов’язану з аналізом відхилень, виявленням причин, виробленням
рекомендаціи керівництву);
- комунікаціину (відповідає за підготовку и розподіл інформації залежно від її
користувачів);
- функцію планування (прогнозування, участь в складанні стратегічних і
оперативних планів інноваціиного розвитку підприємства) и підтримки процесу
прииняття рішень (полягає в забезпеченні керівництва інформацією, необхідною для
прииняття управлінських рішень, у виробленні альтернативних варіантів
управлінських рішень, кожен із яких розраховується і обґрунтовується, при цьому
підвищуючи ефективність управління за рахунок ухвалення саме оптимального з них).
Реалізація функціи контролю закладена в запропоновании механізм управління
інноваціиним розвитком промислових підприємств на засадах контролю, важливою
складовою якого є прииняття управлінських рішень з використанням контрольового
забезпечення, що, у свою чергу, потребує формування відповідного механізму.
Зазначимо, що впровадження системи контролю в аграрному підприємстві вимагає
кардинальної реорганізації управлінських процесів, а сам підрозділ контролю є
«компенсуючою» аналітичною підсистемою системи управління інноваціиними
процесами, що забезпечує зниження навантаження на менеджерів з одного боку, і
безперервність виконання функції контролю з іншого.
Особливе иого значення обумовлене ще и тим, що контроль є рутинною функцією
менеджменту, що вимагає значних витрат часу. Виділення цієї функції забезпечує
інтенсифікацію управлінських процесів без істотного розширення розподіленої системи
прииняття рішень. При цьому інтенсифікація систем управління означає ефективніше
використання обмеженого ресурсу часу керівників шляхом вдосконалення системи
делегування повноважень.
Делегування повноважень відноситься науковцями до факторів, що
безпосередньо впливають на ефективність прииняття управлінських рішень, серед яких
також виділяють: – ієрархію в приинятті рішень; – делегування повноважень з
ухвалення рішення ближче до того рівня, на якому є більше необхідної інформації, і якии
безпосередньо бере участь в реалізації приинятого рішення; – використання цільових
міжфункціональних груп, у яких члени, що входять до їх складу, відбираються із різних
підрозділів і рівнів організації; – використання безпосередніх (прямих) горизонтальних
зв’язків при приинятті рішень.
У цьому випадку, особливо на початковіи стадії процесу ухвалення рішення, збір і
обробка інформації здіиснюються без звернення до вищого керівництва. Такии підхід
сприяє прииняттю рішень у більш короткии термін, підвищенню відповідальності за
виконання приинятих рішень і централізацію керівництва при ухваленні рішення.
Процес ухвалення рішення повинен знаходитися у повноваженнях одного керівника. У
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цьому випадку формується ієрархія в приинятті рішень: кожен нижчии керівник
вирішує свої питання (приимає рішення) із власним прямим керівництвом, а не з
вищестоящим, минаючи безпосереднього начальника.
Ще одним фактором, що забезпечує ефективність прииняття управлінських
рішень є додержання відповідних принципів:
1) системності – орієнтує на всебічнии облік значимих чинників;
2) стандартизації;
3) оптимальної інформованості;
4) врахування имовірних наслідків;
5) свободи вибору;
6) відповідальності;
7) творчості;
8) своєчасності;
9) колегіальності и ін.
На даному етапі розвитку ринкових відносин процес прииняття управлінських
рішень стає дедалі складнішим. На сьогодні наукова думка сформувала вже достатню
кількість методів підтримки прииняття управлінських рішень, вибір яких зазвичаи
залежить від конкретної ситуації. Отже, виділяють 4 групи методів: традиціині;
економіко-математичні; систематизовані; системно-цільові.
Прииняття управлінських рішень з використанням контрольового забезпечення
доволі складно віднести до однієї з названих груп, адже залежно від ситуації в межах
контролю можуть бути використані практично всі названі методи. Однак саме це, в
даному випадку, надає процесу управління інноваціиним розвитком промислового
підприємства певної гнучкості и націленості на ефективність.
Загалом, процес прииняття управлінських рішень має певну чітку послідовність
етапів і процедур. В економічніи літературі представлено різні школи управління, кожна
з яких пропонує власні технології прииняття рішень. Так, особливість американської
школи управління полягає в тому, що приимаючи рішення, керівник підприємства
піклується не стільки про саме рішення, скільки про все, що з ним пов’язано и виникає з
нього, а для вирішення проблеми потрібне не одиничне рішення, а сукупність виборів.
Німецька школа управління розглядає процес прииняття рішення як складову
частину процесів планування та контролю і узагальнено включає такі етапи: постановку
проблеми, пошук інформації, оцінку, прииняття рішення. Відповідно до японської школи
управління наиважливішим етапом є коректна постановка завдання. Цеи етап є
очевидним і простим, і після нього швидко приходить рішення. Другии етап –
пропозиція різних варіантів рішень і третіи – вибір кращого із них. Представники
росіиської та української шкіл управління по різному підходять до процесу прииняття
управлінських рішень.
Аналіз існуючих досліджень свідчить про те, що науковці розглядають різну
кількість кроків з прииняття рішення, різну їх послідовність і взаємозв’язки, що в
більшості випадків визначається характером поставлених завдань. З огляду на
результати проведеного дослідження і узагальнюючи напрацювання науковців
стосовно методів і алгоритму прииняття и реалізації управлінських рішень,
запропоновано механізм (алгоритм) прииняття управлінських рішень з використанням
контрольового забезпечення. Тобто в організаціиному аспекті процес прииняття та
реалізації управлінських рішень щодо інноваціиного розвитку аграрних підприємств на
засадах контролю є послідовністю етапів, операціи і процедур, між якими існують прямі
и зворотні зв’язки, а їх реалізація відбувається з метою забезпечення ефективності
здіиснення інноваціиної діяльності таким підприємством.
Метою використання контролю в системі управління інноваціиним розвитком є
підвищення впровадження інноваціиних процесів на підприємстві в контексті
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забезпечення иого конкурентоспроможності. Загалом, механізм прииняття рішень
можна розглядати за такими етапами:
Етап 1. Збір, обробка и аналіз інформації.
Етап 2. Моніторинг проблемної ситуації, причин її виникнення, можливих
наслідків.
Етап 3. Формулювання та обґрунтування проблемної ситуації.
Етап 4. Пошук можливих альтернатив її вирішення.
Етап 5. Вибір кращої альтернативи.
Етап 6. Прииняття рішення (чи відповідає процес прииняття рішення існуючим
принципам? чи є прииняте рішення наибільш виваженим та ефективним? тощо).
Етап 7. Реалізація приинятого рішення і контроль за виконанням.
На першому етапі після постановки завдання здіиснюється збір, обробка и аналіз
інформації. Основна мета цього етапу – своєчасне виявлення сигналів щодо ускладнень
в інноваціиніи діяльності підприємства, попереднє визначення причин, оповіщення
осіб, що приимають рішення. У цьому випадку саме система контролю інноваціиного
розвитку промислового підприємства є головним джерелом інформації, що
акумулюється в банку контрольової інформації.
На другому етапі діагностується виявлена проблема, визначається її характер, що
проявився внаслідок впливу певної сукупності факторів, не врахованих раніше;
фіксуються її причини. На цьому етапі, знову ж таки, вся інформація надходить із
сформованого банку контрольової інформації, що генерується системою контролю з
використанням відповідного теоретико-методичного інструментарію з метою надання
необхідного
інформаціино-аналітичного
забезпечення
процесу
прииняття
управлінських рішень.
У результаті на третьому етапі керівництво отримає детальну характеристику
виявленої проблемної ситуації з тим, щоб своєчасно прииняти відповідні управлінські
рішення, адже одним із головних завдань системи контролю інноваціиного розвитку є
робота на випередження.
На четвертому етапі здіиснюється пошук існуючих альтернатив щодо вирішення
проблемної ситуації. При цьому завжди існує небезпека, що частина кращих альтернатив
буде упущена. Тому, зазвичаи, зусилля направляються на ретельне виявлення і
обґрунтування всіх існуючих варіантів. Для цього, знову ж таки, керівництво
використовує інформаціино-аналітичну базу контролю.
На п’ятому етапі відбирається краща альтернатива. Після ретельного аналізу
альтернатив з позиціи досягнення поставлених цілеи, витрат ресурсів, прогнозу
можливих наслідків і ризиків приимається рішення щодо переваги тієї чи іншої
альтернативи.
На шостому етапі особи, які приимають рішення, на підставі наданої інформації,
приимаючи до уваги визначені критерії чи принципи оптимального вибору, ухвалюють
остаточне рішення, яке доводиться до виконавців (зазвичаи, це оперативнии рівень).
На останньому, сьомому етапі, здіиснюється реалізація приинятого рішення.
Тобто розроблення заходів для конкретизації рішення і доведення иого до виконавців;
здіиснення контролю за иого виконанням; внесення необхідних коректив; оцінювання
результату, отриманого внаслідок реалізації рішення.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, запропоновании механізм прииняття управлінських рішень щодо
інноваціиної діяльності промислових підприємств з використанням контрольового
забезпечення є послідовністю етапів, операціи і процедур, що здіиснюються за
допомогою інформаціино-аналітичної підтримки системи контролю. Така підтримка
дозволяє підприємствам своєчасно виявляти и нівелювати проблемні питання, за
рахунок чого досягається головна мета – підвищення ефективності управління
інноваціиним розвитком вітчизняних аграрних підприємств.
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Анотація
Вступ. У статті здійснено аналіз туристичного ринку України та на його основі надано
перспективи розвитку. Відмічено, що згідно з даними Всесвітнього Економічного Форуму
за останні два роки Україна мала найшвидший темп зростання у субрегіоні, піднявшись
на 10 місць, і зайнявши 78 місце у світі за Індексом конкурентоспроможності у сфері
подорожей і туризму. Натомість прогноз зростання вітчизняної галузі туризму
Всесвітньої ради з туризму та подорожей на наступні роки доволі незначний і
обумовлений насамперед незначним обсягом інвестицій в цьому секторі.
Мета статті полягає у висвітленні сучасних тенденцій і прихованих можливостей
розвитку українського туристичного ринку в умовах нестабільної соціально-економічної
ситуації в Україні та світі, а також в окресленні його перспектив.
Методологія дослідження. В рамках дослідження використовуються теоретичні,
методологічні та системні методи аналізу джерельної бази, описовий і структурний
аналіз для оцінки стану туристичного ринку в Україні та перспектив його розвитку.
Результати даного дослідження: виявлено, що після прийняття безвізового режиму
кількість українських туристів на європейських курортах збільшилася. Завдяки приходу
в Україну лоукост-компаній покращилася транспортна інфраструктура, почали
розвиватися регіональні аеропорти та відкриватися нові маршрути, що значно вплинуло
на кількість туристів. Простежується збільшення пасажиропотоку основних великих
аеропортів України. Створено проект «Туристичні кластери 300+», який на думку
ініціаторів проекту принесе в країну до 1,5 млрд дол. інвестицій.
Висновки. Загалом Україна стала доступнішою як для іноземців, так і для вітчизняних
туристів. Серед пріоритетних напрямів розвитку туризму в Україні визначено розвиток
внутрішнього туризму, промоція країни за кордоном, інфраструктура й освіта в
туристичній сфері.
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Abstract
Introduction. The analysis of the tourist market of Ukraine is carried out and on its basis
prospects of development are given in article. According to the World Economic Forum, over the
past two years, Ukraine has had the fastest growth rate in the sub-region, having risen by 10 places
and ranked 78th in the world in the Travel and Tourism Competitiveness Index. Instead, the World
Tourism and Travel Council's growth forecast for the domestic tourism industry over the coming
years is rather insignificant and driven primarily by a small amount of investment in the sector.
The purpose of the article is to highlight the current trends and hidden opportunities for the
Ukrainian tourist market development in the conditions of unstable socio-economic situation in
Ukraine and in the world, as well as to identify perspectives of this phenomenon.
Research methodology. The study uses theoretical, methodological and systematic methods of
source base analysis, descriptive and structural analysis to evaluate the state of the tourism
market in Ukraine and its development prospects.
Results of this study: It was found that the number of Ukrainian tourists in European resorts has
increased since the visa-free regime. With the appearance of low-cost companies in Ukraine,
transport infrastructure has improved, regional airports have begun to develop and new routes
have been opened, which has significantly affected the number of tourists. The increase in the
passenger traffic of the major Ukrainian airports is being observed. The project "Tourist Clusters
300+" was created, which according to the initiators of the project will bring to the country up to
1.5 billion dollars investment.
Conclusions. In general, Ukraine has become more accessible to foreigners and domestic tourists
alike. Among the priority areas for tourism development in Ukraine are the domestic tourism
development, promotion of the country abroad, infrastructure and education in the tourism
sector.
Keywords: tourist market, inbound travel, outbound travel, low cost airlines, tourist clusters.
JEL classification: Z32
Вступ
Важливою характеристикою міжнародного туризму є відносна стіикість сектора
в період економічних спадів і геополітичної нестабільності та швидке відновлення після
них. Так, зниження міжнародного туристичного потоку в 2009 р. склало 4%, а вже в
2010 р. він повернувся до зростання, продемонструвавши 42% збільшення за
підсумками 2017 р. відносно докризового рівня 2008 р. Схожа картина відбувалася і в
частині обсягів туристичних витрат – після скорочення в 2009 р. на 9% у порівнянні з
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2008 р. обсяг світових туристських витрат вже в 2010 р. маиже відновився до
докризового рівня і за підсумками 2017 р. зріс на 43% у порівнянні з 2008 р. [1].
За даними звіту Всесвітньої ради з туризму і подорожеи (WTTC), сукупнии внесок
туризму у світовии валовии внутрішніи продукт оцінюється на рівні 10,4%, або близько
8,3 трлн дол. США (3,2% – оцінка прямого вкладу туризму без урахування непрямих та
індукованих ефектів на економіку), при цьому 1 з 10 робочих місць у світі створюється в
туристичному секторі. Прямии внесок туризму в державах-членах Організації
економічного співробітництва і розвитку, згідно зі звітом про тренди и політику в галузі
туризму за 2018 рік, в середньому становить 4,2% у валовии внутрішніи продукт, 6,9% –
в заинятість і 21,7% – в обсяг експорту послуг. За даними Всесвітньої туристичної
організації, потоки міжнародного туризму подвоїлися за останні два десятиліття: з
0,68 млрд в'їзних туристів у 2000 р. до 1,4 млрд. у 2018 р. [2].
Проте в умовах нестабільної політичної ситуації, віиськових конфліктів
відбувається загострення конкурентної боротьби за небагаточисленних туристів.
Правильне використання конкурентних переваг країни у сфері туризму потребує
додаткових знань і зусиль як з боку державних інституціи, так і з боку суб’єктів
підприємницької діяльності.
Важливість дослідження розвитку туристичного ринку та иого значення висвітлені у працях багатьох вітчизняних та іноземних вчених. Вагомии внесок у розвиток
цієї проблеми внесли Л. Дядечко, В. Кифяк, О. Любіцева, М. Мальська, Ю. Оленічева,
А. Парфіненко, Т. Сокол, В. Худо, В. Цибух, С. Шепелюк, І. Школа, С. Юрченко та ін.
Мета та завдання статті
Мета дослідження полягає у висвітленні сучасних тенденціи і прихованих
можливостеи розвитку українського туристичного ринку в умовах нестабільної
соціально-економічної ситуації в Україні та світі, а також в окресленні перспектив цього
явища.
Виклад основного матеріалу
Міжнародні експерти не пророкують Україні швидкого зростання у світовому
туризмі. Згідно зі звітом WTTC, через 10 років число іноземних туристів, що відвідали
Україну, досягне 21,4 млн. Прямии внесок туризму в економіку країни виросте до
56,0 млрд грн або 1,7% ВВП. Якщо врахувати ефект, якии спричиняють іноземні
мандрівники на суміжні галузі української економіки (економічну активність готелів,
турагентів, авіакомпаніи, пасажирських перевезень, інвестиціи в цю сферу), то частку
туризму у ВВП України, згідно з даними WTTC, можна оцінити в 147,2 млрд грн у
2017 р. (5,7% ВВП), а у 2018-му – в 157,8 млрд грн (6,0% ВВП) [2].
На сьогодні українськии туризм не тягне на статус провідного національного
роботодавця. У 2017 р. в галузі було задіяно 228 тис. робочих місць, або 1,4% від
загальної заинятості, і, за оцінками фахівців, у 2018 р. цеи показник виріс на 6,6%, до
243 тис. (1,4% від загальної заинятості). Прогноз зростання на наступні 10 років доволі
незначнии – на 14%, до 278 тис. робочих місць. Такии низькии темп розвитку галузі
навіть в десятирічніи перспективі обумовлении насамперед мізерним обсягом
інвестиціи в цьому секторі. Інвестиції у сфері туризму и подорожеи у 2017 р. склали
7,9 млрд грн, або 1,9% від загального обсягу інвестиціи ($ 291,0 млн). Прогноз зростання
вкладень – на 5% в рік до 2028 р. [2].
Незважаючи на віини, кризи, катаклізми, більшість країн розвиває туризм як
пріоритетну галузь економіки. В Ізраїлі після загострення віиськового конфлікту з
Палестиною було внесено дві зміни в бюджет за результатами першого півріччя. І
стосувалися вони збільшення витрат на оборонну і туристичну галузі.
Після закінчення віини з Росією грузинськии уряд зробив ставку на розвиток
туристичної галузі. Особливу увагу було приділено створенню позитивного
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туристичного іміджу країни, лібералізації візового режиму, залучення іноземних
інвесторів з метою подальшого лобіювання інтересів Грузії за кордоном. І результат не
змусив себе довго чекати. Наразі країну щорічно відвідує безліч відпочиваючих з різних
куточків світу, активно розвивається внутрішніи туризм, надходять іноземні інвестиції,
що, в свою чергу, позитивно позначається на економіці в цілому.
І таких прикладів безліч. В їх числі Туреччина, яка швидко повернула до себе
відпочиваючих після сериозних зіткнень в країні між поліцією і опозицією в 2013 р.;
Туніс, що відродився після «жасминової революції»; Єгипет – після революції 2011 р.
Не менш показовим є досвід Японії, яка в короткі терміни зуміла відновити обсяги
туристичного потоку після аварії на АЕС «Фукусіма-1». І це – результат вірних діи уряду,
якии вже через півроку після катастрофи виділив подвіинии бюджет на створення
привабливого для туризму іміджу країни.
За останні два роки Україна піднялася на 10 позиціи в Індексі конкурентоспроможності у сфері подорожеи і туризму та посіла там 78 сходинку. Наисильніше підтягнув Україну вгору в реитингу Всесвітнього Економічного Форуму показник «безпека»
– він покращився одразу на 20 пунктів (із 127 на 107 місце). Також наша країна покращила ділове середовище (з 124 на 103 місце), міжнародну відкритість (зі 78 на 55 місце)
и загальну інфраструктуру (з 79 на 73 місце). До цього потрібно додати, що Україна за
останніи рік покинула топ-10 наинебезпечніших місць для подорожеи у світі [3].
Звернемося до показників українського туризму, щоб більш докладно
проаналізувати иого стан і окреслити можливості, які має. З табл. 1 можна побачити
зменшення кількості в’їзних туристів до України у І півріччі 2019 р. у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року (-5,6%). Це зумовлено насамперед зменшенням
туристичного потоку з прикордонних країн. Але потрібно відмітити, що лідерами за
кількістю в’їздів іноземців до України історично є саме прикордонні країни, частка яких
із 2016 р. поступово зменшується з 85,5% до 80,7 %.
Таблиця 1. Кількість іноземних громадян, що перетинали державний кордон
України, тис. осіб
Показник
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал
Усього

2016 рік
2 427,3
3 392,7
4 559,5
3 226,3
13 606,0

2017 рік
2 631,5
3 697,1
4 769,5
3 323,1
14 421,2

2018 рік
2 547,7
3 673,4
4 935,7
3 050,1
14 207,0

2019 рік
2 357,8
3 513,8
-

17/16
8,4
9,0
4,6
3,0
6,0

Приріст, %
18/17
19/18
-3,2
-7,5
-0,6
-4,3
3,5
-8,2
-1,5
-

Складено авторами за матеріалами: [4]
На фоні зменшення прикордонного обміну спостерігаються якісні зміни в
структурі в’їзного туристичного потоку з неприкордонних країн. Так, досягнуто
суттєвого зростання потоків з: Литви – на 32,0%, Латвії – 18,1%, Німеччини –17,5%,
Канади – 11,4%, Китаю – 11,1%, а також продовжується тенденція зростання потоків
туристів з: Франції – 6,0%, США – 5,6%, Чехії – 5,6%, Італії – 3,9%, Великобританії – 2,7%,
Болгарії – 2,4% і відновився потік туристів з Грузії – 4,5% [4]. Такі зміни в структурі
туристичного потоку стали результатом активізації просування України на
міжнародному туристичному ринку, двостороннього співробітництва, візової
лібералізації, збільшення пропозиціи прямого та бюджетного авіасполучення.
В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
відмічають, що в число наибільш популярних для відвідування іноземцями областеи
входять Закарпатська, Одеська та Харківська (набуває роль центру ділового
туризму) [5]. Українці ж наибільше відвідують Київську, Львівську, а також Полтавську,
Черкаську та Дніпропетровську області. Оптимістичною виглядає статистика
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міжрегіональних подорожеи: так, 75% опитаних івано-франківців і 59% харків'ян хоча б
раз виїжджали в іншии регіон [6].
На розвиток вітчизняного туризму в 2020 р. урядом закладено в бюджет
240 млн грн проти максимум 20 млн грн в минулі роки. Серед пріоритетних були
визначені такі напрямки: розвиток внутрішнього туризму, промоція України
закордоном, інфраструктура и освіта в туристичніи сфері.
Потрібно відмітити, що в 2018 р. було створено проект «Туристичні кластери
300+», який має на меті розвиток внутрішнього українського туризму. Ініціатори
проекту поставили завдання за 3 роки створити понад 300 кластерів з розвиненою
туристичною інфраструктурою. На їх думку, це принесе у країну до 1,5 млрд дол.
інвестицій. На даний час в межах проекту створено 18 кластерів: Вишгород, Умань, Хуст,
Краснокутськ, Диканька, Полтава, Мелітополь, Кам’янець, Харків, Нікополь, Черкаси,
Ужгород, Чортків, Тернопіль, Сумська область, Заліщики, Корсунь-Шевченківський,
Канів і Херсонська область.
Вже на початку 2019 р. до проекту долучилася компанія «KIYAVIA», зробивши
внутрішніи туризм свої м пріоритетом. Компанія планує за допомогою туристичного
активу кластерів виявляти нові якісні туристичні продукти та впроваджувати їх в
життя. Участь у проекті «Туристичні кластери 300+» дає можливість створити новии
потужнии механізм для розвитку вітчизняного туризму. Доведено, що кластерна
економіка ефективніша традиціиної галузевої на 40%.
Так, в Європі кластерну модель організації туризму впроваджують Франція,
Італія, Норвегія, Греція, Іспанія, Бельгія, Шотландія, Ірландія, Туреччина, Польща та ін.
У Франції туристичнии кластер «Ніцца» щороку відвідують декілька мільионів туристів.
В Італії у деяких областях країни встановлено особливі умови, які є підставою для
створення кластерів: передумови для розвитку декількох видів туризму, значні
рекреаціино-туристичні ресурси, значущість рекреаціино-туристичної зони тощо.
У Норвегії розвиваються кластери у сфері морського господарства [7].
Щодо виїзного туризму, то приинято вважати, що иого показники характеризують
загальнии стан економіки в країні та рівень доходів населення. Якщо спиратися на це
твердження, то можна приити до висновку, що наразі виїзнии туризм в Україні відроджується і все більше людеи мандрують за кордон. У статті ми аналізуємо тільки показники виїзного туризму осіб, що обслуговувалися через суб’єктів туристичної діяльності в
Україні: турагентів і туроператорів, головними цілями яких є: відпочинок і дозвілля,
лікування, діловии туризм або навчання, спортивнии туризм, спеціалізовании туризм.
Для початку цікаво прослідити загальну динаміку за останні роки, що стосується
кількості обслуговуваних туристів суб’єктами туристичної діяльності. На рис. 1 можна
наочно побачити графік змін по роках даної категорії туристів. Так, за даними
Держстату, бачимо, що після подіи, які сталися у 2014 р., показник впав більше ніж на
400 тис. осіб. Це пов’язано з тим, що люди не ризикували витрачати власні збережені
кошти на відпочинок, бо не мали чіткого уявлення, що буде далі в Україні. В 2016 р. після
деякої стабілізації в економіці показник кількості туристів вирівнявся до значення
2014 р. (2,06 млн) і після цього у 2017 р. вже є деякии приріст (2,28 млн). Але у 2018 р.
стався справжніи вибух на туристичному ринку, коли кількість виїзних туристів склала
4,02 млн осіб. Ця цифра маиже в 2 рази більша ніж у 2017 р. (2,28 млн) [8].
Причиною такого зростання, в першу чергу, стало введення безвізового режиму с
країнами ЄС, що значно спростило можливість поїдки до Європи та позбавило
необхідності збирати документи на отримання візи, стояти в чергах і витрачати заиві
кошти. Окрім того, з’явилася можливість купувати так звані «гарячі тури» за 2-3 дні до
вильоту, що було неможливим раніше [9].
За даними Держстату, можна виділити 3 основні цілі подорожеи вітчизняних
туристів: 3,67 млн осіб виїздили з України з метою відпочинку і дозвілля, на другому
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місці знаходяться службові, ділові та освітні поїздки (281 тис. туристів), 61 тис. осіб
відправлялися на лікування. На інші види туризму приходиться 13 тис. осіб. Наочно
розподіл виїзних туристів за метою поїздки можна розглянути на рис. 2 [8].
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Рис. 1. Число обслуговуваних туристів суб’єктами туристичної діяльності
Складено авторами за матеріалами: [8]
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Рис 2. Розподіл виїзних туристів за метою поїздки
Складено авторами за матеріалами: [8]
Для того, щоб аналіз ринку виїзного туризму України був більш повним, потрібно
сказати про країни, які вітчизняні туристи відвідували наибільше. Нами свідомо не
розглянуто відвідування держав-сусідів, бо подорожі до таких країн як Польща, Росія,
Білорусь, Молдова, Угорщина, Словаччина дуже рідко пов’язані з туризмом, і хоча за
загальною кількістю людеи, які їдуть в ці країни, вони є лідерами, розглянемо саме
основні туристичні дестинації [8].
В табл. 2 представлені топ-10 наибільш відвідуваних українськими туристами
країн у 2018 р., яких обслуговували суб’єкти туристичної діяльності: турагенти та
туроператори.
Таблиця 2. Топ-10 країн виїзного туризму в Україні, що обслуговували суб’єкти
туристичної діяльності
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Країна
Єгипет
Туреччина
Іспанія
ОАЕ
Греція
Болгарія
Кіпр
Італія
Чорногорія
Чехія

Кількість туристів
1,5 млн.
1,1 млн.
91,3 тис.
86,6 тис.
74,8 тис.
59,1 тис.
56,4 тис.
53,5 тис.
40,3 тис.
28,8 тис.

% від загального обсягу
37,3%
27,3%
2,4%
2,1%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
1%
0,5%

Складено авторами за матеріалами: [8]
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За 2018 р. лідерами за туристичними прибуттями з України є такі 2 країни
масового туризму як Єгипет та Туреччина. Загалом ці дестинації прииняли 2,6 млн
українських туристів, що складає 64% туристичного потоку з нашої країни і є дуже
високим показником. Між 2-м місцем Туреччини та 3-м Іспанії різниця 1 млн.
відвідувачів. Ці цифри доводять, що поки наші туристи віддають перевагу тим місцям
відпочинку, де можна маиже не витрачати додаткові кошти, бо готелі Туреччини та
Єгипту працюють у своїи більшості на всім відоміи системі all-inclusive. Відносна
дешевизна, недалекии переліт, гарнии рівень інфраструктури і сервісу робить цеи
турпродукт ідеальним вибором для гарного відпочинку, особливо сімеи з дітьми.
Після Туреччини та Єгипту бачимо, що 7 з 10 місць заимають європеиські країни.
Після прииняття безвізового режиму, кількість українських туристів на європеиських
курортах збільшилася і можна припустити, що така тенденція буде зберігатись і надалі,
бо на туристичнии сезон 2020 р. туроператори збільшили кількість реисів до цих країн.
Одне з популярних місць на ринку виїзного туризму з 2018 р. заимає ОАЕ. Це також
можна пов’язати з тим, що з цією країною був підписании безвізовии режим. Окрім того,
більшість туристів бажають побачити як у пустелі за достатньо короткии час з’явилася
одна з наибільш технологічно розвинених країн світу, яка зовсім не схожа на щось інше.
Наразі навіть з вильотом з Харкова можна напряму потрапити до цієї країни [8].
Не можна не сказати про прихід в Україну лоукост-компаніи і розвиток тих, що
вже функціонували в Україні. Цеи чинник призвів до того, що в Україні покращилася
транспортна інфраструктура, почали розвиватися регіональні аеропорти та
відкриватися нові маршрути, що значно вплинуло на кількість туристів. Так, наразі в
Україні успішно працюють європеиські авіакомпанії Wizz Air, Vueling Airlines, Ryanair,
Ernest Airlines, турецькии перевізник Pegasus Airlines, азіатськи представники: Air Arabia,
Fly Dubai та першии українськии лоукост-перевізник Sky Up. Така велика кількість
перевізників створює конкуренцію на ринку, що сприяє постіиному покращенню та
розширенню туристичних пропозиціи для туристів [10].
Заивим підтвердженням того, що загалом туризм став розвиватися, є динаміка
збільшення пасажиропотоку основних великих аеропортів України (Рис. 3).
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Рис. 3. Пасажиропотік основних аеропортів України
Складено авторами за матеріалами: [11]
З цієї діаграми видно, що по кожному аеропорту є зростання у процентному
відношенні, якщо порівнювати 2017 і 2018 рр. Головними повітряними воротами країни
залишаються два столичні аеропорти, на яких приходиться 80% усього обсягу
авіаперевезень. Серед регіональних аеропортів наибільшии пасажиропотік має Львів.
Слід також сказати, що до діаграми не увіишли ще 4 аеропорти (Івано-Франківська,
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млн, осіб

Херсону, Чернівців, Вінниці), з яких з 2018 р. також відбуваються закордонні польоти.
Загальна кількість міжнародних перевезень за 2018 р. склала – 18,35 млн осіб.
Наразі аеропортами також опубліковані деякі дані станом на 2019 р. Так, якщо
порівнювати цифри за 7 місяців 2019 р. з аналогічним періодом у 2018 р., то загальнии
пасажиропотік збільшився на 19,9% и склав 13,42 млн осіб, з яких 12,77 млн – міжнародні
туристи. Динаміка змін за 7 місяців 2018 і 2019 рр. представлена на рис. 4 [11].
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Рис. 4. Динаміка пасажиропотоків за 7 місяців 2019 і 2018 рр. з основних
аеропортів України
Складено авторами за матеріалами: [11]
Виходячи з цього графіку можна припустити, що показники за 2019 р. перевищать
аналогічні показники за 2018 р. і кількість як в’їзних, так і виїзних туристів збільшиться.
Наша країна стала доступнішою для іноземців, які відкрили в ніи безліч недорогих
задоволень у вигляді гастрономічного туризму, а також різноманітність закладів і
вражаючі об'єкти культурної спадщини. Щорічно популярність сільського зеленого
туризму в країні зростає, як наслідок з'являється все більше зелених садиб і культурних
центрів. Чорнобильська зона відчуження була визнана одним із пріоритетних напрямків
для розвитку туризму в Україні. У 2016 р. тридцятиріччя катастрофи широко
висвітлювалося в міжнародних ЗМІ. Крім того, над зруинованим реактором встановили
новии металевии захиснии саркофаг, що дозволило значно скоротити витоку
радіоактивних матеріалів. Ще в 2009 р. Чорнобильська АЕС була визнана журналом
Forbes наибільш «екзотичним» місцем для туризму на Землі.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, проаналізувавши динаміку розвитку туристичного ринку України, можна
зробити висновок, що туризм – сфера, яка має великии потенціал для розвитку. Загалом
можна стверджувати, що туристичнии ринок буде і надалі зростати, якщо в нашіи країні
не станеться непередбачених подіи. Як показує практика, при нестабільніи політичнии
і соціальнии ситуації, люди неохоче витрачають кошти на відпочинок, тому що потреба
у закордонніи відпустці, або навіть внутрішніи туризм не відносяться до переліку
першочергових потреб. Наразі створюються всі умови для розширення можливостеи
українців подорожувати до інших країн: підписується безвізовии режим з багатьма
країнами; відкриваються нові напрямки для польотів, чому сприяло заходження на
українськии ринок лоукостів; розвивається транспортна інфраструктура та,
наиголовніше, збільшуються доходи населення, тому можна сказати, що у туризму в
Україні є подальші перспективи для розвитку.
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Анотація
Стаття присвячена висвітленню теоретичних і практичних аспектів розвитку
органічного ринку в Україні з огляду на ретроспективну динаміку й сучасні тренди
світового та вітчизняного ринків. Зокрема автором ґрунтовно досліджено значний
потенціал у впровадженні органічного землеробства, обумовлений наявністю в Україні
майже 50 % площі світових запасів чорнозему. Обґрунтована необхідність використання
принципів органічного землеробства, особливо в контексті компенсації виснажених
земельних ресурсів України внаслідок інтенсифікації технологій їх обробки, оскільки
використання органічних добрив поступово збільшує вміст гумусу у ґрунті, а, отже,
підвищує його родючість. Проаналізовані основні причини недостатніх темпів
впровадження принципів і практичних прийомів органічного виробництва, зокрема,
низька купівельна спроможність ринку, в зв’язку з чим лише 20 % вітчизняної продукції
органічного сільського господарства залишається на внутрішньому ринку, а більша її
частина експортується. Дослідження світового й локальних ринків органічної продукції
проводилися з метою визначення їх специфічних рис і динаміки. Здійснено прогнозування
розвитку основних параметрів на різних регіональних ринках для того, щоб визначити
місце і перспективи України на них. Проаналізовано кон’юнктуру ринку органічної
продукції на світовому, європейському та українському ринках. Висвітлено особливості
асортименту, розподілу між регіонами, особливості динаміки розвитку в різних регіонах
світу й Україні. В процесі дослідження була використана методика аналізу рядів динаміки
та ретроспективний аналіз. Проведений аналіз світового та європейського ринків
органічної продукції сільського господарства демонструє значну динаміку й перспективи
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реалізації широкого асортименту продукції. У зв’язку з тим, що Україна має низькі
логістичні витрати для потенційного експорту продукції на європейський ринок і низьку
собівартість органічної продукції через низьку вартістю робочої сили, а також
потенціал земельних ресурсів, вважаємо, що експорт органічної продукції на
європейський ринок є перспективним. Аналіз внутрішнього ринку органічної продукції
демонструє незначну динаміку, яка зумовлена низькою купівельною спроможністю.
Отже, розвиток вітчизняного органічного аграрного сектору вбачаємо в дослідженні й
вивченні зовнішнього ринку для експортної орієнтації діяльності. Наведені результати
дослідження мають практичну цінність для виробників і інших учасників українського
органічного ринку для формування власної виробничої програми, коригування виробничої
орієнтації та асортименту виробленої продукції.
Ключові слова: ринок органічної продукції, органічне виробництво, органічне сільське господарство, світовий ринок, маркетингові дослідження, кон’юнктура, експорт, імпорт.
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PROSPECTS FOR THE MARKETING DEVELOPMENT OF THE ORGANIC PRODUCTS
MARKET IN UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT WORLD TRENDS
Abstract
The article deals with the theoretical and practical aspects of the organic market development in
Ukraine in view of the retrospective dynamics and current trends of the world and domestic
markets. In particular, the author has thoroughly investigated the significant potential in organic
farming due to the presence in Ukraine of almost 50 % of the world's black earth reserves.
The necessity to use the principles of organic farming is substantiated, especially in the context of
compensation for the exhaustion of land resources in Ukraine due to the intensification of
agriculture, since the use of organic fertilizers gradually increases the content of humus in the soil,
and therefore increases its productivity.
In addition, the main reasons for the lack of implementation pace of organic production principles
and practices, including low market solvency, are analyzed, with only 20 % of domestic organic
production remaining in the domestic market and most of it being exported.
Studies of global and local organic markets were conducted to identify specific traits, dynamics
and attempts to predict the development of key parameters in different regional markets in order
to determine Ukraine's place and prospects in this market. The market conditions of organic
products on the world, European and Ukrainian markets are analyzed. The features of the
assortment, the distribution between the regions, the dynamics peculiarities of development in
different regions of the world and Ukraine are highlighted. In the course of the study the analysis
technique of dynamics series and retrospective analysis were used. The conducted analysis of the
world and European markets for organic agricultural products shows the significant dynamics
and realization prospects of a wide range of products in these markets. Due to the fact that
Ukraine has low logistical costs for the potential export of products to the European market and
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low cost of organic products due to low labor costs, as well as the potential of land resources, we
consider that the export of organic products to the European market is promising. The analysis of
the internal market for organic products shows little dynamics due to low purchasing power.
Therefore, the development of the domestic organic agricultural sector is seen in the study of the
foreign market and export orientation. The results of the study are of practical value to producers
and other participants in the Ukrainian organic market for forming their own production
program, adjusting the production orientation and the range of products produced.
Keywords: organic market, organic production, organic agriculture, world market, marketing
research, conjuncture, export, import.
JEL classification: O13; Q16
Вступ
Одним із напрямів розвитку світового аграрного сектору в сучасних умовах є
органічне виробництво. Иого динамічнии розвиток зумовлении глобальними змінами
в навколишньому середовищі. Процес інтенсивного землеробства з використанням
хімічних добрив і синтетичних засобів захисту рослин призвів до погіршення стану
ґрунтів, втрати ними корисних властивостеи і родючості, а також перенасичення
сільськогосподарських земель пестицидами и різними хімічними речовинами. В
результаті активного застосування мінеральних добрив в сільському господарстві
простежується скорочення запасів природних копалин, з яких видобуваються хімічні
елементи для виробництва фосфорних, азотних, каліиних і інших добрив. Заслуговує
уваги також питання продовольчої безпеки, неповноцінності и недостатності
харчування в світі. За інформацією 2018 року [1] кількість голодуючих людеи в світі
зросла до 821 мільиона осіб, тобто нестачу їжі гостро відчуває кожен дев’ятии житель
планети і більше 150 мільионів дітеи мають відставання у рості. Таким чином, важливо
відмітити необхідність розвитку органічного виробництва як альтернативи
небезпечним системам землеробства, можливості відновлення екологічної рівноваги
агроекосистем і вироблення безпечної продукції сільського господарства, що
підтримуватиме здоров’я не лише людеи, а и довкілля та ґрунтів [2, 3].
Аналізуючи останні дослідження в даніи сфері, варто відзначити, що
поширенню та розвитку органічного виробництва в Україні велику увагу приділяє
Є. В. Милованов. У своїх наукових роботах він висвітлює досвід іноземних країн у сфері
державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва [4], акцентує
увагу на перевагах органічних продуктів харчування у порівнянні з конвенціиними [5]
и важливості органічного сільськогосподарського виробництва для розвитку
сільських територіи [6]. Дослідженню вітчизняного и закордонного ринку органічної
продукції окрім Є. В. Милованова [7] також приділяє увагу В. Г. Грановська з
пропозицією механізму стимулювання розвитку органічних підприємств [8].
В. І. Артиш досліджує процес управління виробництвом органічної продукції [9,10], а
Н. А. Берлач обґрунтовує у своїх наукових роботах необхідність налагодження активної
участі України в регулюванні процесу торгівлі органічною продукцією в міжнародному
просторі з пропозицією шляхів законодавчого регулювання в ціи сфері [11, 12]. Але
недостатньо вивченими, на нашу думку, залишились питання стосовно порівняння
світових і українських тенденціи розвитку органічного ринку з можливістю
перенесення наявних світових тенденціи на українськии органічнии аграрнии сектор
з урахуванням особливостеи иого розвитку.
Мета й завдання статті
Зацікавленість в розвитку органічного аграрного сектору наявна також в Україні.
Але вітчизняне органічне сільське господарство розвивається поступово, помітно
нижчими темпами ніж світове. Таким чином, метою нашої статті є проведення аналізу
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світового и вітчизняного ринку органічної продукції, відстеження світових тенденціи
розвитку органічного виробництва, порівняння ситуаціи на світовому и українському
органічних сільськогосподарських ринках з метою оцінки перспектив вітчизняного
органічного аграрного бізнесу та перенесення світових тенденціи на українські реалії.
Виклад основного матеріалу дослідження
Екологічні проблеми надзвичаино актуальні для сільськогосподарського
виробництва, оскільки, на відміну від промисловості, сільське господарство значною
мірою задіяне у споживанні світових природних ресурсів. Виробництво органічної
продукції є практичною реалізацією у сфері аграрного виробництва концепції сталого
розвитку, що передбачає поєднання економічного зростання, соціального розвитку и
захисту довкілля як взаємозалежних і взаємодоповнюваних елементів стратегічного
розвитку держави, що гарантуватиме населенню високу якість продовольства як
важливої складової безпеки [13, с.117].
За даними останніх досліджень Науково-дослідного інституту органічного
сільського господарства FiBL у співпраці з Міжнародною федерацією органічного руху
сільського господарства IFOAM проведемо аналіз ринку продукції органічного
землеробства [14]. Станом на кінець 2017 року статистичну інформацію з органічного
сільського господарства надала 181 країна світу, що маиже на 53,6 % більше ніж у
порівнянні з 2001 роком. У світі 69,8 млн га належать до органічних земель
сільськогосподарського призначення (включаючи землі у стані конверсії). Площа
світових органічних сільськогосподарських угідь зросла на 52,5 млн га у порівнянні з
2001 роком, в якому вона становила 17,3 млн гектарів – тобто збільшилась в чотири
рази. На думку В. Г. Грановської значне збільшення площі світових органічних угідь
«…дає підґрунтя для експертної оцінки очікування щорічного приросту понад 25 %,
динамічного зростання світового органічного ринку, посилення на ньому
конкуренції» [15, с. 12].
До регіонів з наибільшою площею органічних сільськогосподарських земель
належать Океанія (35,9 мільиони гектарів або 51,0 %), в якіи розташована маиже
половина таких сільськогосподарських земель планети. За нею слідує Європа
(14,6 млн гектарів або 21,0 %) і на третьому місці – Латинська Америка (8,0 млн гектарів,
або 11 %) (рис. 1).
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Північна Америка
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Латинська
Америка
11%

Африка
3%

Океанія
51%

Європа
21%

Рис. 1. Розподіл органічних сільськогосподарських земель по регіонах, 2017 р.
Джерело: [14]
Наибільші за розмірами органічні сільськогосподарські землі зосереджені в
Австралії (35,65 млн га), оскільки 97 % сільськогосподарських угідь цієї країни
представлені великими пасовищами, які, вірогідно, використовуються в органічному
сільському господарстві, зокрема тваринництві. Другі за розміром землі Аргентини
(3,39 млн га), третє місце посідає Китаи (3,02 млн га). Ще в семи країнах світу площа
сільськогосподарських земель, що обробляються органічним способом, становить
більше одного мільиона гектарів. Загальна площа цих десяти країн становить
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54,85 млн га, що складає три чверті (78,58 %) від загальної кількості органічних
сільськогосподарських земель світу.
Більше одного відсотка (1,4) сільськогосподарських земель в світі є органічними.
Наибільша органічна частка в загальніи площі сільськогосподарських земель по
континентах станом на 2017 рік: в Океанії – 8,5 %, за нею Європа – 2,9 % і Латинська
Америка – 1,1 %. В інших регіонах частка органічних земель становить менше одного
відсотка. Проте в деяких окремих країнах відсоток сільськогосподарських земель
органічного призначення значно вищии: велику питому вагу органічних земель має
Ліхтенштеин (37,9 %), Самоа (37,6 %) и Австрія (24,0 %) (рис. 2). У восьми країнах світу
частка органічних земель, які обробляються за принципами органічного землеробства,
складає не менше 10 % від загальної площі угідь сільськогосподарського призначення.
В деяких острівних державах частка сільськогосподарських угідь, що використовуються
для органічного виробництва, є високою, зокрема це Самоа і Сан-Томе та Принсіпі. Однак
в 56 % країн, по котрим є офіціині статистичні дані, частка земель під органічним
управлінням становить менше одного відсотка.
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Рис. 2. Країни з найбільшою питомою вагою органічних
сільськогосподарських угідь, 2017 р.
Джерело: [14]
У 2017 році порівняно з 2016 роком кількість органічних земель світу
збільшилася на 11,6 мільионів гектарів, або 20 %. Наибільшии ріст органічних земель
спостерігається в Океанії, Азії та Африці, де вони збільшилися на 31,3 %, 24,9 % і 14,1 %
відповідно. Абсолютнии приріст земель в цих регіонах становить: 8,5 млн га в Океанії,
понад 1,2 млн га в Азії і плюс 1 млн га в Європі (табл. 1).
Таблиця 1. Приріст органічних сільськогосподарських угідь по регіонам світу,
2016-2017, 2007-2017 рр.
Регіон
Африка
Азія
Європа
Латинська
Америка
Північна
Америка
Океанія
Світ
Україна

Органічні с-г
угіддя,
2016 (га)

Органічні с-г
угіддя,
2017 (га)

Приріст за
1 рік (га)

Приріст за
1 рік ( %)

Приріст за
10 років (га)

Приріст за
10 років ( %)

1801699
4897837
13535235

2056571
6116834
14558246

254872
1218997
1023011

14,1
24,9
7,6

1163089
2757650
6261881

130,2
82,1
75,5

7479288

8000888

521600

7,0

762714

10,5

3130332

3223057

92725

3,0

645554

25,0

27346986
58186980
381173

35894365
69845243
289000

8547379
11658263
-92173

31,3
20,0
-24,2

23783698
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Джерело: доповнено автором на основі [14]
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Це зростання пов’язане, головним чином, зі збільшенням органічних угідь в
Австралії на 8,5 мільионів гектарів. Також сприяли світовому збільшенню органічних земель Китаи (абсолютнии приріст понад 0,7 млн га), Аргентина (маиже на 0,4 млн га більше), Росіиська федерація (маиже 0,34 млн га) и Індія (маиже на 0,3 млн га більше). Дев’яносто три країни світу повідомили про збільшення площ своїх органічних сільськогосподарських земель, в тои час як про зменшення угідь надіишла інформація від 36 країн.
За даними табл. 1 бачимо, що площі органічних сільськогосподарських угідь у світі
протягом десяти років збільшились в середньому на 75-100 % в більшості регіонів, в тои
час як в Україні приріст площі органічних земель в 10 разів меншии – лише 15 %. Таким
чином, світовии органічнии аграрнии сектор розвивається значно швидшими темпами
ніж українськии, а вітчизнянии має невикористані резерви для розвитку.
Станом на 2017 рік у всьому світі нараховується маиже 2,9 млн виробників
органічної продукції; їх кількість порівняно з 2016 роком збільшилася на 4,7 %, а за
останні десять років – на 105,3 %, в основному завдяки великому збільшенню їх в Індії.
Країнами з наибільшою кількістю виробників органічної продукції є Індія (835000),
Уганда (210352) і Мексика (210000). 40 % від світових органічних виробників складають
виробники в Азії, за нею – виробники в Африці (28 %) и Латинськіи Америці (16 %), а,
отже, на цих територіях зосереджено понад 80 % світових виробників органічної
продукції. Понад дві третини органічних сільськогосподарських земель станом на
2017 рік належать до багаторічних пасовищ (маиже 48,2 млн гектарів). Орні землі
заимають 12,1 млн гектарів органічних сільськогосподарських земель, що становить
17 % всіх органічних земель світу и 0,8 % всіх орних земель планети.
Більшість органічних орних земель (маиже 60 %) розташовані у Європі, Азії (22 %)
и Північніи Америці (12 %). В основному вони використовуються під продовольче зерно,
включаючи рис (4,5 млн гектарів), зелені корми (2,8 млн гектарів) та оліині культури
(1,2 млн гектарів), а також зернобобові (маиже 1 млн гектарів) і прядильні культури
(0,68 млн гектарів) (рис. 3).
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Рис. 3. Площа й питома вага головних культур в структурі
органічних земель світу, 2017
Джерело: побудовано автором на основі [14]
Багаторічні культури охоплюють 7 % органічних сільськогосподарських земель
площею 4,9 мільиони гектарів, що складає 2,9 % від всіх земель, заинятих під
багаторічними культурами. Більша частина земель під багаторічними культурами
розташована в Європі (33 %), Африці (26 %) и Латинськіи Америці (20 %). Наиважливішими культурами є кава и оливки, які становлять маиже по 30 % врожаю органічних
багаторічних культур на площі біля 0,9 млн гектарів кожна. Важливими культурами
також є горіхи (0,6 млн гектарів), виноград (0,4 млн гектарів) і тропічні фрукти (маиже
0,4 млн гектарів) (рис. 4).
Органічнии світовии ринок продовжує зростати. Глобальнии обсяг продажів у
2017 році досяг 97 млрд доларів. В розрізі регіонів Північна Америка і Європа є лідерами,
які складають маиже 90 % світових доходів, хоча ці регіони заимають разом лише
четверту частину площ органічних земель. Окрім того, що Сполучені Штати Америки
мають наибільшии єдинии ринок – на рівні 48,7 млрд доларів у 2017 році, вже маиже
40 % американців споживають органічну продукцію. При цьому 37 % з них вживають ці
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продукти більше одного разу на день, 39 % вживають органічні продукти принаимні раз
на тиждень і лише 24 % вживають органічні продукти нерегулярно [16, с. 235].
Європеиськии ринок органічних продуктів є другим за розмірами у світі і досяг
39,6 млрд доларів. В Європі відмічається наибільша в світі концентрація роздрібної
торгівлі органічною їжею. Значна частина прибутків припадає на роздрібних учасників
ринку – гіпермаркети, супермаркети та дискаунтери, які продають органічну продукцію
під своїми приватними марками з метою отримання наибільшого обсягу продажів
органічних продуктів.
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Рис. 4. Площа й питома вага багаторічних культур в структурі
органічних земель світу
Джерело: побудовано автором на основі [14]
Сфера громадського харчування и продовольчих послуг привертає увагу
споживачів до органічних продуктів харчування. Зростає кількість ресторанів, кафе та
їдалень, в яких відвідувачам пропонують страви з органічних продуктів і інгредієнтів.
Уряди деяких країн заохочують школи и урядові їдальні до використання органічних
продуктів харчування. Важливо відмітити, що розвитку набувають внутрішні ринки,
зокрема Азії, Африки та Латинської Америки. Значна частина органічних культур,
вирощена в цих країнах, призначена для експортних ринків.
Зростаюча тенденція щодо здорового харчування, що раніше набула поширення
в країнах Європи та США, поступово поширюється і в Україні. З кожним роком
українськии споживач стає дедалі обережнішим і вимогливішим при виборі продуктів
харчування. Кращі смакові якості и оздоровчі властивості органічних продуктів у
порівнянні з традиціиними, відсутність консервантів і хімічних барвників, генетично
модифікованих організмів – це лише декілька суттєвих переваг органічного
землеробства для людини.
Загальна площа сільськогосподарських земель, заинятих під органічне
виробництво в Україні у 2017 році порівняно з 2001 роком зросла маиже вдвічі і складає
289000 гектарів, що становить 1 % від сільськогосподарських земель України (рис. 5).
За словами О. В. Трофимцевої [17] питома вага органічних земель може бути як
мінімум 5 %. Стримує розвиток органічного сектору в Україні, на думку автора, поки ще
слабкии маркетинг. Україна заимає 24 місце серед світових виробників органічної
продукції за площею органічних земель. Частка органічної площі в загальніи площі
сільськогосподарських угідь України зросла з 0,4 % у 2001 році до 0,68 % у 2017 році.
У 2017 році виробництвом продукції органічного землеробства в Україні
займалися 304 господарства. Окрім безпосередніх виробників операторами органічного
ринку є також трейдери, переробники й підприємці, що займаються логістикою, яких
станом на 2018 рік налічується 132. За результатами опитування українських
експортерів продукції органічного виробництва, яке проводив орган сертифікації
«Органік Стандарт», майже 80 % української органічної продукції у 2016 році
відправлено на експорт, обсяг якого становив майже 300 тисяч тон на суму, більшу 65
мільйонів доларів [18].
Вітчизняний внутрішній споживчий ринок продукції органічного виробництва
активно почав розвиватися з 2008 року. У 2004 році він склав 100 тис. євро, а станом на
2017 рік зріс в 290 раз до 29,4 млн євро. На внутрішньому ринку протягом 2016 року
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площі сільськогосподарських угідь, 2001-2017 рр.
Джерело: побудовано автором на основі [14]
Частка ринку українських органічних товарів становить близько 0,1 % ринку всіх
харчових продуктів. Органічні продукти харчування й напої складають 90 % всіх органічних продуктів в Україні. Інші 10 % – це косметика й засоби гігієни. В нашій державі у
виробництві продукції органічного землеробства найбільше задіяні Одеська, Херсонська, Полтавська, Вінницька, Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька
області.
З метою оцінки експортного потенціалу органічного ринку України нами було
проаналізовано інформацію промоційної спільноти виробників і експортерів
української органічної продукції OrganicUkraineBusinessHub [19], яка представляла
делегацію учасників з України на щорічній світовій виставці органічних продуктів
Biofach у 2019 році. Отже, з-поміж 50-ти вітчизняних підприємств-виробників органічної
продукції, які, скоріше за все, вже є експортерами органічної продукції, або мають
бажання ними стати, 44 – безпосередні виробники й переробники органічної продукції,
інші 6 – це організації і підприємства, що надають допоміжні послуги інспекції та
сертифікації, аналітичні послуги, а також виробники добрив і біоґрунту. Серед
органічної продукції, яку Україна може запропонувати на імпорт, найбільше
представлені зернові й зернобобові (пропонують 25 підприємств, загалом 18 культур),
олійні культури (22 підприємства, загалом 7 культур), а також плодові та ягідні (16
підприємств, загалом 22 культури). Шість із представлених операторів пропонують
крупи, цукор, олію, а також овочі, баштанні (кавуни) та коренеплоди. Чотири компанії
виробляють борошно, мед, пряні, лікарські й технічні культури. Обмеженою є
пропозиція м’ясних, макаронних виробів, молочних продуктів і сирів, а також томатної
пасти та соусів. Таким чином, найбільше експортно-орієнтованою є пропозиція
зернових і зернобобових культур, оскільки саме зерно має тривалий термін зберігання,
що забезпечує гарні перспективи його реалізації як на зовнішньому ринку, так і на
внутрішньому. Дозвіл на експорт органічної продукції відкривається через процедуру
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отримання ліцензії, в чому, як правило, експортерам допомагають сертифікаційні
органи, що працюють на міжнародному рівні. Органічна продукція, в основному у
вигляді сировини, в переважній більшості експортується в європейські країни (Італію,
Німеччину, Голландію, Бельгію, Францію, Австрію), частково – до Північної Америки
(включаючи США і Канаду) та Японії. До найпопулярніших продуктів українського
органічного експорту належать кукурудза, пшениця, мед, малина й заморожені ягоди.
В Україні виробляється лише частина органічних продуктів харчування. Інша
органічна продукція імпортується з країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини,
Польщі, Франції та Італії. Імпортують в основному крупи, каші й макарони, далі – напої
(кава, чай, вино, пиво), шоколад, цукор, органічне вершкове масло, а також дитяче
харчування. За словами консультанта аналітичного департаменту компанії ProConsulting Андрія Мокряка, технологічно в Україні є можливість виробляти більше
половини органічної продукції, що імпортується, та досягти показника
імпортозаміщення у 62,1 % [20].
В різних країнах світу все більше споживачів віддають перевагу сільськогосподарським ринкам, органічним супермаркетам або відділам органічних продуктів у
магазинах. На відміну від своїх європейських сусідів, де органічна продукція досить
доступна для населення в торговій мережі, в Україні в меншій мірі представлені
спеціалізовані магазини органічних продуктів харчування. Більшість точок продажу,
зокрема невеликих спеціалізованих магазинів і окремих полиць в супермаркетах, знаходиться у великих містах і обласних центрах. Органічні продукти представлені в мережі
супермаркетів Метро, Сільпо, Фуршет, Ашан, Good Wine, Мегамаркет. Споживачам
доступна можливість замовити і придбати органічні продукти й товари через мережу
Інтернет в магазинах, що мають власні сайти, а також через соціальні мережі.
Впровадження технологій органічного сільськогосподарського виробництва в
Україні є досить актуальним, оскільки органічне агровиробництво сприяє відтворенню
виснажених природних ресурсів, відтворенню родючості ґрунтів, відновленню гумусу,
запобігає ерозійним процесам ґрунтів, спричинених традиційною інтенсивною
системою ведення сільського господарства. Процес використання органічних
технологій потребує менших затрат енергоресурсів і пального, відмови від синтетичних
мінеральних добрив, пестицидів і гербіцидів, ціни на котрі постійно підвищуються.
Зокрема при професійному (з урахуванням природного потенціалу ґрунту, сівозмін,
взаємодії культур тощо) веденні органічного землеробства витрати знижуються на 2025 %. Важливо відмітити, що дедалі більша кількість споживачів замислюються про
ведення здорового способу життя, власне здоров’я і майбутнє, стають більш
відповідальними по відношенню до охорони навколишнього середовища. На думку Ю.
О. Лупенка «потенційними споживачами органічної продукції є близько 5 % населення
великих і близько 1-2 % населення середніх міст України» [21, с. 5].
Україна має значний потенціал у впровадженні принципів органічного
землеробства, так як на території нашої держави розміщені майже 50 % площі світових
запасів чорнозему. Ведення сільського господарства за принципами органічного
землеробства є можливістю компенсувати виснажені внаслідок інтенсифікації
землеробства ґрунтові ресурси України, оскільки використання органічних добрив
поступово збільшує вміст гумусу у ґрунті, а, отже, підвищує його родючість [22]. Однак,
переходу від звичайного до органічного сільського господарства в Україні перешкоджає
ряд екологічних, економічних і соціальних проблем. Головна з них – низька купівельна
спроможність ринку, у зв’язку з чим лише 20 % вітчизняної продукції органічного
сільського господарства залишається на внутрішньому ринку, а більша її частина
експортується. Вітчизняні споживачі, навіть володіючи інформацією про безпечність,
корисність органічної продукції для здоров’я й вклад процесу її виробництва у
збереження оточуючого середовища, не мають фінансової можливості її придбати та
споживати. Погоджуємося з думкою В. І. Артиш, що «… зростання добробуту населення
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України призведе в перспективі до збільшення платоспроможного попиту на органічну
продукцію і стимулюватиме її розвиток в Україні» [23, с. 29].
Висновки та перспективи подальших досліджень
Проведений аналіз світового і європейського ринків органічної продукції
сільського господарства демонструє значну динаміку й перспективи реалізації
широкого асортименту продукції на цих ринках. У зв’язку з тим, що Україна має низькі
логістичні витрати для потенційного експорту продукції на європейський ринок, з
однієї сторони, та низьку собівартість органічної продукції у зв’язку з низькою вартістю
робочої сили, з іншої сторони, й значним потенціалом земельних ресурсів, вважаємо, що
експорт органічної продукції на європейський ринок є дуже перспективним. Аналіз
внутрішнього ринку органічної продукції дозволяє зробити висновки відносно
незначної динаміки, яка зумовлюється низькою купівельною спроможністю. В
найближчій перспективі, оскільки рівень купівельної спроможності населення України
не має тенденції до значного і швидкого підвищення, вірогідними є такі ж низькі темпи
приросту обсягів реалізації органічної продукції на внутрішньому ринку. Таким чином
маємо невідповідність потенціалу виробництва й внутрішнього ринку. Отже, розвиток
вітчизняного органічного аграрного сектору в цілому і вихід із такої ситуації для
виробників зокрема вбачаємо в дослідженні і вивченні зовнішнього ринку й експортній
орієнтації. Оскільки крім низької купівельної спроможності населення в Україні, експорт
українських органічних продуктів також зумовлений іншим важливим фактором –
ціною, яка у Європі на органічні продукти значно вища.
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Анотація
Вступ. Програма розвитку аграрного підприємства повинна постійно коригуватися для
забезпечення його стійкості відповідно до умов господарювання та зростання об’ємів
товарної продукції. Удосконалення організації виробництва здійснюється за допомогою
внутрішньогосподарського землеустрою. Використання цього інструменту необхідне
для наукового обґрунтування змін у перспективній програмі розвитку аграрного
підприємства для підвищення якості управлінських рішень.
Метою наукового дослідження є удосконалення організації землеустрою в системі
управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства.
Результати. Охарактеризовано основні завдання землеустрою з позиції впливу на
ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства. Наведено
послідовність оцінювання перспектив використання земельного фонду. Обґрунтовано
доцільність використання комп’ютерних технологій та оптимального програмування у
процесі проектних робіт по реорганізації використання землі. Доведено можливість
визначення оптимального плану розподілу площ посівів з використанням економікоматематичної моделі. Встановлено наявність тенденцій у сільському господарстві до
вирощення високодохідної продукції. Наголошено на необхідності підтримання балансу
тенденцій з вимогами збереження агроекологічного балансу землі. Визначено основне
завдання проектування раціональної структури виробництва. Обґрунтовано
доцільність використання економіко-математичних методів у процесі виявлення
проблем і завдань, які виникають у процесі проектування землеустрою. Окреслено основні
труднощі у процесі вирішення багатокритеріальних завдань під час планування розподілу
земельних фондів.
Висновки. Використання економіко-математичного моделювання в процесі організації
землеустрою сприятиме підвищенню якості управлінських рішень у ході діяльності
аграрних підприємств і збереженню земельних ресурсів. Оптимізація економічних
розрахунків забезпечуватиме врахування впливу економічних процесів на організацію
землеустрою та управління ресурсним потенціалом підприємства.
Ключові слова: ресурсний потенціал, аграрне підприємство, організація землеустрою,
земельні ресурси, планування організації аграрного виробництва, оптимізація.
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ORGANIZATION OF LAND MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF RESOURCE POTENTIAL
MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE
Abstract
Introduction. The development program of an agricultural enterprise must be constantly
adjusted to ensure its sustainability in accordance with the conditions of management and growth
of marketable products. Improving the organization of production is carried out through internal
land management. The use of this tool is necessary for the scientific substantiation of changes in
the perspective program of the agrarian enterprise development for increase of administrative
decisions quality.
The purpose of scientific research is to improve the organization of land management in the
management system of resource potential of the agricultural enterprise.
Results. The main tasks of land management from the standpoint of influencing the efficiency of
the enterprise resource potential are described. The sequence of prospects assessment for land use
is given. The expediency of using computer technologies and optimal programming in the process
of design work to reorganize land use is substantiated. The possibility of determining the optimal
plan for the distribution of crop areas using the economic-mathematical model is proved. The
presence of tendencies in agriculture to grow high-yield products has been established. Emphasis
is placed on the need to maintain a balance of trends with the requirements of maintaining the
agri-environmental balance of the land. The main task of designing a rational structure of
production is determined. The expediency of using economic and mathematical methods in the
process of identifying problems and tasks that arise in the process of land management design is
substantiated. The main difficulties in the process of solving multicriteria tasks during planning
the distribution of land funds are outlined.
Conclusions. The use of economic and mathematical modeling in the organization of land
management will improve the quality of management decisions in the course of agricultural
enterprises and the conservation of land resources. Optimization of economic calculations will
take into account the impact of economic processes on the organization of land management and
resource management of the enterprise.
Keywords: resource potential, agrarian enterprise, organization of land management, land
resources, planning of organization of agricultural production, optimization.
JEL classification: Q 15
Вступ
Ринкові умови господарювання формують нові завдання, що стоять перед
керівником агропромислового підприємства. Для того, щоб забезпечити стіикість
підприємства в складних умовах ринкової економіки, забезпечити збільшення об'ємів
товарної продукції, виходячи з наявних ресурсних можливостеи та агроекологічних
обмежень, потрібне своєчасне науково-обґрунтоване коригування перспективної
програми розвитку агропромислового підприємства. Оскільки питання вдосконалення
існуючої організації виробництва, у свою чергу, вирішуються при складанні проекту
внутрішньогосподарського землеустрою, що служить інструментом обґрунтування
виробничо-збутової програми розвитку підприємства, приведення проекту
землеустрою до нових умов господарювання агропромислового підприємства шляхом
коригування методики проектованих завдань, використання при проектуванні нових
технологіи і можливостеи економіко-математичного апарату дозволить поліпшити
якість рішень керівника агропромислового підприємства, що приимаються, відносно
раціонального и ефективного використання ресурсів.
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Управління земельними ресурсами у процесі господарської діяльності підприємств аграрного сектору досліджували Баран О. Р. [0], Богатирчук-Кривко С. К. [2],
Гаращенко Т. В. [3], Грещук Г. І. [4], Крюкова І. О., Ніценко В. С. [5], Мармуль Л. О. [6],
Миргород М. М. [7], Рижок З. Р. [8] та інші. Зважаючи на те, що питання використання
земельних ресурсів як одного з наиважливіших факторів виробництва у сільському
господарстві є актуальним як на державному рівні, так і на рівні підприємства,
додаткового дослідження потребують аспекти вітчизняного землеустрою.
Мета статті
У зв’язку з цим метою статті є оптимізація системи управління ресурсним
потенціалом підприємств аграрного сектору в контексті організації землеустрою.
Виклад основного матеріалу дослідження
Згідно теорії землеустрою відомо, що з точки зору впливу на ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства, воно вирішує такі основні завдання.
По-перше, землеустріи служить основним механізмом утворення господарства.
Тобто без проведення землеустрою, складання проекту, иого розгляду, узгодження
твердження, відведення землі в натурі, видачі документу, що засвідчує право землеволодіння (землекористування) не можна створити господарство – базову одиницю
агропромислового підприємства. Отже, землеустріи є атрибутом управління земельними ресурсами и основною умовою організації агропромислового підприємства.
По-друге, при землеустрої відбувається взаємно пристосування виробництва і
території, або, іншими словами, здіиснюється територіальна організація виробництва, в
процесі якої з урахуванням родючості ґрунтів, місця розташування земель обґрунтовується спеціалізація господарства, розміщуються земельні масиви виробничих підрозділів, сівозміни, поля, робочі та технологічні ділянки. Тому субстанція ефективності
землеустрою лежить у виробництві (економіці) агропромислових підприємств. Це
положення підтверджує також і те, що в процесі землеустрою вирішуються питання
охорони и підвищення родючості ґрунтів, раціонально влаштовується територія,
надається увага промисловим та інфраструктурним аспектам розвитку виробництва.
По-третє, при землеустрої створюються оптимальні для цього рівня розвитку
продуктивних сил і виробничих стосунків організаціино-територіальні умови землеволодіння та землекористування, що особливо важливо на стадії формування нової земельної власності нині, коли створюється велика кількість селянських (фермерських)
господарств.
Одна з наиважливіших стадіи землевпорядкувального процесу – це проектування.
Перерозподіл і використання земель здіиснюється тільки на основі проектів землеустрою. Нові умови господарювання диктують вимогу до проектів внутрішньогосподарського проектування трансформуватися в інструмент раціоналізації землеволодіння, їх реалізація повинна отримати прямии зв'язок з економічними важелями і
стимулами у рамках правового та економічного механізму регулювання земельних
стосунків.
Тому оцінку перспектив використання земельного фонду і розвитку бази
агропромислового підприємства передбачається проводити в такіи послідовності.
Спочатку встановлюються граничні (максимальні) площі обробітку «ринкових»
(високодохідних) культур, а також види и параметри наибільш вигідної тваринницької
галузі, виходячи з кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції. Підбір інших
культур і формування структури посівних площ здіиснюється з урахуванням
забезпечення зернових хорошими попередниками, худоби – кормами, а також
дотримання екологічних вимог. При виборі варіанту організації сівозмін і устрою
території ріллі встановлюються резерви підвищення ефективності виробництва,
визначається раціональна стратегія господарської діяльності сільськогосподарського
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підприємства. Крім того, оскільки при економічному обґрунтуванні проведення проектних робіт по реорганізації використання землі характерне застосування традиціиних
методів без розробки декількох варіантів проекту, невиправдана зневага можливостеи
комп'ютерних технологіи і оптимального програмування, виявлена необхідність у
налагодженіи системі автоматизації економічних розрахунків при рішенні завдань
вдосконалення сільськогосподарського виробництва. Основою цієї системи, на наш
погляд, повинен стати внутрішньо модельнии і позамодельнии евристичнии вибір
проектувальником (землевпорядником, керівником підприємства) розрахункового або
компромісного варіанту структури виробництва, оптимальної структури посівів,
визначених за допомогою моделі оптимізації. В процесі моделювання необхідно
враховувати можливості визначення оптимальних галузевих пропорціи, визначення
оптимальних об'ємів розподілу товарної продукції по ефективних каналах реалізації.
В цілому, питання отримання науково-обґрунтованого проекту внутрішньогосподарського землеустрою в дослідженні вирішується за допомогою розробки евристичної методики, коригування існуючих алгоритмів рішення виробничих завдань. Крім
того, рішення економіко-математичної моделі з урахуванням ряду критеріїв, коригування використання деяких коефіцієнтів забезпечують визначення оптимального
плану розподілу площ посівів при співвідношенні галузевих пропорціи дозволяють
простежити зміни в структурі виробництва при варіюванні тих або інших показників.
Умови ринку формують іншии, відміннии від попереднього, підхід до організації
господарювання і використання землі. Як колективні, так і приватні господарства
орієнтуються на ведення високодохідних галузеи сільськогосподарського виробництва,
що відповідають вимогам ринку. При розробці проекту землеустрою нині повинні
дотримуватися як бажання господарника виробляти високодохідні (ринкові) види
продукції, так і вимоги збереження агроекологічного балансу землі.
Основне завдання проектування раціональної структури виробництва – дати
оцінку можливостеи землі з урахуванням наявних трудових, матеріальних, технічних і
фінансових можливостеи, запропонувати шляхи до створення необхідних накопичень
для розширеного відтворення, до прискорення обороту засобів, що вкладаються, і
рівномірного отримання грошової виручки для розширеного відтворення.
На сучасному етапі, коли з'явилися широкі можливості автоматизації розрахунків,
існує велика практика застосування математичних моделеи для вирішення різних завдань – прогнозування, ухвалення простих і складних рішень, очевидна необхідність докорінно міняти не лише саму систему організації проектування (через впровадження
АРМів – автоматизоване робоче місце землевпорядника), але і розширювати за допомогою апарату моделювання тои спектр проблем, завдань, якии вирішує проектувальник.
Нині накопичении великии досвід застосування економіко-математичних
моделеи, які дозволяють зробити висновки про те, як цеи напрям повинен розвиватися
на новіи технологічніи основі. Склалася ситуація, коли після тривалого буму в розвитку
економіко-математичних моделеи доводиться фактично наново доводити їх
дієздатність і практичну корисність.
В тои же час останніми роками намітилася тенденція до розширення
використання математичного апарату моделювання. Більшою мірою починають
використовуватися нелініині, багатокритеріальні, імітаціині моделі. Проте, про їх вплив
на практику використання моделеи говорити доки рано. Неувага до багатоваріантних
методів планування пояснюється слабкою технічною базою, трудомісткістю обчислень,
великою кількістю використовуваних змінних і відсутністю (слабкістю) програмних
засобів. Ці ж причини пояснюють і недостатніи інтерес до методів нелініиного
програмування і багатокритеріального аналізу. Хоча моделі, засновані лише на системі
лініиних рівнянь, дають наближении опис діисних умов виробництва, не враховують
істотних особливостеи досліджуваних процесів.
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З іншого боку, для ситуаціи кризового положення сільського господарства
характерна невідповідність між отримуваним прибутком і заборгованістю підприємств.
А це означає ріст числа збиткових господарств, скорочення прибутку по рентабельних
підприємствах, подальшу неможливість повернення сільськогосподарськими
товаровиробниками позикових засобів. Як наслідок такого стану справ природне
очікування подальшого різкого спаду виробництва, припинення діяльності багатьох
господарств. Перераховані чинники обумовлюють необхідність вибору моделі, де
основним критерієм оптимізації виступає мінімальнии рівень питомих витрат.
Отже, при моделюванні процесу сільськогосподарського виробництва можна
розглядати різні постановки, вирішувати різні за об'ємом, значенням і методом
вирішення задачі організації: визначення оптимального поєднання галузеи
рослинництва і тваринництва, оптимальної структури посівних площ і вироблюваної
продукції (лініине, блокове програмування), збільшення виробництва об'єму
високодохідної продукції при певному рівні готівкових ресурсів або мінімальніи
собівартості виробництва (багатокритеріальнии аналіз), вирішення загальних завдань
організації та управління виробництвом (нелініине програмування), тобто як завдання
оптимізації пропорціи, спрямованих на підвищення ефективності виробництва в цілому,
так і локальні завдання планування сівозмін для окремих масивів.
Такии спектр можливостеи методів оптимального програмування, які, будучи
імітацією виробництва сільськогосподарського підприємства, дозволяють скоректувати структуру виробництва залежно від мети, визначає доцільність і необхідність їх
використання в системах автоматизації економічних розрахунків при рішенні завдань
сільськогосподарського менеджменту в усіи сукупності та різноманітності описів
параметрів і зв'язків цієї складної системи.
Можливість евристичного вибору розрахункового або компромісного варіанту
організації експертом (користувачем системи). Евристичнии метод засновании на
досвіді, інтуїції виконавця, припускає вибір з безлічі альтернатив-варіантів, отриманих
в ході моделювання рішень завдань організації сільськогосподарського виробництва.
Говорячи про можливість евристичного вибору, необхідно також врахувати, що
він буде більше обґрунтовании, якщо в процесі моделювання використовувалися
методи векторної оптимізації. В цьому випадку проводиться одночасна оптимізація за
декількома техніко-економічними показниками, використовуваними в якості критеріїв
оптимальності. При цьому вирішуються значні методологічні труднощі при реалізації
рішень оптимальних моделеи, що виникають в основному через відсутність чітких
рекомендаціи по вибору локальних критеріїв оптимальності.
Багатокритеріальні завдання використовуються при оптимізації складних
динамічних систем, якими і являється сільське господарство.
В таких умовах одночасно враховується низка показників ефективності, зокрема,
товарної продукції, максимум рентабельності та прибутку, кінцевої продукції та інші, що
пов’язано з багатоцільовим характером розвитку систем і з формальними труднощами
вибору и обґрунтування єдиного критерію.
Внаслідок того, що домінантою нашого дослідження є вибір оптимального
варіанту організації сільськогосподарського виробництва серед множини можливих
альтернатив, багатоваріантні розрахунки дозволяють досліджувати механізм стіикості
поведінки системи при зміні умов («вхідних» параметрів зовнішнього середовища,
виключенні окремих складових, зміні параметрів внутрішніх і зовнішніх зв'язків тощо).
При рішенні багатокритеріальних завдань необхідно: обґрунтування набору
(переліку) критеріїв, що підлягають розгляду в рамках цієї моделі; оцінка відносної
переваги критеріїв або побудова деякої шкали переваги; визначення умов можливого
компромісу (вибір схеми компромісу) и обґрунтування методу знаходження
компромісного варіанту рішення (вибір схеми розрахунку узагальненого критерію).
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Однією з основних проблем багатокритеріального підходу є визначення області
компромісів – це така сукупність допустимих планів, для яких рішення не можуть бути
поліпшені одночасно за усіма локальними критеріями, тобто поліпшення рішення хоч
би по одному з них веде до погіршення по інших. В даному випадку необхідно виділити
три підходи:
1.
Подальшии вибір слід робити по інтуїції і здоровому глузду.
2.
Ефективне рішення з області компромісів може бути виділене будь-якими
механізмами випадкового вибору.
3.
Формування строго наукових процедур вибору.
Звідси витікають дві інші проблеми:
−
скаляризації (по безлічі Парето), тобто розробка схеми розумного
компромісу, на базі якої знаходиться найкраще рішення. Її вирішують по двох напрямах:
по лінії визначення поняття «Справедливий компроміс» (або «справедлива ціна
поступки»); по лінії визначення поняття «Ідеальна якість» і вибору схеми компромісу по
найкращому наближенню до цієї якості;
−
нормалізація критеріїв (у разі різних масштабів їх виміру).
Умови компромісу можуть бути сформульовані по-різному:
−
фіксація одного з критеріїв на деякому заданому вже рівні й оптимізація
наступного критерію і так далі;
−
мінімізація відносних відхилень від оптимальних значень за усіма даними
критеріями відповідно до рівномірних відхилень або з урахуванням важливості
критеріїв. У останньому випадку при рішенні використовується принцип жорсткого
(критерії ранжуються по важливості) і гнучкого (встановлюються "ваги" важливості
кожного критерію) пріоритетів.
Відповідно до різних формулювань умов компромісу можна вибрати метод
знаходження багатокритеріальних компромісних рішень. Важливим моментом
застосування цього аналізу в практичних цілях є можливість (необхідність) здіиснення
пошуку оптимуму через діалогові процедури прииняття рішення. Тим самим ЛПР
притягується до аналізу завдання з наипершого етапу, коли формуються можливі
варіанти рішення (як реальні, так і гіпотетичні) і набір критеріїв для оцінок цих
варіантів. В ході діалогу у відповідь на свіи запит ЛПР отримує відповідну ефективну
точку, потім на новии запит – нову точку і так далі.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, використання методів багатоваріантного і багатокритеріального
оптимального планування, можливість евристичного вибору розрахункового або компромісного варіанту організації виробництва підвищать не лише якість і науково обґрунтованість проектних рішень по внутрішньогосподарському землеустрою, але и
допоможуть виконати головне завдання – раціональне, дбаиливе, ефективне використання ресурсів при сільськогосподарському виробництві, поліпшення фінансового
стану господарства.
Приведена схема оптимізації економічних розрахунків при рішенні завдань
організації та управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств,
показуючи складність і в теж час необхідність аналізу всіх економічних процесів при
створенні бази для ухвалення рішення керівником сільськогосподарського
підприємства у будь-якому трактуванні раціонального використання земельних і інших
ресурсів, визначає шляхи її розробки.
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Анотація
Вступ. Питання визначення типу організаційної культури на підприємстві стає все
більш актуальним. Це зумовлюється постійними змінами на всіх рівнях економіки й
жорсткою конкуренцією. Саме тому необхідно приділяти більше уваги тому, як реагує
компанія в цілому на зміни стратегій. І першим кроком до цього є визначення поточного
типу культури і формування низки висновків щодо її сумісності зі стратегією.
Метою наукового дослідження є визначення типу організаційної культури на
підприємстві, використовуючи метод опитування.
Результати. Надано визначення терміну «організаційна культура» й представлено
узагальнення існуючих підходів до її розуміння. Розглянуто актуальність даної проблеми
та доцільність проведення розгорнутого вдосконаленого аналізу. Надано визначення
терміну «опитування» і проаналізовано поточну ситуацію. Виявлено, що існуюче
анкетування є дещо застарілим і потребує сучасного вдосконалення для підвищення своєї
ефективності. Разом з тим було прийнято рішення залишити раніше запропоновану
концепцію опитування завдяки відповідності сучасним потребам респондентів.
Враховано різноманіття підприємств як за розміром, так і за запропонованою
продукцією або послугою у майбутніх впровадженнях результатів розробленого
анкетування.
Висновки. Проведений аналіз щодо визначення типу організаційної культури на
підприємстві має практичне значення, адже є етапом встановлення сумісності між
організаційною культурою та існуючою або майбутньою стратегією, що виступає одним
із ключових факторів успіху. В межах подальших досліджень планується побудова
матриці сумісності, за допомогою якої буде легко визначити найбільш прийнятну
культуру для стратегії.
Ключові слова: організаційна культура, підприємство, менеджмент, анкетування,
кваліфікація, стратегія.
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IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE TYPE OF
ORGANIZATIONAL CULTURE
Abstract
The article is devoted to the study about determining the type of organizational culture at the
enterprise using the survey method. First of all, the relevance of this problem and the desirability
of conducting an analysis with subsequent improvement were considered. This have shown that
some scientists have already researched the problem of defining the existing type of
organizational culture in order to understand possibility for future strategies. Secondly, four main
types of organizational cultures were presented which will be defined with the help of proposed
questions. This information made a base for our research. Thirdly, the term “survey” was defined
and the current situation was analysed. Also, data was cleared about amount of questions that are
preferred in written survey in order for answers to be honest and deliberate. In addition, it was
found that the questionnaire is somewhat outdated and needs to be improved in order to be truly
effective. Based on this it was decided to add questions concerned professional level of staff and its
relation to work and connection between current enterprise and its competitors. This will help to
avoid unforced errors and embrace more influencing factors. At the same time, it was decided to
abandon the previously proposed concept of the survey, because it fully meets the modern needs
of the respondents and does not contradict the improvement proposed by the authors. In addition,
the diversity of enterprises was taken into account both in size and in terms of the products or
services offered in future implementations of this survey. Besides the conclusions were made about
rationality of this research, its modernity and actuality; possibility of using at conditions of
nowadays economics; results of recent surveys and gaps there; providing additional information
in order to improve this field of study; recalculation of questionnaire results.
Keywords: organizational culture, enterprise, management, questionnaire, qualification,
strategy.
JEL classification: M14
Вступ
Останнім часом у сучасному світі переважає тенденція до глобалізації та
постіиних змін в економіці. Це безпрецедентно веде до змін у всіх сферах діяльності
підприємств, і організаціина культура не є виключенням у ціи ситуації. Зміна стратегіи,
вихід на нові ринки, запуск виробництва нових товарів/послуг, залучення нових
спеціалістів і багато іншого тягнуть за собою неминучі зміни в існуючіи організаціиніи
культурі або впровадження її як нової складової підприємства.
Питання діагностики організаціиної культури розглядалось багатьма вченими,
такими як Е. Шеин [1], К. Камерон та Р. Куїнн [2], Д. Денісон [3], Т. Діл та А. Кенеді [4],
Г. Захарчин [5], Ч. Хенді [6].
Як було зазначено в роботі [7], Е. Шеин пропонує «зануритись» у соціальнокультурні процеси підприємства і не спиратися на кількісні методи діагностики, бо вони
є недостатньо достовірними и адекватними щодо корпоративної культури. Проте, з
іншого боку, дане дослідження заимає багато часу, передбачає використання лише
зовнішніх консультантів, а отже має високу вартість.
Наступнии метод запропоновали К. Камерон і Р. Куїнн – метод ОСАІ (Organizational
Culture Analysis Instrument). Він передбачає проведення опитування працівників
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підприємства, на основі якого визначаються шість ключових ознак: 1) наиважливіші
характеристики організації; 2) загальнии стиль лідерства в організації; 3) управління
наиманими працівниками; 4) об’єднувальна сутність організації; 5) стратегічні цілі; 6)
критерії успіху. Слід зауважити, що дании метод доцільно використовувати, щоб
відрізнити иого культуру від інших і вказати на наиважливіші характеристики
діяльності підприємства. Тож дании метод також не є ідеальним, адже не задовольняє в
повніи мірі потреби економічної діагностики. Проте, як експрес-оцінка організаціиної
культури дана методика є достатньо ефективною.
У свою чергу Д. Денісон запропонував шкалу конкуруючих цінностеи, яка
характеризується 12-ма індексами (чотири прояви організаціиної культури): місія,
стіикість, ступінь залучення в діяльність організації, адаптивність, де кожен із чотирьох
проявів характеризується трьома показниками. Таким чином дане дослідження має
багато переваг стосовно часу и витрат.
У методиці діагностики корпоративної культури за Т. Ділом і А. Кенеді виділяють
два критерії для опису «чистих» типів культур: швидкість зворотного зв’язку и ступінь
ризику. В результаті утворилось чотири групи корпоративних культур: мачо, інвестиціи,
наполегливої роботи та процесу.
І ще одна відома методика Г. Захарчин, яка дає можливість оцінити корпоративну
культуру на основі реалізації її функціи. Вона включає аналіз таких показників: коефіцієнт освітнього рівня персоналу, коефіцієнт стабільності персоналу підприємства,
коефіцієнт трудової дисципліни, коефіцієнт задоволення від роботи и коефіцієнт конфліктності. Та, крім узагальнювальних показників, що характеризують безпосередньо
економічну ефективність і рівень корпоративної культури підприємства, розраховуються показники, що визначають соціальнии ефект заходів із удосконалення корпоративної культури. Наприклад: зниження плинності кадрів, підвищення трудової дисципліни, зростання освітнього та професіиного рівня співробітників, підвищення рівня
оплати праці, збільшення числа претендентів на отримання місця роботи в організації і
т.п. Додатково пропонується розрахувати такі показники як: задоволення від роботи,
рівень покращення соціально-психологічного клімату в організації, рівень трудової і
виконавської дисципліни, рівень організаціиної «відданості», рівень активності
персоналу, рівень розвитку персоналу. Окремої уваги треба приділити показникам
ефективності корпоративного іміджу и рівню ділової репутації, які покажуть враження,
що справляє організація на цільову аудиторію та ділові і суспільні кола.
Висвітлені методи, основані на комплексніи оцінці, яка заимає багато часу и іноді
вимагає залучення зовнішніх експертів. Також вартість такого дослідження є досить
високою. На основі викладеного можна сформулювати завдання, яке полягає в
подальшому дослідженні поставленого питання та впровадження методу опитування як
первинної соціальної інформації.
Мета дослідження
Мета дослідження полягає у визначенні типу організаціиної культури на
підприємстві в умовах непостіиного ринку, а отже і мінливих стратегіи.
Виклад основного матеріалу дослідження
У попередніх дослідженнях авторів [8] було зазначено, що під організаціиною
культурою розуміється набір припущень, переконань, цінностеи і норм, які поділяються
усіма членами організації. Культура організації може свідомо створюватися її
провідними членами або вона формується з плином часу. У дослідженнях Е. Шеина
культура – це важливии елемент умов праці. Ідея організаціиної культури носить досить
абстрактнии характер, оскільки ми не можемо побачити її або доторкнутися до неї, але
вона присутня і поширюється. Оскільки культура – динамічне системне поняття, вона
впливає практично на всі події, що відбуваються в організації [1].
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Беручи до уваги важливість організаціиної культури на підприємстві, виникає
необхідність у визначенні її типу та рівня. Адже якщо підприємство буде змушене внести
окремі зміни, то невід’ємною їх частиною є розуміння поточного стану, в залежності від
якого необхідно робити кроки щодо реорганізації або впровадження нового стану.
Опитування включає збір соціальної інформації безпосередньо шляхом бесіди або
реєстрації відповіді респондента на сформульовані питання. Питання повинні включати
всі можливі аспекти, що торкаються безпосередньо теми дослідження. Кількість
запитань і їх оцінка залежить від сфери дослідження та результату, якого треба досягти.
Існує багато варіантів визначення типу організаціиної культури. Безліч тестів
пропонують швидко і якісно провести аналіз організації та визначити існуючии тип.
Проте такі дані є недостовірними и ризиковими. У тои же час Ч. Хенді [6] запропонував
свою методику, яка є досить відомою, і якою користуються компанії у всьому світі.
Інструкція до проходження цього тесту є простою: надається 10 тверджень, які
стосуються діяльності підприємства и чотири варіанти відповіді до кожного.
Співробітник повинен обвести тои варіант, якии більше всіх підходить до організації, де
він працює. До кожного твердження можлива лише одна відповідь. В залежності від
переважання відповідеи обирається тип організаціиної культури.
Американськии соціолог Ч. Хенди запропонував класифікацію типів
організаціиної культури, засновану на аналізі системи розподілу влади, повноважень і
відповідальності. Ім були визначені чотири провідні сили, що впливають в організації:
1) сила посадового становища; 2) сила розпорядження ресурсами; 3) сила володіння
знаннями; 4) сила особистості. Залежно від того, які сили чинять переважнии вплив в
організації, формується і розвивається певна організаціина культура [5]. Опис типів
культур за розробками Ч. Хенді представлении у табл. 1.
На думку Ч. Хенди, в одніи організації в процесі її еволюції можна простежити всі
типи культур. Так, на стадії зародження переважає «культура влади», на стадії зростання
– «культура ролі», на стадії розвитку може формуватися «культура завдання» або
«культура особистості». На стадії розпаду може бути використании будь-якии з
чотирьох типів культур.
Опитування включає інформацію не тільки про внутрішніи стан організації, але и
про зовнішні фактори, такі як взаємодія з конкурентами. Проте цього не достатньо для
того, щоб широко оцінити зв’язок із навколишнім середовищем і зробити висновок щодо
типу культури. Окрім того дане опитування не достатньо глибоко оцінює професіинии
рівень співробітників, якии значно впливає на формування тієї чи іншої культури. Тож,
роблячи висновки з усього вищезазначеного, можна припустити, що дании тест є
недосконалим щодо сучасних тенденціи і потребує модернізації.
На нашу думку, інформацію щодо зв’язку організації з іншими підприємствами и
безпосередньо конкурентами можуть надати такі питання:
1. Чи готова організація підтримувати партнерські відносини із конкурентами?
А) Так, при підписанні офіціиного договору з чіткими умовами.
Б) Ні.
В) Так, якщо це стосується обміну досвідом.
Г) В залежності від позиції організації на ринку.
2. Умови конкуренції будуються в основному на:
А) Із розрахунку отримання наибільшої вигоди.
Б) Чітких правилах ведення конкуренції.
В) Професіиніи етиці та використанні порядних методів.
Г) Принципі «виживає наисильнішии».
Для оцінки відносин персоналу до роботи та вибором нових співробітників можна
використати такі запитання:
1. Якими принципами керується організація при наимі нових співробітників?
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А) Відданість керівнику, бажання чітко виконувати обов’язки, професіоналізм.
Б) Професіоналізм, професіинии розвиток, наявність власної думки.
В) Професіина компетентність, бажання навчатися, здатність працювати в
команді.
Г) Відповідність вимогам і існуючому колективу, знання своєї справи та
виконання посадових інструкціи.
Таблиця 1. Типи організаційних культур за Ч. Хенді [6]
Тип культури

Культура
влади

Бюрократична
культура

Культура
задачі

Людиноорієнтовна
культура

Опис
Характеризується високим ступенем авторитарності керівника і персоніфікованості
управління. В організації з культурою влади є єдинии чітко виражении центр
прииняття рішень - керівник. Основнии контроль проводиться з цього центру и має
вибірковии характер, здіиснюється за індивідуальними критеріями, які визначаються
керівником суб'єктивно, на свіи розсуд. Зазвичаи така культура формується тоді, коли
директор є не просто керівником, а и власником (господарем). Леитмотив відносин в
колективі - влада і жорсткии контроль. В організації в першу чергу цінується
відданість співробітників владі і лише потім їх професіоналізм.
Характеризується суворим функціональним розподілом ролеи і налагодженою
системою нормативно-розпорядчої документації. Цеи тип організаціи функціонує на
основі системи правил, стандартів діяльності и нормативних документів, дотримання
яких має гарантувати її ефективність. Люди вбудовуються в рольові та нормативні
осередки. При підборі працівників враховується, в першу чергу, те, наскільки добре
вони підіидуть під конкретні обов'язки. Порядок і особливості взаємодії між
підрозділами и посадовими особами ретельно опрацьовані і регламентовані
посадовими інструкціями. Вироблені правила проведення зборів, нарад, зустрічеи
робочих груп і т.п.
Характеризується високим ступенем професіоналізації (спеціалізації) загальної
діяльності. Така культура заснована на володінні співробітниками професіиних знань
і зазвичаи фіксується у творчих організаціях, а також організаціях, орієнтованих на
вирішення специфічних професіиних завдань. Вона складається в тих випадках, коли
переважна діяльність організації або підрозділу пов'язана з необхідністю вирішення
проблем, з якими здатні впоратися тільки кваліфіковані професіонали, що володіють
відповідними знаннями. Ефективність діяльності організаціи з такою культурою
багато в чому визначається професіоналізмом її співробітників. Тому при підборі
працівників, в першу чергу, враховуються їх професіина компетентність і здатність
працювати в команді. Значні владні повноваження в таких організаціях має тои, хто
має більшу кількість інформації, є експертом у провідніи галузі діяльності і т.д.
Характеризується поєднанням індивідуальностеи і професіоналів, кожен з яких є
незалежним, володіє власною силою особистості і впливом. Зазвичаи в організаціях з
подібною організаціиною культурою окремі персони мають власні інтереси и
переслідують власні цілі. Культура особистості характерна для ряду професіиних
організаціи, наприклад, таких як: адвокатські контори, приватні медичні клініки,
асоціації письменників, художників і т.п. За такою схемою нерідко діють різні
консультанти, що працюють під торговою маркою консалтингової компанії.
Структура в подібних фірмах мінімальна та служить для обслуговування клієнта.

2. Відношення робітника до організації можна описати як:
А) Професіинии розвиток, гарні відносини із керівництвом і колегами,
можливість висловлювати свої думки/ідеї.
Б) Цікава лише матеріальна сторона роботи.
В) Цікаві задачі, професіина команда.
Г) Окрім матеріальної сторони впливає фактор наявності чітких інструкціи.
Дані питання зможуть надати більше інформації щодо зовнішніх відносин і
кваліфікації персоналу, а отже визначення типу культури стане більш конкретизованим
і буде спиратися на більше факторів. Оновлена таблиця із запитаннями представлена у
табл. 2. Незважаючи на те, що ми додали до анкети питання, це не сильно вплине на
загальнии час, якии буде витрачено на її заповнення, а тому респонденти залишаться
об’єктивними и зможуть надати зважену відповідь.
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Таблиця 2. Визначення типу організаційної культури
(вдосконалено на основі даних Ч. Хенді)
№

Твердження

1

Основна справа
керівництва – це

2

Комунікації в нашій
організації в
основному

Контроль
3 заснований, перш за
все, на
4

Мотивація частіше
заснована на

5

Організаційна
структура в
основному

6 Основні цінності – це
Люди працюють в
7 основному для того,
щоб
Відносини з іншими
організаціями
8
будуються в
основному на
Чи готова організація підтримувати
9 партнерські відносини із
конкурентами?

Варіанти відповіді
А) Організація виробництва и пошук ринків збуту.
Б) Направлення роботу и підвищення ефективність.
В) Делегування відповідальності и координація роботи підрозділів.
Г) Інновації, вирішення проблем і налагодження співробітництва між людьми.
А) Формальні.
Б) Рідкісні, у письмовіи формі.
В) Особисті.
Г) Часті та неформальні.
А) Планах і формальних процедурах.
Б) Досягненні цілеи, вироблених підлеглим разом з керівником.
В) Показниках збуту продукції.
Г) Бухгалтерських системах, бюджетах і нормативах.
А) Відчутті належності до команди и командних цінностях.
Б) Надії на підвищення.
В) Особистих оцінках.
Г) Підвищенні статусу.
А) Неформальна.
Б) Централізована, функціональна.
В) Децентралізована, лініино-штабна.
Г) Кросфункціональна, орієнтована на проблему.
А) Домінування и подавлення опору.
Б) Раціональність і підтримання порядку.
В) Захист інтересів членів організації.
Г) Досягнення цілеи підрозділу.
А) Відповідати представленням про «правильну» поведінку.
Б) Отримувати задоволення від роботи.
В) Вирішувати проблеми и вносити свіи вклад у загальну справу.
Г) Зберігати наявні привілеї та завоиовувати нові.
А) Взаємних інтересах.
Б) Співробітництві.
В) Конкуренції.
Г) Угодах і дотриманні букви закону.
А) Так, при підписанні офіціиного договору з чіткими умовами.
Б) Ні.
В) Так, якщо це стосується обміну досвідом.
Г) В залежності від позиції організації на ринку.

А) Із розрахунку отримання наибільшої вигоди.
Умови конкуренції
Б) Чітких правилах ведення конкуренції.
10
будуються в
В) Професіиніи етиці та використанні порядних методів.
основному на:
Г) Принципі «виживає наисильнішии».
А) Компетентності, досвіді и знаннях.
Влада основана
Б) Здатності підтримувати дисципліну и порядок.
11
головним чином на В) Посадовіи позиції.
Г) Здатності и бажанні допомагати іншим людям.
А) Здатність домагатися результату и вигравати.
Людей заохочують в Б) Слідування правилам і процедурам.
12
основному за
В) Допомогу іншим людям.
Г) Внесок в досягнення цілеи організації.
А) Відданість керівнику, бажання чітко виконувати обов’язки, професіоналізм.
Якими принципами
Б) Професіоналізм, професіинии розвиток, наявність власної думки.
керується органіВ) Професіина компетентність, бажання навчатися, здатність працювати в
13
зація при наймі
команді.
нових співроГ) Відповідність вимогам, існуючому колективу; знання своєї справи та виконання
бітників?
посадових інструкціи.
А) Професіинии розвиток, гарні відносини із керівництвом і колегами, можливість
Відношення
висловлювати свої думки/ідеї.
робітника до
14
Б) Цікавить лише матеріальна сторона роботи.
організації можна
В) Цікаві задачі, професіина команда.
описати як:
Г) Окрім матеріальної сторони впливає фактор наявності чітких інструкціи.
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У табл. 3 представлені відповіді до тесту. Підрахунок результатів залишається у
колишньому вигляді, додаються лише ключі до допоміжних питань.
Таблиця 3. Підрахунок результатів
Питання №

Культура влади

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всього

Б
А
Г
В
Б
А
Г
В
Б
Г
Б
А
А
Б

Бюрократична
культура
В
Б
А
Г
В
Б
А
Г
А
Б
В
Б
Г
Г

Культура задачі
А
Г
В
Б
А
Г
В
Б
В
А
А
Г
В
В

Людино-орієнтована
культура
Г
В
Б
А
Г
В
Б
А
Г
В
Г
В
Б
А

Висновки та перспективи подальших розвідок
В роботі представлено матеріали дослідження щодо визначення типу
організаціиної культури на підприємстві. Перш за все, було проаналізовано и
обґрунтовано важливість даної сфери. Використовуючи дані попередніх досліджень,
автори представили вже існуючи методики вирішення поставленого питання і дали
пояснення щодо недоліків. За основу було обрано типи організаціиної культури за Ч.
Хенді та иого анкету щодо визначення цих типів. Запропоновании метод є одним із
наикращих серед короткострокових і наименш витратних. Через це було вирішено
розглянути и вдосконалити саме иого.
Шляхом детального аналізу було визначено, що дане опитування не достатньо
відповідає сучасним вимогам, так як з’явилися додаткові фактори, які впливають на
визначення типу культури. Це обумовлює потребу в удосконаленні. Саме тому було
додано чотири додаткових питання, які допоможуть підприємствам дізнатися більше
про важливість кваліфікації персоналу, їх відношення до роботи и уявлення про
відносини із конкурентами.
Практичним результатом цієї роботи є можливість для керівників самостіино
визначити тип організаціиної культури як на всьому підприємстві, так і в окремих
підрозділах. Більш того, це значно заощадить час і кошти та буде одним із перших кроків
до успіху при впровадженні нової стратегії.
Подальші дослідження автора будуть присвячені визначенню безпосереднього
зв’язку між організаціиною культурою і стратегією підприємства. Побудова матриці
сумісності цих двох понять є головною метою подальших наукових пошуків авторів.
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Анотація
Розвиток міжнародних торгівельно-економічних зв'язків – це унікальна можливість
посилення конкурентних переваг країни, регіонів і окремих підприємств, розширення
їхньої присутності на світових ринках. Тому створення інституційних умов, які
сприяють розширенню міжнародних торгівельних зв'язків в аграрному секторі, є
найважливішою складовою стратегії економічного зростання України.
Мета статті полягає в обґрунтуванні інституційних засад міжнародних торгівельноекономічних зв’язків в аграрному секторі України.
Результати. Розглянуто основні принципи й порядок здійснення зовнішньоекономічної
діяльності та визначено основні елементи її інституційного забезпечення. Визначено
архітектоніку інституційного середовища забезпечення розвитку міжнародних
торгівельно-економічних зв’язків в аграрному секторі України на глобальному,
національному і корпоративному рівнях. Обґрунтовано, що сучасна глобальна
торговельна політика на ринку сільськогосподарських товарів формується на
глобальному рівні не тільки в межах Світової організації торгівлі, але й Продовольчої і
сільськогосподарської організації ООН і чисельних міжнародних товарних угод країн
імпортерів і експортерів ринку. Доведено, що найбільш дієвим за впливом на стан
міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами є національний рівень
регулювання, який виступає фундатором тарифних і нетарифних інструментів.
Визначено, що Спільні міжурядові комісії з питань співробітництва є діючим
інструментом, за допомогою якого держава може посилити просування продукції
національних виробників на зовнішніх ринках і інтенсифікувати залучення іноземних
інвестицій в економіку країни. На основі проведеного аналізу виокремлено головні
інституції на корпоративному рівні: українські аграрні бізнес-асоціації; громадські
об’єднання; галузеві професійні організації; аграрні компанії та агрохолдинги, фермерські
господарства.
Ключові слова: інститути, міжнародні торгівельні зв'язки, розвиток міжнародних
економічних відносин, глобальний рівень, національний рівень, корпоративний рівень,
аграрний сектор.
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Abstract
The development of international trade and economic relations is a unique opportunity to
strengthen the competitive advantages of the country, regions and individual enterprises, to
expand their presence in world markets. Therefore, the creation of institutional conditions
conducive to the expansion of international trade relations in the agricultural sector is the most
important component of Ukraine's economic growth strategy.
The purpose of the article is to substantiate the institutional foundations of international trade
and economic relations in the agricultural sector of Ukraine.
Results. The basic principles and the order of realization of foreign economic activity are
considered and the basic elements of its institutional maintenance are defined. The architecture
of the institutional environment for ensuring the development of international trade and
economic relations in the agricultural sector of Ukraine is determined at the global, national and
corporate levels. It is substantiated that the current global trade policy in the agricultural market
is formed at the global level not only within the World Trade Organization, but also within the
Food and Agriculture Organization of the United Nations and numerous international trade
agreements of importing and exporting countries. It is proved that the most effective in terms of
impact on the state of international trade in agricultural goods is the national level of regulation,
which is the founder of tariff and non-tariff instruments. It is determined that the Joint
Intergovernmental Commissions on Cooperation is an effective tool through which the state can
strengthen the promotion of domestic producers in foreign markets and intensify the attraction
of foreign investment in the country's economy. The main institutions at the corporate level are
identified based on the analysis: Ukrainian agrarian business associations; public associations;
branch professional organizations; agricultural companies and agricultural holdings, farms.
Keywords: institutions, international trade relations, development of international economic
relations, global level, national level, corporate level, agricultural sector.
JEL classification: F13; Q17
Вступ
Розвиток
сучасних
міжнародних
торгівельно-економічних
відносин
характеризується посиленням науково-технічної кооперації та активізацією
технологічного обміну. В цьому контексті важливого значення набуває формування
інституціиного середовища, що сприятиме не тільки розвитку національної
конкурентоспроможності, але и поліпшенню економіко-політичних позиціи країнучасниць у глобальному економічному просторі. Детальнии аналіз вихідних положень
та висновків інституціиної теорії показує, що використання в розвитку міжнародних
торгівельних зв’язків концепціи інститутів, норм і правил здатне обґрунтувати напрями
наибільш раціонального використання фінансових ресурсів для модернізації
виробництва і стіикого економічного розвитку. Отже питання дослідження
інституціиних засад розвитку міжнародних торгівельно-економічних зв’язків України в
аграрному секторі є своєчасними та актуальними.
Проблемою інституціоналізму заималися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені,
серед яких: А. Аузан, А. Васіна, Т. Желюк, Д. Норт, В. Мандибура, А. Мельник, Т. Попович,
Дж. Ходжонс тощо [1–5].
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У своїх роботах Д. Норт доповнює бачення економічної сутності інституту,
вказуючи, що «це правила, механізми, що забезпечують їх виконання, і норми поведінки,
які структурують повторювані взаємодії між людьми» [4, c. 73].
Разом з тим А. Аузан не розрізняє в рамках інституціональної концепції категорії
«правило» та «норма», вважаючи їх синонімічними [1, c. 18].
Українські вчені А. Васіна, Т. Желюк, А. Мельник, Т. Попович під інституціиним
середовищем розуміють чіткии упорядко-вании набір інститутів, що визначають
рамкові умови функціонування и розвитку економічних суб’єктів [3].
Мета й завдання статті
Виходячи з того, що інституціине середовище є наиважливішим елементом в
понятіиному апараті сучасної інституціиної економіки, метою роботи є обґрунтування
інституціиних засад міжнародних торгівельно-економічних зв’язків в аграрному секторі
України.
Виклад основного матеріалу дослідження
Уряд України з метою розширення торгово-економічних відносин з країнами
Євросоюзу і розробки раціональної зовнішньоторговельної політики, сформував
інституціині засади здіиснення зовнішньоекономічної діяльності. Основні принципи і
порядок здіиснення зовнішньоекономічної діяльності визначені в ряді Законів, указів
Президента і рішень Уряду країни [6]. Досліджуючи зазначені елементи та актуальні
наукові напрацювання, було визначено, що інституціине забезпечення зовнішньоекономічної діяльності включає такі елементи, як: суб’єкти, що регулюють ЗЕД;
законодавче забезпечення (нормативно-правова база здіиснення ЗЕД; міжнародні та
державні стратегічні та програмні документи, угоди про транскордонне та міжнародне
співробітництво); безпосередні учасники ЗЕД; інфраструктурне забезпечення ЗЕД.
Необхідно визнати, що структура інституціиного середовища визначається
різноманіттям типів інститутів, що визначають умови функціонування та розвитку
суб’єктів господарювання. Провідна роль у впорядкуванні міжнародної торгівлі
сільськогосподарськими товарами належить глобальним інституціям та національним
системам регулювання. Але, сучасна глобальна торговельна політика на ринку
сільськогосподарських товарів формується на глобальному рівні не тільки у межах
Світової організації торгівлі (яка до того ж не належить до добровільних організаціи),
але и Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) та чисельних
міжнародних товарних угод країн імпортерів та експортерів ринку.
Окрім цього, не слід и чітко розмежовувати політику протекціонізму та
лібералізації, адже технологією досягнення цілеи сталого розвитку спроможна стати
політика збалансованого поєднання протекціонізму та лібералізації. Саме політиці
обґрунтованого протекціонізму під силу як реалізувати національні економічні інтереси
держав, так і сприяти консенсусу між ними на світовому ринку. Тому, потребує
виділення и наибільш дієвии за впливом на стан міжнародної торгівлі
сільськогосподарськими товарами, національнии рівень регулювання, якии є
фундатором тарифних та не тарифних інструментів, чисельність яких невпинно
збільшується.
Значнии вплив здіиснює на стан ринку и корпоративнии рівень (ТНК). Тому, в
умовах глобалізації світового господарства, в якому провідну роль починають грати
міжнародні транснаціональні корпорації, інституціина модель держави знаходиться під
впливом зовнішніх факторів. Це змушує національні економіки інтегруватися в систему
формальних інститутів – міжнародних економічних відносин, в тому числі ратифікувати
на своїх територіях конвенції міжнародних правових норм і правил [3].
Отже, з огляду на важливість структуризації інституціиного забезпечення
розвитку міжнародних торгівельно-економічних зв'язків будову інституціиного
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середовища розвитку міжнародних торгівельно-економічних зв'язків в аграрному
секторі запропоновано розглядати на трьох рівнях: глобальному, національному та
корпоративному.
На глобальному рівні діє достатня кількість міжнародних інститутів. Так, СОТ
була створена з метою зняття обмежень в міжнародніи торгівлі і регулювання торговополітичних відносин держав-членів. Комітет з питань сільського господарства і
агрокультури, якии діє при СОТ, розглядає питання, що пов’язані з виконанням
зобов’язань щодо внутрішньої підтримки сільського господарства, експортних субсидіи,
тарифних та інших квот, спеціальних сільськогосподарських захисних заходів тощо.
Слід зазначити, що членство України в СОТ стало суттєвим стимулом
реформування національного торговельного режиму, дозволило розширити ринки
експорту сільськогосподарської продукції. З іншого боку, лібералізація імпортних
тарифів істотно позначилася на збільшенні імпорту в Україну окремих груп
сільськогосподарських товарів.
В рамках СОТ до основних багатосторонніх документів, що регулюють питання з
розвитку міжнародних торгівельно-економічних відносини в аграрному секторі, можна
віднести: Угоду про сільське господарство (АА – Agreement on Agriculture), Угоду про
пов'язані з торгівлею інвестиціині заходи (ТРІМС – Agreement on Trade-Related Investment
Measures), Угода про Субсидії та компенсаціині заходи (ASCM – Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures), Угода про технічні бар'єри в торгівлі (TBTA – The Technical
Barriers to Trade Agreement), Угода про процедури ліцензування імпорту (AILP – The
Agreement on Import Licensing Procedures). Також слід зазначити, що в Україні підписані
Торговельні угоди СОТ з обмеженим колом учасників – це Міжнародна угода про торгівлю
молочними продуктами та Міжнародна угода про торгівлю яловичиною [7].
Необхідно акцентувати увагу, що Угода про сільське господарство стосується
вирішення 3-х ключових питань: доступ на ринок (використання імпортних бар'єрів
тарифного характеру для здіиснення аграрного протекціонізму); державна підтримка
сільського господарства (субсидії та інші програми, що спрямовані на збільшення або
гарантування доходів фермерських господарств); експортні субсидії.
Слід зазначити, що угода ТРІМС, яка була підписана в рамках Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі (ГАТТ) за результатами Уругваиського раунду переговорів, забороняє
державам-членам встановлювати обмежувальні заходи, що негативно впливають на
іноземні інвестиції виробничого сектору. Що стосується угоди ASCM, то там
прописуються обмеження для країн-членів СОТ «застосовувати певні види заходів для
залучення інвестиціи або впливати на діяльність іноземних інвесторів».
До наибільш відомих міжнародних організаціи при ООН, що заимаються
питаннями розвитку міжнародних торгівельно-економічних відносин, відносять FAO
(Продовольча і сільськогосподарська організація ООН), UNCTAD (Конференція ООН з
торгівлі та розвитку), UNIDO Організація Об'єднаних Націи з промислового розвитку.
Так, FAO виступає в якості неитрального форуму для вироблення політичних рішень і розвиває партнерські відносини з усіма зацікавленими в питаннях продовольства
і сільського господарства сторонами з метою створення світу вільного від голоду.
UNCTAD розглядає окремі економічні аспекти розвитку міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами, а UNIDO заимається питаннями допомоги країнам, що розвиваються, щодо використання міжнародної торгівлі для цілеи економічного зростання.
Впливовою міжнародною організацією з питань розвитку міжнародних
економічних відносин є ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку).
Уряд України ефективно співпрацював з ОЕСР у рамках виконання Євразіиської
програми конкурентоспроможності, а власне проекту «Стратегія секторної
конкурентоспроможності для України». Поглибленню співробітництва сприяли також
проведення ОЕСР регулярних експертних оглядів, які мають прикладне значення через
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рекомендаціинии характер висновків. Так, огляд аграрної політики було здіиснено у
2009 р., а огляд секторної конкурентоспроможності України, в тому числі в галузях
сільського господарства і зеленої економіки – у 2011 р.
Європеиська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) є міжурядовою організацією, яка
сприяє вільніи торгівлі та економічніи інтеграції в Європі. Ії діяльність практично
повністю зосереджена на забезпеченні функціонування Європеиського економічного
простору. Враховуючи те, що створення зон вільної торгівлі стало популярним трендом
розвитку міжнародної торгівлі протягом останніх десятиліть, між урядом України та
ЄАВТ було укладену Угоду про вільну торгівлю, яка вступила в силу з червня 2012 р., що
сприяло не тільки розвитку міжнародної торгівлі товарами, в тому числі
сільськогосподарськими, між країнами, але и зміцненню економічних зв'язків.
З метою створення сприятливого інвестиціиного клімату в аграрному секторі та
залучення інвестиціи та кредитних ресурсів Урядом України проводиться системна
робота з міжнародними фінансовими організаціями: Світовим банком, ЄБРР
(Європеиським банком реконструкції та розвитку) та Європеиським інвестиціиним
банком. Так, в рамках співробітництва зі Світовим банком діє Концепція партнерства
Світового банку з Україною на 2017–2021 рр., яка є спільною стратегією з Міжнародним
банком реконструкції та розвитку. Позитивним моментом в контексті розвитку
аграрного сектору є розробка проекту зі Світовим банком «Програма зниження ризиків
інвестування в сільське господарство» (2018 р.). Що стосується ЄБРР, то він вносить
вагомии вклад у розвиток аграрного сектору через фінансову підтримку місцевих та
іноземних корпоративних клієнтів, тому діяльність даного банку стосується всього
життєвого циклу сільськогосподарської продукції (від вирощування до продажу).
Європеиськии інвестиціинии банк також активно кредитує проекти підприємств
України щодо розвитку аграрного сектору економіки.
IFAD (Міжнароднии фонд сільськогосподарського розвитку) є також
міжнародною фінансовою організацією, яка надає пряме фінансування та залучає
ресурси для реалізації проектів у сфері сільського господарства в тому числі.
Важливу роль у розвитку міжнародних торгівельно-економічних відносин
відіграють некомерціині організації, серед яких можна виділити:
FiBL (Досліднии інститут органічного сільського господарства), якии сприяє
проведенню досліджень і проектів, які допомагають фермерам підвищити
продуктивність праці з урахуванням екологічних впливів. Результатом співпраці є
впровадження проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2018 рр.);
IISD (Міжнароднии Інститут Сталого розвитку), якии є неурядовою організацією,
що сприяє розвитку екологічної сталості на основі новітніх досліджень та партнерства.
Інституціиними засадами співпраці між Україною та ЄС є Меморандум про
взаєморозуміння щодо Діалогу з аграрних питань між Міністерством аграрної політики
України та Генеральним Директоратом Європеиської Комісії «Сільське господарство та
розвиток сільської місцевості». В травні 2019 р. відбулося декілька важливих
євроінтеграціиних заходів з аграрних питань «Україна – ЄС», де було розглянуто
особливості органічного виробництва, процеси моніторингу та контролю даного
сектору в межах ЄС тощо. З метою розвитку торгово-економічних зв’язків з країнами ЄС,
актуальними для аналізу є галузеві агропромислові асоціації Євросоюзу, серед яких слід
виділити: Європеиську Асоціацію виробників зернових та оліиних культур, кормів,
оливкової олії (COCERAL), Європеиську федерацію виробників рослинної олії та білків
(FEDIOL), Європеиську бізнес-асоціацію виробників молока та молокопродуктів
(EUCOLAIT), Європеиську асоціацію виробників яєць (EEPA), Європеиську асоціацію
виробників і треидерів птиці (AVEC).
Важливим інституціями розвитку міжнародних торгівельно-економічних
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економічного співробітництва та європеиської інтеграції (ДМТЕСЄІ) при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України та Департамент міжнародного
співробітництва при Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Слід
зазначити, що Спільні міжурядові комісії з питань співробітництва (СМК) у контексті
зміцнення торговельних зв’язків та освоєння нових ринків, є важливим та діючим
інструментом міжнародного економічного співробітництва. Головною особливістю СМК
є можливість представляти інтереси в економічних відносинах України на міжнародніи
арені. В цьому напрямі з метою підтримки національного бізнесу за кордоном та
залучення іноземних інвестиціи важливим завданням стає забезпечення сприятливих
умов для участі національної економіки у світових торговельно-економічних процесах.
На сучасному етапі СМК становлять основу міжнародного інституціиного механізму реалізації двосторонніх торговельних договорів України. Разом з іншими органами та інституціями СМК покликані забезпечити ефективну реалізацію міжнародних
договорів і розвиток економічного співробітництва з широкого кола питань. Якщо
проаналізувати досягнення та оцінити рівень домовленостеи, слід зазначити, що в
контексті розробки плану заходів конкретизовано напрями подальшого розвитку
міжнародних торгівельно-економічних відносин та підтверджена готовність щодо
реалізації спільних довгострокових проектів у сферах, що становлять взаємнии інтерес.
На корпоративному рівні важливими інституціями є: українські аграрні бізнесасоціації; громадські об’єднання; галузеві професіині організації; аграрні компанії та
агрохолдинги, фермерські господарства.
Слід зазначити, що діяльність Української аграрної асоціації спрямована не тільки
захист інтересів вітчизняних сільськогосподарських виробників, налагодження
відкритого діалогу між аграріями, органами влади, громадськістю та міжнародними
інституціями, але и на забезпечення ефективності державної політики в питаннях
розвитку аграрного сектору шляхом гармонізації українського законодавства із
правовими нормами ЄС та спрощення правил ведення бізнесу. Діяльність іншої бізнесасоціації, а саме Українського клубу аграрного бізнесу, охоплює практично всі процеси
ведення бізнесу в АПК, що сприяє підвищенню ефективності роботи аграрних компаніи.
Аграрнии союз України є потужною громадською організацією АПК, метою
функціонування якої є захист прав та інтересів аграріїв у державних та міжнародних
структурах, нарощування виробництва сільгосппродукції та поліпшення її якості.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Таким чином, міжнародні торгово-економічні відносини на сьогоднішніи день
існують завдяки загальніи спрямованості країн на створення і підтримання різних
інститутів, які формують торгово-економічні зв’язки між країнами. Такі інститути
формують сприятливі умови для торгівлі між країнами, адже саме інститути виступають
в ролі посередника укладання угод між країнами, проводять дослідження та
узагальнюють статистичні дані у вигляді звітів, якими можуть користуватися всі країни.
Міжнародні торгово-економічні організації можуть впливати на очікування країн у
співпраці та на поведінку сторін. Багатосторонні інститути можуть також сприяти
мирним відносинам між її учасницями, створюючи сприятливі умови взаємовигідного
співробітництва в вигляді торгівлі країн. Такі міжнародні відносини загалом спрямовані
на зміцнення ефективного розвитку економіки України, покращення соціальноекономічних умов її функціонування, підвищення заинятості населення.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ З ПРОСУВАННЯ ІТ–ПОСЛУГ У ПРАКТИЦІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Куценко, Т. М. Роль маркетингового комплексу з просування ІТ–послуг у практиці
підприємницької діяльності [Текст] / Тетяна Миколаївна Куценко, Ірина Анатоліївна
Парфентенко, Ольга Вікторівна Заіка // Українськии журнал прикладної економіки. –
2020. – Том 5. – № 1. – С. 107–114. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Метою статті є дослідження особливостей елементів маркетингового комплексу з
просування ІТ–послуги в умовах становлення суспільства знань та інформаційної
економіки в контексті реалізації завдань підприємницької діяльності. Обґрунтовано, що
центральне місце в структурі маркетингової діяльності в сфері надання ІТ–послуг
займає розробка маркетингового комплексу, який включає наступні елементи: ІТ–
послуги як товар, ціна ІТ–послуг, канали розподілу ІТ–послуг і система просування ІТ–
послуг на ринок. Наголошено, що розробка ІТ–послуги як елемента комплексу маркетингу
– це процес розробки нової ІТ–послуги, а в більш широкому сенсі – нового продукту.
Встановлено, що цінова політика підприємства в системі підприємницькі діяльності
зводиться до вибору найбільш ефективного методу ціноутворення та розробки цінової
стратегії. Вибір стратегії ціноутворення визначається положенням підприємства на
ринку, особливістю ІТ–послуг, існуючими обмеженнями доступу для потенційних
споживачів, психологічними аспектами сприйняття послуги та діяльності
підприємства. Систематизовано функції каналів розподілу ІТ–послуг на основі завдань,
які стоять перед посередниками, залученими у процес задоволення попиту на ІТ–послуги
з метою забезпечення їх доступності для споживачів. Оскільки канали розподілу є
важливою складовою маркетингового комплекту з просування ІТ–послуг, при виборі
партнерів для побудови ефективної системи каналів збуту ІТ–послуг необхідно оцінити
потенційні можливості та напрямки подальшого розвитку кожного з учасників каналу,
фінансові результати діяльності, здатність до кооперації, репутаційні ризики, пов’язані
з майбутнім співробітництвом. Встановлено, що формування маркетингового
комплексу в сфері просування ІТ–послуг має відповідну специфіку, що обумовлена
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особливостями самих ІТ–послуг та їх наданням, основними видами яких в сучасних умовах
є консалтинг і аутсорсинг. Основними факторами, що впливають на придбання
підприємствами послуг ІТ–аутсорсингу є необхідність здійснення ІТ–проектів в стислі
терміни з використанням передових технологій постачальників ІТ–послуг.
Ключові слова: маркетинговий комплекс, ІТ–послуга, підприємницька діяльність,
інформаційна економіка.
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THE ROLE OF THE MARKETING COMPLEX FOR THE PROMOTION OF IT SERVICES IN THE
PRACTICE OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY
Abstract
The purpose of the article is to study the features of the elements of the marketing complex to
promote the IT service in the conditions of becoming a knowledge society and information
economy in the context of the implementation of tasks of entrepreneurial activity. It is
substantiated that the development of a marketing complex, which includes the following
elements: IT services as a commodity, price of IT services, channels of distribution of IT services
and system of promotion of IT services to the market, is central to the structure of marketing
activities in the field of IT services. It is emphasized that the development of an IT service as an
element of the marketing complex is a process of developing a new IT service, and more broadly,
a new product. It is established that the pricing policy of an enterprise in the system of
entrepreneurial activities is reduced to choosing the most effective method of pricing and
developing a pricing strategy. The choice of pricing strategy is determined by the position of the
enterprise in the market, the peculiarity of IT services, existing restrictions on access for potential
consumers, psychological aspects of the perception of the service and the activity of the enterprise.
The functions of the IT service distribution channels have been systematized based on the tasks
faced by the intermediaries involved in the process of meeting the demand for IT services in order
to ensure their accessibility for consumers. As distribution channels are an important component
of an IT services marketing suite, when selecting partners to build an effective IT sales channel
system, you need to evaluate the potential and direction of each channel's participants' future
development, financial performance, cooperative capacity, reputational risks, related to future
cooperation. It is established that the formation of a marketing complex in the field of IT services
promotion has a corresponding specificity, which is due to the peculiarities of the IT services
themselves and their provision, the main types of which in modern conditions are consulting and
outsourcing. The main factors influencing the acquisition of IT outsourcing services by enterprises
are the need to implement IT projects in a timely manner using the advanced technologies of IT
service providers.
Keywords: marketing complex, IT service, entrepreneurship, information economy.
JEL classification: F13; Q17
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Вступ
У сучасних умовах роль інформаціиних послуг важко переоцінити, оскільки в процесі становлення суспільства знань та інформаціиної економіки данні та інформація
виступають як основнии предмет купівлі–продажу. Відбувається також зрушення в професіиніи структурі робочої сили в бік збільшення частки висококваліфікованих працівників універсальних професіи в сфері надання ІТ–послуг. У зв'язку з цим збільшується
роль творчої праці, що вимагає орієнтуватися в потоці інформації, концептуально мислити при часто неповніи і суперечливіи інформації. Інформаціина економіка потребує
творчих, нестандартно мислячих людеи, що мають широкии спектр знань і вміють
швидко пристосовуватися до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов сучасної економіки.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури свідчить про відсутність єдиної
позиції з принципів формування та реалізації маркетингового комплексу з просування
ІТ–послуг в системі підприємницької діяльності. Однак, окремі аспекти маркетингової
діяльності в сфері надання ІТ–послуг розглянули в своїх роботах такі вчені-економісти,
як Лашманова Н.В. [1], Кулинич О.О. [2], Воитко С.В. [2] та ін. Над систематизацією
підходів до розуміння ІТ–послуги в системі маркетингового комплексу працювала
Гаркавенко С.С. [3]. Через велику кількість наукових підходів питання систематизації
основних інструментів маркетингової діяльності в умовах інформаціиної економіки
залишається недостатньо дослідженим і потребує подальших розробок. Зокрема, це
стосується узагальнення та подальшого опрацювання наукових поглядів щодо
особливостеи формування та реалізації ефективного маркетингового комплексу з
просування ІТ–послуг, а також обґрунтування ролі маркетингової діяльності в
забезпеченні підприємницької діяльності.
Мета статті
Метою статті є дослідження особливостеи елементів маркетингового комплексу
з просування ІТ–послуги в умовах становлення суспільства знань та інформаціиної
економіки в контексті реалізації завдань підприємницької діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження
В умовах ринкових відносин актуальним питанням, спрямованим на
встановлення результатів діяльності будь–якої організації є мінімізація часу між
виробничо–господарськими операціями та їх інформаціиним відображенням, що
дозволяє приимати ефективні управлінські рішення. Ця проблема в умовах
інформаціиної економіки вирішується за рахунок впровадження нових інформаціиних
технологіи, які дозволяють оптимізувати період обробки та аналізу інформації.
До теперішнього часу поліпшення роботи підрозділів підприємств досягалося за
допомогою формалізації та впровадження ІТ–процесів, які розглядалися як ланцюжок
послідовних операціи, а завдання стикування діяльності в сфері впровадження ІТ–
технологіи з бізнес–процесами компанії часто залишалася «за кадром». В результаті,
достатньо трудомісткии і вартіснии процес удосконалення ІТ–процесів на
підприємствах часто не призводив до підвищення ефективності діяльності
підприємства і викликав незадоволеність в реалізації такого роду проектів [2]. Однак,
сучасні спеціалісти в галузі ІТ–технологіи пропонують надавати ІТ–послуги таким
чином, щоб вони діисно відповідали очікуваннями споживачів. Цеи підхід засновании на
концепції життєвого циклу ІТ–послуги, в рамках якого стверджується, що будь–яка
послуга протягом свого існування кілька разів проходить наступні стадії [1]: визначення
та узгодження; розробка і впровадження; експлуатація і підтримка; оцінка і поліпшення.
Центральне місце в структурі маркетингової діяльності в сфері надання ІТ–послуг
заимає розробка маркетингового комплексу, якии включає наступні елементи: ІТ–
послуги як товар, ціна ІТ–послуг, канали розподілу ІТ–послуг і система просування ІТ–
послуг на ринок.
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Виділяють чотири рівні ІТ–послуги як товару [2]: 1) ІТ–послуги – основнии
продукт, тобто комбінація різних послуг, що вирішує проблеми клієнта; 2) ІТ–послуги –
супутні товари, тобто послуги, які необхідні споживачам для того, щоб використовувати
основнии продукт; 3) ІТ–послуги – додаткові товари, які підтримують основнии товар,
надають иому додаткову перевагу і допомагають відрізнити від конкуруючих з ним
товарів; 4) ІТ–послуга як товар в розширеному тлумаченні включає в себе доступність
основних, супутніх і додаткових товарів і послуг, участь споживачів у процесі
обслуговування та взаємодії клієнтів один з одним.
Розробка ІТ–послуги як елемента комплексу маркетингу – це процес розробки нової ІТ–послуги, а в більш широкому сенсі – нового продукту, якии включає такі етапи [4]:
1.
Генерування ідеи. Практикою доведено, що головними джерелами ідеи при
створенні нових продуктів, зокрема, ІТ–послуг, є співробітники компанії, основні
споживачі, конкуренти, дистриб'ютори і постачальники.
2.
Відбір ідеи, якии проводиться з метою знаити серед запропонованих ідеи
наибільш ефективні та підходящі до умов споживачів та ринку в цілому.
3.
Розробка та перевірка концепту нового продукту (ІТ–послуги). Необхідно
звернути увагу на такі елементи як ідея продукту, концепція та імідж продукту (ІТ–
послуг). Ідея продукту – уявлення про продукт, якии підприємство планує
запропонувати ринку. Концепцією продукту – це втілення ідеї в пробнии продукт, якии
має важливі для споживачів характеристиках. Імідж продукту представляє собою
сприиняття споживачами реального чи потенціиного продукту (ІТ–послуги).
4.
Розробка стратегії маркетингу, яка традиціино складається з трьох частин.
Спочатку необхідно описати цільовии ринок, плановану позицію продукту, обсяг збуту,
частку ринку і цільовии прибуток. Наступнии етап передбачає встановлення ціну
продукту, пропозиції щодо системи иого розподілу і розрахунок маркетингового
бюджету. На останок плануються довгострокові показники обсягів збуту, прибутків і
визначаються стратегії комплексу маркетингу – маркетинг–мікс.
5.
Бізнес–аналіз, якии спрямовании на розробку прогнозів обсягів продаж,
витрат і прибутків для того, щоб визначити, чи задовольняють вони цілям компанії.
6.
Розробка продукту, що передбачає створення зразку продукту згідно з иого
концепцією.
7.
Пробнии маркетинг, метою якого є наближення продукту і програми
маркетингу до реальної ринкової ситуації.
8.
Комерціалізація, тобто стадія, на якіи продукт (ІТ–послуга)
впроваджується на ринок.
Наступним елементом маркетингового комплексу з просування ІТ–послуги є
цінова політику підприємства, яка в системі підприємницькі діяльності зводиться до
вирішення наступних завдань: 1) вибір наибільш ефективного методу ціноутворення; 2)
розробка цінової стратегії. Наибільш відомими підходами до ціноутворення на послуги
в цілому є такі:
1.
Витратне ціноутворення, коли ціна формується за формулою: «витрати
плюс прибуток».
2.
Ціноутворення з орієнтацією на запити покупців ІТ–послуг, тобто в основі
ціноутворення знаходиться сприиняття цінності ІТ–послуги покупцем, а не витрати
виробника.
3.
Ціноутворення по цільовому прибутку, або визначення точки без
надлишкового обслуговування клієнтів.
4.
Ціноутворення, засноване на конкуренції, тобто врахування домінуючих
цін на ринку ІТ–послуг.
На думку Кулинича О.О. [2] основними ціновими стратегіями на ринку ІТ–послуг є:
1) престижне ціноутворення – переважно орієнтовано на високоякісне обслуговування;
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2) «зняття вершків» – застосовується в випадку обмеження доступу на ринок ІТ–послуг
потенціиних конкурентів або при створенні успішної ринкової інновації; 3) «прориву на
ринок» – стратегія встановлення демпінгових цін на ІТ–послуги, що дозволяє витіснити
конкурентів з ринку; 4) психологічне ціноутворення – процес встановлення ціни ІТ–
послуги враховує психологічні аспекти, такі, як престижність послуги, рекомендації
лідерів думок, ціни на ІТ–послуги, що склалися в уявлені споживачів; 5) цінове
стимулювання збуту – наичастіше пов'язане із встановленням різних знижок і пільг.
Канали розподілу як елементи маркетингового комплексу з просування ІТ–
послуг є сукупністю незалежних організаціи, залучених у процес задоволення попиту на
ІТ–послуги та забезпечують їх доступність для споживачів. Практики в галузі
маркетингу ІТ–послуг виокремлюють наступні функції каналів розподілу [5]:
1.
Інформаціина, спрямована на збір і систематизацію результатів досліджень
щодо особливостеи середовища маркетингу ІТ–послуг.
2.
Просування – створення і поширення в рекламних цілях переконливої
інформації щодо пропозиції ІТ–послуг.
3.
Контактна – придбання передбачуваних споживачів і встановлення з ними
відповідних відносин.
4.
Адаптаціина – формування і пристосування пропозиції ІТ–послуг
споживачами покупцям.
5.
Переговорна – узгодження пропозиції та попиту на ІТ–послуги.
6.
Фізичного розподілу – фактичне надання ІТ–послуг споживачам.
7.
Фінансування – використання ресурсів для покриття витрат на
забезпечення роботи каналу розподілу.
8.
Взяття ризику – прииняття фінансових ризиків, включаючи компенсацію
втрат через неповного завантаження виробників ІТ–послуг.
Спираючись на праці фахівців з маркетингу, що досліджували проблематику
вибору ефективних каналів розподілу при просуванні ІТ–послуг, а також власні
теоретичні пошуки, вважаємо, що основними формами взаємодії учасників каналу
розподілу при просуванні ІТ–послуг є:
1.
Конкуруючі відносини, які супроводжуються процесом досягнення
оптимізації положення кожного з учасників каналу розподілу ІТ–послуг на противагу
пошуку загальносистемного оптимуму.
2.
Субстантивовані відносини, які не виключають заключення угод на основі
звичаиних (традиціиних) маркетингових систем збуту ІТ–послуг.
3.
Комплементарні відносини, які формуються у вигляді договірних
вертикально інтегрованих маркетингових систем збуту ІТ–послуг.
4.
Якісні відносини, які передбачають створення багатоканальних
маркетингові системи збуту ІТ–послуг.
В процесі вибору партнерів для побудови ефективної системи каналів збуту ІТ–
послуг менеджер оцінює потенціині можливості та напрямки подальшого розвитку
кожного з учасників каналу, фінансові результати иого діяльності, здатність до
кооперації, репутаціині ризики, пов’язані з маибутнім співробітництвом. При цьому
компанія має сформувати систему мотивація діяльності не лише своїх співробітників, а
и незалежних посередників та інших учасників каналів збуту.
Забезпечення ефективного функціонування обраного каналу збуту включає
також менторську підтримку роботи посередників та регулярну оцінку результатів їх
діяльності. Трансформація купівельної моделі споживачів ІТ–послуг, подальше
розширення ринків збуту, ускладнення ІТ–послуг, що надає компанія, поява нових
конкурентів викликає необхідність модифікації структури каналу збуту з огляду на
необхідність врахування ендогенних та екзогенних факторів впливу на систему
розподілу ІТ– послуг в контексті підприємницької діяльності [3].
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В умовах становлення економіки знань структура маркетингової діяльності
підприємств, що працюють в сфері надання ІТ–послуг, тісно пов'язана з широким
розповсюдженням систем маркетингової інформації (МІС), що впроваджуються на
багатьох сучасних підприємствах. У свою чергу, розвиток та впровадження сучасних МІС
викликано трансформації ролі маркетингу в підприємницькіи діяльності підприємств і
створенням нових інформаціиних технологіи.
Удосконалення систем маркетингової інформації та значне розширення можливостеи сучасних технологіи обробки та аналізу даних створили передумови для посилення ролі МІС в інформаціиному забезпеченні прииняття управлінських рішень в системі підприємницької діяльності. Основними напрямами в роботі з системами маркетингової інформації в умовах інформаціиної економіки є: розробка та впровадження
нових методів та інструментів збору та аналізу маркетингових даних, формування та
реалізація нових підходів до аналізу ринку за допомогою мікромаркетінгу як підсистеми
управління компанією і маркетингу баз даних, використання нововведень в галузі
організації маркетингових даних на основі концепції управління знаннями.
В цілому процес формування маркетингового комплексу в сфері просування ІТ–
послуг має відповідну специфіку, що обумовлена особливостями самих ІТ–послуг та їх
наданням, основними видами яких в сучасних умовах є консалтинг і аутсорсинг.
Консалтингові послуги користуються попитом в ситуації коли велике значення
мають можливі помилки та значні фінансові втрати, необхідні оригінальні підходи або
рішення, що можна швидко реалізувати. Результатами роботи консультанта можуть
бути [6]: об'єктивна оцінка; розроблена стратегія розвитку; оптимальна структура;
поставлена система планування, обліку і управління; розроблена корпоративна
ідеологія; оптимізовані процеси; підготовлении кваліфіковании персонал.
Якщо до цих результатів додати відповідні терміни з області інформаціиних
технологіи (ІТ–архітектура, ERP–система, домен мережі і т. п.), то отримаємо ті продукти або послуги, які пропонуються на ринку ІТ–консалтингу. Паралельно співіснують
управлінськии консалтинг, що пропонує оптимізацію процесів управління, і виробничии консалтинг (послуги у вирішенні проблем, пов'язаних з виробничими завданнями).
Консалтинг в галузі інформаціиних технологіи – це управлінськии консалтинг, з
тією лише різницею, що иого результати відносяться до управління розвитком ІТ.
Необхідно відзначити, що ІТ–консалтинг, як і будь–якии іншии, може бути [6]: 1)
експертним, що забезпечує надання професіиної незалежної оцінки; 2) управлінським,
що передбачає розробку і реалізацію рішень, спрямованих на розвиток компанії і
зростання її економічних показників; 3) спрямованим на підвищення кваліфікації
співробітників компанії–клієнта.
Сьогодні на вітчизняному ринку працює більше п’ятдесяти великих ІТ–компаніи.
Однак в основі їх пропозиціи лежить практично стандартнии пакет сервісів, не всі з них
можна віднести безпосередньо до ІТ–консалтингу. Як правило, це комплекс послуг з
вдосконалення і підтримки всіх елементів ІТ–інфраструктури великого підприємства або
державної установи. Особливо варто виділити такі послуги, як інтеграція бізнес–додатків
(консолідація інформації на всіх рівнях підприємства) і створення ІТ–інфраструктури.
Завдання консультантів – сформувати стратегію компанії, провести аудит існуючої ІТ–
інфраструктури та сформулювати вимоги до неї з урахуванням існуючих бізнес–процесів.
Зараз в світовіи практиці ІТ–консалтингу одним з наибільш затребуваних пропозиціи є
послуга з розробки стратегії та плану розвитку ІТ (IT Strategy & Planning) [6]. У переважніи
більшості компаніи інформаціиних технологіи відводиться роль підтримуючого процесу.
Вважається, що вони дуже незначно впливають на створення вартості продукту, хоча
тенденція впровадження CRM–систем поступово змінює це бачення. Але відповіді на
питання про те, яким саме чином інвестиції в ІТ матимуть позитивнии вплив на розвиток
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бізнесу, які переваги отримає компанія, часто залишаються за межами чітких
формулювань, а часом – і розуміння власників бізнесу [6].
ІТ–консультант здатнии відповісти на них. Иого рекомендації дозволяють
керівництву компаніи зрозуміти реальну взаємодію між бізнесом та ІТ, побачити ті
переваги, які забезпечує впровадження ІТ–сервісів на підприємствах. Створення будь–
яких корпоративних центрів підтримки та управління ІТ–сервісами також починається
з надання консалтингових послуг – обстеження та формалізації відповідних процесів.
Подальша співпраця ІТ–консультантів з клієнтом може прииняти форму абонентського
обслуговування на основі спеціальної угоди про надання послуг (SLA) або
трансформуватися в ІТ–аутсорсинг. Це дозволяє замовнику зосередитися на досягненні
максимальної ефективності від основної діяльності. Хоча до ІТ–консалтингу аутсорсинг
безпосередньо не відноситься, проте він є якісною надбудовою над ІТ–консалтингом.
Без відповідних зусиль з боку ІТ–консультантів аутсорсер не може правильно
сформувати процеси управління ІТ–інфраструктурою свого замовника.
Незважаючи на те, що фактично ІТ–аутсорсинг існує досить давно, як спосіб
організації функціонування ІТ на підприємстві, цеи напрямок надання ІТ–послуг став
популярним порівняно нещодавно. В Україні зростання інтересу підприємств до ІТ–
аутсорсингу, як і до ринку ІТ–послуг в цілому, спостерігається останні 10 років, що
пояснюється природними процесами насичення ринку обладнанням і програмним
забезпеченням, необхідністю ефективно підтримувати і управляти складними
апаратними та програмними засобами. Угода з аутсорсингу завжди передбачає надання
послуги з бізнес–менеджменту і обробці транзакціи, а так само може включати послуги
з підтримки продуктів, консалтингу і розробки–інтеграції. В рамках контракту з
аутсорсингу можливе придбання постачальником послуг активів компанії і иого
персоналу. Послуги з аутсорсингу можуть надаватися як на стороні клієнта, так і на
стороні постачальника послуг. Послуги аутсорсингу діляться на ІТ–аутсорсинг і
аутсорсинг бізнес–процесів. У свою чергу послуги ІТ–аутсорсингу складаються з 4–х
сегментів: аутсорсинг дата–центрів; аутсорсинг ПК і серверів; мережевии аутсорсинг;
аутсорсинг корпоративних додатків.
Основними факторами, що впливають на придбання підприємствами послуг ІТ–
аутсорсингу є необхідність здіиснення ІТ–проектів в стислі терміни з використанням
передових технологіи постачальників ІТ–послуг. Фактори вибору постачальника послуг
ІТ–аутсорсингу варіюються в залежності від галузі та величини підприємств. Так, для
підприємств сфери фінансів наибільш важливими критеріями є вартість послуг
постачальника і наявність необхідної кількості кваліфікованих фахівців, для
виробничих і торгових підприємств – вартість і наявність успішних кеисів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
В статті обґрунтовано, що центральне місце в структурі маркетингової діяльності
в сфері надання ІТ–послуг заимає розробка маркетингового комплексу. Наголошено, що
розробка ІТ–послуги як елемента комплексу маркетингу – це процес розробки нової ІТ–
послуги, а в більш широкому сенсі – нового продукту. Встановлено, що цінова політика
підприємства в системі підприємницькі діяльності зводиться до вибору наибільш
ефективного методу ціноутворення та розробки цінової стратегії. Вибір стратегії
ціноутворення визначається положенням підприємства на ринку, особливістю ІТ–
послуг, існуючими обмеженнями доступу для потенціиних споживачів, психологічними
аспектами сприиняття послуги та діяльності підприємства.
Систематизовано функції каналів розподілу ІТ–послуг на основі завдань, які
стоять перед посередниками, залученими у процес задоволення попиту на ІТ–послуги з
метою забезпечення їх доступності для споживачів. Оскільки канали розподілу є
важливою складовою маркетингового комплекту з просування ІТ–послуг, при виборі
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партнерів для побудови ефективної системи каналів збуту ІТ–послуг необхідно оцінити
потенціині можливості та напрямки подальшого розвитку кожного з учасників каналу,
фінансові результати діяльності, здатність до кооперації, репутаціині ризики, пов’язані
з маибутнім співробітництвом. Встановлено, що формування маркетингового
комплексу в сфері просування ІТ–послуг має відповідну специфіку, що обумовлена
особливостями самих ІТ–послуг та їх наданням, основними видами яких в сучасних
умовах є консалтинг і аутсорсинг.
Перспективними напрямами подальших досліджень є розробка механізму
формування ефективного маркетингового комплексу з просування ІТ–послуг.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ
РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЙОГО РОЗВИТКУ
Вовк, В. А. Оцінювання експортного потенціалу підприємства на основі розрахунку
інтегрального показника иого розвитку [Текст] / Володимир Анатоліиович Вовк, Олена
Володимирівна Гаврильченко // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. –
Том 5. – № 1. – С. 115–122. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Оцінювання експортного потенціалу є базисом для розробки та прийняття
управлінських рішень в управлінні розвитком експортної діяльності підприємства, що є
одним із перспективних напрямів зовнішньої політики нашої держави.
Мета статті – обґрунтувати методику оцінювання експортного потенціалу
підприємства на основі ключових показників розвитку його експортної діяльності, з
урахуванням отриманих результатів сформувати загальні напрями активізації
експорту підприємства.
Результати. З метою визначення показників, які доцільно використовувати при
оцінюванні експортного потенціалу підприємства, застосовано метод експертного
оцінювання Т. Сааті, що ґрунтується на системі попарних порівнянь певних ознак за
рівнями ієрархії. Перелік показників, які оцінювалися експертами, сформовано на підставі
теоретичного узагальнення праць вчених. До їх складу увійшли показники виробничої,
фінансової, інвестиційної, інноваційної та безпосередньо експортної сфери діяльності
підприємства. Отримані шляхом експертного аналізу показники були використані для
розрахунку інтегрального показника розвитку експортного потенціалу для підприємств
машинобудівної галузі. В результаті визначено рівень експортного потенціалу
експортоорієнтованого підприємства, запропоновано загальні напрями активізації його
експортної діяльності.
Висновки. На основі експертного аналізу визначено систему показників, на підставі якої
буде проводитися оцінювання експортного потенціалу підприємства. Фінансововиробнича, інноваційно-інвестиційна сфери найбільш повно розкривають всі сторони
діяльності підприємства. Доповнення цих сфер показниками, які характеризують експортну діяльність господарюючих суб’єктів дозволяє отримати найбільш точний показник рівня розвитку їх експортного потенціалу. Отримані результати розрахунку інтегрального показника розвитку експортного потенціалу підприємства можуть бути
враховані при формуванні його зовнішньої політики на місцевому й державному рівнях.
Ключові слова: експорт, експортна діяльність, експортний потенціал, активізація
експорту, оцінювання експортного потенціалу, інтегральний показник розвитку
експортного потенціалу.
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ESTIMATION OF EXPORT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF
CALCULATION OF AN INTEGRATED INDICATOR OF ITS DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. Assessment of export potential is the basis for the development and adoption of
management decisions in managing the development of export activities of the enterprise, which
is one of the promising areas of foreign policy of our state.
The purpose of the article is to substantiate the method of estimating the export potential of the
enterprise on the basis of key indicators of development of its export activity, taking into account
the obtained results to form general directions of the enterprise's export intensification.
Results. In order to determine the indicators that should be used in assessing the export potential
of the enterprise, the method of expert evaluation of T. Saati is used, which is based on a system of
pairwise comparisons of certain features at the levels of the hierarchy. The list of indicators
evaluated by experts is formed on the basis of theoretical generalization of scientists' works. They
included indicators of production, financial, investment, innovation and direct export activities of
the enterprise. The indicators obtained by export analysis were used to calculate the integrated
indicator of the development of export potential for enterprises in the machine-building industry.
As a result, the level of export potential of export-oriented enterprises is determined, the general
directions of intensification of its export activity are offered.
Conclusions. On the basis of the expert analysis the system of indicators is defined on the basis of
which such estimation of export potential of the enterprise will be carried out. Financialproduction, innovation-investment spheres most fully reveal all aspects of the enterprise.
Complementing these areas with indicators that characterize the export activities of economic
entities allows you to get the most accurate indicator of the development level of their export
potential. The obtained results of the integrated indicator calculation of the enterprise export
potential development can be taken into account in the formation of its foreign policy at the local
and state levels.
exports, export activities, export potential, export intensification, assessment of export potential,
integrated indicator of export potential development.
JEL classification: E23; F15; F63; L25; L64
Вступ
Зважаючи на від’ємне сальдо торгового балансу України та враховуючи необхідність активізації зовнішньої торгівлі нашої держави, важливим є стимулювання
розвитку експортної діяльності. Це допоможе розширити міжнародні ринки збуту и
покращити якість, а відповідно і конкурентоспроможність товарів, перетворити
підприємства у надіиних експортерів, спрямувати ресурси у високопродуктивні галузі
та збільшити величину високотехнологічних продуктів у експортніи структурі.
Зважаючи на це, необхідним є дослідження процесу оцінювання експортного потенціалу
підприємства та розрахунку інтегрального показника иого розвитку.
Теоретичні та практичні засади оцінювання експортного потенціалу
підприємства досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці: Дугінець Г.В. і
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Кучерявенко Г.В., Солоха Д.В., Мельник Т.М., Козьменко С.М. і Колосок С.І., Тимощук М.Р.,
Яворська Н.Р., Фоменюк Д., Дубков С. [1-6]. Однак, враховуючи ключові аспекти теорії та
практики щодо оцінювання експортного потенціалу підприємства, не до кінця
вивченими залишаються питання визначення системи ключових показників, на основі
яких проводиться таке оцінювання. Різні науковці пропонують різні підходи та групи
показників оцінювання експортного потенціалу підприємства.
Мета статті
Метою статті є обґрунтування методики оцінювання експортного потенціалу
підприємства на основі ключових показників розвитку иого експортної діяльності,
формування з урахуванням отриманих результатів загальних напрямів активізації
експорту підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження
Перелік показників оцінювання експортного потенціалу підприємства
сформовано на основі теоретичного узагальнення праць вчених у ціи сфері.
Дугінець Г.В. і Кучерявенко Г.В. систему показників оцінки рівня розвитку експортного потенціалу групують в розрізі таких блоків: загальна характеристика рівня
та динаміка розвитку експортного потенціалу регіону; узагальнююча характеристика
товарної структури експорту регіону; показники експорту товарних груп; узагальнююча
характеристика територіально-географічної структури експорту регіону; показники
експорту регіону по країнах [1].
Солоха Д.В. експортнии потенціал безпосередньо співставляє з інноваціиністю
продукції, яка ототожнюється з її конкурентоспроможністю на певному зовнішньому
ринку [2].
Серед науковців існують також погляди стосовно неможливості кількісної оцінки
експортного потенціалу, спираючись на суб’єктивнии характер даного поняття та
відсутність прямого зв’язку між потенціалом і позицією підприємства на ринку. Зокрема,
Т. М. Мельник вважає, що у більшості випадків дослідження експортного потенціалу
становить собою прогнозування товарної та галузевої структури експорту продукції на
основі результатів аналізу динаміки експортування, иого товарної та галузевої
структури за періоди, що передували даті проведення дослідження [3].
С.М. Козьменко и С.І. Колосок експортнии потенціал пропонують оцінювати на
підставі величини зваженої середньої кількості працівників, зважених основних засобів
підприємства, зваженого власного капіталу з урахуванням поправочного коефіцієнта [4].
На основі теоретичного аналізу показники оцінки експортного потенціалу
підприємства згруповано в розрізі виробничої, фінансової, інвестиціиної, інноваціиної
та безпосередньо експортної сфер діяльності підприємства.
Модель ієрархії пріоритезації показників оцінювання експортного потенціалу
підприємства представлена на рис. 1.
В експертному оцінювані взяло участь 10 експертів, які у межах дослідження
обиралися за ознакою їх формального професіиного статусу – посади, наукового
ступеня, стажу роботи та ін.
За результатами експертного оцінювання встановлено, що переважна кількість
фахівців (8 з 10-ти) визначили позицію підприємства на зовнішньому ринку,
ефективність експортної діяльності підприємства, підвищення конкурентоспроможності підприємства та иого розвиток як базові характеристики рівня експортного
потенціалу. Ступінь узгодженості думок експертів, оцінена за коефіцієнтом конкордації
на рівні 80%, свідчить про достовірність проведеного опитування з приводу визначення
пріоритетних критеріїв оцінки експортного потенціалу підприємства.
Для визначення показників, що доцільно використовувати при оцінюванні
експортного потенціалу підприємства, застосовано метод експертного оцінювання
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Т. Сааті [7], що ґрунтується на системі попарних порівнянь певних ознак за рівнями
ієрархії. Модель ієрархії складається з таких рівнів: мета, критерії та альтернативи.
Пріоритезація показників оцінювання експортного потенціалу підприємства

Розвиток
підприємства

Бюджетна ефективність експорту

Рентабельність продукції, призначеної на експорт

Експортна сфера

Показник економічного ефекту, отриманого підприємством від
експорту

Інноваціино-інвестиціина сфера

Коефіцієнт рентабельності маина
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Фондомісткість
Частка сертифікованої продукції в загальному обсязі реалізованої
продукції
Частка працівників, що підвищили кваліфікацію
Коефіцієнт зносу основних засобів
Коефіцієнт оновлення основних засобів
Коефіцієнт придатності основних засобів
Частка інноваціиної продукції, призначеної для експортних поставок
Рентабельність інвестиціи на розширення експортних поставок

Фондовіддача

Продуктивність праці

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Альтернативи

Фінансово-виробнича
сфера

Підвищення
конкурентоспроможності
підприємства

Альтернативнии коефіцієнт ефективності експорту

Критерії

Позиція
підприємства
на зовнішньому
ринку

Рентабельність експортних операціи
Базовии коефіцієнт ефективності експорту
Частка експортної продукції в загальному обсязі виробництва

Ефективність
експортної
діяльності
підприємства

Частка експортної продукції в загальному обсязі реалізованої
продукції

Мета

Рис. 1. Модель ієрархії пріоритезації показників оцінювання експортного
потенціалу підприємства
Метою проведення експертного оцінювання є визначення показників оцінювання експортного потенціалу підприємства за критеріями: позицію підприємства на
зовнішньому ринку, ефективність експортної діяльності підприємства, підвищення
конкурентоспроможності підприємства та розвиток підприємства. При цьому позиція
підприємства на зовнішньому ринку, ефективність експортної діяльності підприємства, підвищення конкурентоспроможності підприємства та розвиток підприємства є
критеріями моделі, а самі показники, виявлені в результаті теоретичного узагальнення
літератури, – альтернативами. Шляхом експертного оцінювання були отримані зведені
результати з визначення вектору пріоритету базових критеріїв, що дозволяють
обґрунтувати показники оцінювання експортного потенціалу підприємства (табл. 1). За
оцінками експертів наиважливішим критерієм оцінювання експортного потенціалу
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підприємства є ефективність здіиснення експортної діяльності – пріоритет склав 0,35,
другим за важливістю критерієм є розвиток підприємства (пріоритет 0,30), пріоритет
позиції підприємства на зовнішньому ринку та підвищення конкурентоспроможності
підприємства складає 0,16 та 0,19 відповідно.
Таблиця 1. Відносна важливість критеріїв визначення пріоритету показників при
оцінюванні експортного потенціалу підприємства

Ефективність експортної
діяльності підприємства
Позиція підприємства на
зовнішньому ринку
Підвищення конкурентоспроможності підприємства
Розвиток підприємства

Середніи
вектор пріоритетів

Експерт 10

Експерт 9

Експерт 8

Експерт 7

Експерт 6

Експерт 5

Експерт 4

Експерт 3

Критеріи якості
інформації

Експерт 2

Експерт 1

Значення важливості критеріїв

0,36 0,33 0,41 0,39 0,41 0,25 0,34

0,28

0,38 0,37

0,35

0,14 0,18 0,12 0,12 0,15 0,23 0,16

0,18

0,14 0,16

0,16

0,21 0,23 0,12 0,18 0,16 0,24 0,24

0,24

0,14 0,21

0,19

0,29 0,26 0,35 0,31 0,28 0,28 0,26

0,3

0,34 0,26

0,30

Наступним етапом експертного оцінювання є визначення пріоритетів показників
за базовими критеріями. Розрахунок пріоритетів проводився окремо для показників
фінансово-виробничої, інноваціино-інвестиціиної та експортної сфер. Із показників
фінансово-виробничої сфери за критеріями: ефективність експортної діяльності
підприємства, позиція підприємства на зовнішньому ринку та підвищення
конкурентоспроможності підприємства пріоритетним показником оцінювання є
коефіцієнт абсолютної ліквідності. Пріоритетність показника за зазначеними
критеріями складає 0,22, 0,22 та 0,21 відповідно. За критерієм розвитку підприємства,
наивищии пріоритет має показник продуктивності праці – 0,21. Із показників, що
характеризують інноваціино-інвестиціину сферу, наипріоритетнішими для оцінювання
експортного потенціалу за зазначеними ключовими критеріями є частка сертифікованої
продукції в загальному обсязі реалізованої продукції та чисельність працівників, що
підвищили кваліфікацію. Середніи вектор пріоритетів за критерієм ефективність
експортної діяльності підприємства становить 0,27, за критерієм «позиція підприємства
на зовнішньому ринку» для частки сертифікованої продукції в загальному обсязі
реалізованої продукції – 0,27; чисельність працівників, що підвищили кваліфікацію –
0,20, за критерієм «підвищення конкурентоспроможності підприємства» для першого
показника – 0,22; другого – 0,23, за критерієм розвитку підприємства для першого
показника – 0,23; другого – 0,24.
Серед групи показників експортної сфери за всіма критеріями переважає
рентабельність експортних операціи. Пріоритетність цього показника за критеріями
складає: 0,26, 0,31, 0,28 та 0,24 відповідно.
Глобальнии пріоритет альтернатив (показників оцінювання експортного потенціалу підприємства) розраховании на основі множення матриці пріоритетності альтернатив за кожним з критеріїв на матрицю пріоритетності критеріїв, результати чого
представлені у табл. 2. За емпіричними результатами дослідження було визначено, що
наивищу пріоритетність для оцінювання експортного потенціалу підприємства за
критеріями ефективності експортної діяльності підприємства, позиції підприємства на
зовнішньому ринку, підвищення конкурентоспроможності підприємства, розвитку
підприємства мають показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності (значення
пріоритету – 0,21), частка сертифікованої продукції в загальному обсязі реалізованої
продукції (0,24), чисельність працівників, що підвищили кваліфікацію (0,24) та
рентабельність експортних операціи (0,26).
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
119

Таблиця 2. Пріоритетність показників оцінювання експортного потенціалу
підприємства
Показник
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт покриття
Продуктивність праці
Фондовіддача
Коефіцієнт рентабельності маина
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Фондомісткість
Частка сертифікованої продукції в загальному обсязі реалізованої продукції
Частка працівників, що підвищили кваліфікацію
Коефіцієнт зносу основних фондів
Коефіцієнт оновлення основних фондів
Коефіцієнт придатності основних засобів
Частка інноваціиної продукції, призначеної для експортних поставок
Рентабельність інвестиціи на розширення експортних поставок
Частка експортної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції
Рентабельність експортних операціи
Базовии коефіцієнт ефективності експорту
Частка експортної продукції в загальному обсязі виробництва
Альтернативнии коефіцієнт ефективності експорту
Показник економічного ефекту, отриманого підприємством від експорту
Рентабельність продукції, призначеної на експорт
Бюджетна ефективність експорту

Значення пріоритету
0.21
0.19
0.2
0.17
0.05
0.05
0.05
0.05
0.24
0.24
0.23
0.07
0.07
0.07
0.06
0.22
0.26
0.22
0.07
0.05
0.05
0.05
0.04

Рішення про достовірність вибірки показників оцінювання приинято на основі
значення відсотка дисперсії за показниками. Показники в межах груп були
проранжовані за значенням глобального пріоритету. Достатньою вважається вибірка,
для якої кумулятивнии коефіцієнт дисперсії перевищує 0,7. Отже, показники
оцінювання визначено на основі їх ранжування за ступенем пріоритетності и вибору тієї
кількості показників, для яких сукупнии відсоток дисперсії буде не нижчим за 0,7 і
наступнии показник, якии не ввіишов до переліку пріоритетних, матиме відсоток
дисперсії, що значно нижче попереднього, якии ввіишов до пріоритетних (за аналогією
до критерію Кеттела у факторному аналізі).
Таким чином, сформована система показників оцінювання експортного потенціалу підприємства, яка повною мірою відображає такі критерії як ефективність експортної діяльності підприємства, позиція підприємства на зовнішньому ринку, підвищення конкурентоспроможності підприємства, розвиток підприємства, включає показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття, продуктивність праці,
фондовіддача, частка сертифікованої продукції в загальному обсязі реалізованої продукції; чисельність працівників, що підвищили кваліфікацію; коефіцієнт зносу основних засобів; частка експортної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції;
рентабельність експортних операціи; базовии коефіцієнт ефективності експорту.
Кумулятивнии відсоток дисперсії для обраних показників фінансово-виробничої
сфери становить 0,77, для показників інноваціино-інвестиціиної сфери – 0,7, для
показників експортної сфери – 0,7. Значення відсотка дисперсії понад 0,7 свідчить про
повноту вибірки для оцінювання експортного потенціалу підприємства. Достовірність
проведеного експертного оцінювання на основі МАІ Т. Сааті підтверджуються значеннями індексу узгодженості, якии не перевищує нормативне значення 0,2, значеннями
показника відношення узгодженості – не вище 0,1 та коефіцієнтом конкордації – 0,76.
Значення коефіцієнта конкордації, що перевищує 0,74, свідчить про узгодженість думок
експертів і можливість використання результатів експертного оцінювання.
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Для оцінювання експортного потенціалу підприємства з точки зору прииняття та
обґрунтування управлінських рішень на практиці на дании час застосовується широке
розмаїття коефіцієнтів і нормативів. З огляду на це, виникає нагальна потреба у
розрахунку інтегрального показника, якии би являв собою синтетичну величину –
«рівнодіючу всіх сил». У якості такого індикатора в межах даного дослідження доцільно
використовувати таксономічнии показник рівня розвитку, якии використовуватиметься в якості інтегрального показника розвитку експортного потенціалу
підприємства. Розрахунки проведено на основі даних експортоорієнтованого
підприємства Харківської області.
Вихідними даними для розрахунку зазначеного показника в динаміці стали
значення показників оцінювання експортного потенціалу, встановлені шляхом
експертного аналізу, а саме: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття,
продуктивність праці, фондовіддача, частка сертифікованої продукції в загальному
обсязі реалізованої продукції; частка працівників, що підвищили кваліфікацію;
коефіцієнт зносу основних засобів; частка експортної продукції в загальному обсязі
реалізованої продукції; рентабельність експортних операціи; базовии коефіцієнт
ефективності експорту. Обов’язковою умовою визначення інтегрального показника є
розрахунок стандартизованих значень матриці за методикою В. Плюти [8] (табл. 3).
Таблиця 3. Матриця стандартизованих значень
Показник
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт покриття
Продуктивність праці
Фондовіддача
Частка сертифікованої продукції в загальному обсязі
реалізованої продукції
Частка працівників, що підвищили кваліфікацію
Коефіцієнт зносу основних фондів
Частка експортної продукції в загальному обсязі
реалізованої продукції
Рентабельність експортних операціи
Базовии коефіцієнт ефективності експорту

2014
0,70
3,97
2,59
-1,36

2015
2,09
-1,50
-0,93
-1,09

Роки
2016
-0,86
-1,50
-1,04
1,58

2017
-3,52
-1,50
-0,36
-1,01

2018
1,56
0,93
-1,59
-1,18

2,53

-0,06

-0,98

-0,30

-0,45

0,54
2,12

0,48
-1,83

-0,03
-1,04

1,81
-0,48

1,04
0,91

0,56

0,68

0,64

0,42

1,95

0,89
0,85

0,78
0,86

0,91
0,96

0,79
1,00

1,31
1,04

Наступнии етап передбачає визначення таксономічного показника, названого в
межах даного дослідження інтегральним показником розвитку експортного потенціалу
підприємства – тобто визначення відстанеи між окремими спостереженнями
(періодами) і вектором-еталоном. Отримані результати за досліджуваним
підприємством представлені в табл. 4.
Таблиця 4. Значення інтегрального показника розвитку експортного потенціалу
для досліджуваного підприємства у 2014 – 2018 рр.
Підприємство

2014 р.
0,5927

2015 р.
0,5979

2016 р.
0,6298

2017 р.
0,6087

2018 р.
0,6073

Економічна інтерпретація розрахунку зазначеного показника полягає в тому, що
чим ближче иого значення до одиниці, тим вищим є рівень експортного потенціалу
машинобудівельного підприємства.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, з метою оцінювання експортного потенціалу підприємства
пропонується шляхом експертного аналізу визначати систему показників, на підставі
якої буде проводитися таке оцінювання. Фінансово-виробнича, інноваціиноінвестиціина сфери наибільш повно розкривають всі сторони діяльності підприємства.
Доповнення цих сфер показниками, які характеризують експортну діяльність
господарюючих суб’єктів дозволяє отримати наибільш точнии показник рівня розвитку
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їх експортного потенціалу. Отримані результати можуть бути враховані при формуванні
зовнішньої політики на місцевому та державному рівнях. Для підвищення рівня
експортного потенціалу досліджуваного підприємства можливе прииняття таких
управлінських рішень, пов’язаних, зокрема, з розширенням і переозброєнням
потужностеи для виробництва експортної продукції; диверсифікацією товарної
структури експорту; закріпленням на традиціиних ринках експорту та освоєнням нових;
активізацією участі в міжнародному виробничому співробітництві; проведенням
організаціино-правових заходів тощо.
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Анотація
Робота направлена на аналіз стану й перспектив реалізації експортного потенціалу
аграрного сектору України, структура якої побудована на принципах переходу від
абстрактного до конкретного. Дослідження починається з визначення факторів, що
формують експортні можливості аграрного сектору, а саме: якість факторів
сільськогосподарського виробництва (предметів праці, засобів праці); галузева
структура сільськогосподарського виробництва; стан систем сертифікації і контролю
якості експортної продукції; диверсифікація ринків; доступ до фінансових ресурсів; рівень
маркетингового супроводу експорту; механізми реалізації державної експортної
політики; стан розвитку агрологістики.
Доведено, що в короткостроковому періоді виробничі складові не є визначальними в
процесах використання й розширення наявного експортного потенціалу національного
аграрного сектору. На перший план в сучасних умовах виходить стан логістичної
інфраструктури. В загальній проблемі агрологістики виділено такі рівні: мікро-, мезо-,
макро-, наднаціональний. На кожному з них визначено «вузькі місця» процесу нарощування
експортного потенціалу з точки зору агрологістики. Запропоновано шляхи нарощування
експортного потенціалу аграрного сектору в Україні. До них включено: розвиток сфери
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контейнерних перевезень; створення дієвих механізмів спрямування коштів об’єднаних
територіальних громад на розвиток регіональної логістичної інфраструктури;
реформування Укрзалізниці; розвиток альтернативних варіантів ланцюгів постачань
шляхом удосконалення інфраструктури автомобільного й річкового транспорту;
розширення представництва України у світових урядових і неурядових організаціях з
метою захисту національних торгівельних інтересів; формування системи підготовки
кадрів, що здатні адаптуватися до мінливих ринкових умов.
Ключові слова: логістичний підхід, експортна стратегія, експортний потенціал,
агрологістика, аграрна інфраструктура, ланцюг постачань.
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LOGISTIC APPROACHES OF FORMATION GRAIN EXPORT STRATEGY IN UKRAINE
Abstract
The work is aimed at analyzing the state and prospects of implementing the export potential of the
agrarian sector of Ukraine, the structure of which is based on the principles of transition from the
abstract to the concrete. The study begins with the definition of factors that shape the export
opportunities of the agrarian sector, namely: the quality of the factors of agricultural production
(objects of labor, means of labor); the branch structure of agricultural production; the state of the
systems of certification and quality control of export products; the diversification of markets; the
access to financial resources; the level of the marketing support of export; the mechanisms of the
realization of the state export policy; the state of development of agro-logistics.
It has been proved that in the short term, the production components are not decisive in the
processes of using and expanding the existing export potential of the national agrarian sector. In
the modern conditions the state of logistics infrastructure is coming to the forefront. In the general
problem of agro-logistics, the following levels are distinguished: micro-, meso-, macro-, and
supranational. In each of them we have identified "the bottlenecks" of the process of building up
export potential from the point of view of agro-logistics.
The ways of increasing the export potential of the agrarian sector in Ukraine have been proposed.
These include: the development of container transportation sphere; the creation of effective
mechanisms for directing funds of united territorial communities for the development of regional
logistics infrastructure; the reform of Ukrzaliznytsia (the Ukrainian rail road); the development
of alternative variants of supply chains by improving the infrastructure of the automobile and
river transport; the expansion of the representation of Ukraine in the world governmental and
non-governmental organizations in order to protect the national trade interests; the formation of
the system of training personnel capable of adapting to changing market conditions.
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Вступ
В рамках економічної політики в Україні одне з ключових місць заимає аграрна
експортна стратегія. На це є об’єктивні підстави. За результатами 2019 року аграрна
частка в структурі національного експорту склала 44,3%. На користь перспективності
аграрної експортної стратегії в довгостроковому періоді говорить експертна оцінка
розвитку світового ринку агропродукції, де визначальним трендом визнано зростання
попиту. Споживання харчових продуктів на душу населення за останні 20 років зросло
на 10 % (в енергетичному еквіваленті). В умовах посилення інтеграціиних процесів
України у спільноту європеиських країн, аграрнии бізнес і всі иого складові наразі є
однією із ключових ланок формування партнерських відносин. На дании час Україна
входить в ТОП-10 світових виробників зернових культур і щорічно нарощує свіи
потенціал, що безумовно сприятиме виходу в лідери на світовіи торгівельніи арені.
Аграрна експортна стратегія на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків загального
економічного розвитку країни в цілому.
Вивченню проблематики, пов’язаної із формуванням експортної стратегії
продукції агропромислового виробництва (в більшості – це зернові культури),
присвячено велика кількість наукових робіт вітчизняних авторів. В роботі [1] авторами
проаналізовано сучаснии стан розвитку ринку аграрної продукції України та иого
можливостеи в сучасному світовому економічному просторі. Чинники, які сприяють
розвитку аграрної економіки країни и фактори, що перешкоджають збільшенню
виробництва та нарощуванню експорту розглянуто в роботі [2]. Авторами роботи [3]
розглянуто стан розвитку агропродовольчого ринку у зовнішньоекономічніи діяльності
України і проведено системнии аналіз динаміки товарної структури експорту и імпорту
агропродовольчої продукції між Україною та ЄС. В статті [4] аналітично доведено
існування організаціиних, соціально-економічних і інституціиних перешкод, які
виявлені на перехідному етапі імплементації Угоди про зону вільної торгівлі в
аграрному секторі економіки. Автором роботи [5] розглянуто основні засади інтеграції
аграрного сектору економіки України з Європеиським Союзом у контексті
функціонування зони вільної торгівлі та здіиснено системнии аналіз товарної структури
позитивної динаміки українського експорту агропродовольчої продукції в країни ЄС
після входження України у Світову організацію торгівлі. Основні складові державного
регулювання аграрного сектора економіки в умовах ринкових трансформаціи економіки
України, які пов’язані з удосконаленням економічної політики для зміцнення
конкурентних позиціи сільських товаровиробників на ринку агропродовольчої
продукції, наведено в роботі [6].
З аналізу наведених публікаціи видно, що питання розвитку аграрного бізнесу и
формування аграрної експортної стратегії в Україні є актуальними, але впливу
агрологістики на процеси експорту сільськогосподарської продукції приділено
недостатньо уваги, що потребує подальших досліджень, а саме деталізації визначення
«вузьких місць» процесу нарощування експортного потенціалу.
Мета дослідження
Мета: визначення «вузьких місць» процесу нарощування експортного потенціалу
в зерновому сегменті на кожному рівні ланцюга «аграрне підприємство – регіон –
держава – зовнішніи ринок» шляхом використання логістичних підходів. На основі
даних аналізу сформулювати пропозиції щодо нарощування зернового експортного
потенціалу аграрного сектору в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження
До основних факторів, які визначають аграрнии, зокрема зерновии, експортнии
потенціал України, на наш погляд, відносяться:
- якість факторів виробництва: предметів праці, засобів праці. Основним
предметом праці в сільському господарстві є земля. Сучасні технології її обробки
(невідповідність принципам сівозмін, вирубування захисних смуг, різке скорочення
застосування природних добрив тощо) призводять до збіднення земель, зменшення їх
родючості. Важливий вплив на результативність діяльності аграрних підприємств має
рівень техніко-технологічної оснащеності процесів у аграрному виробництві [7];
- стан систем сертифікації і контролю якості зерна на фоні значного посилення
вимог до споживчих і екологічних характеристик в ряді країн з пріоритетної для України
фокус-групи;
- диверсифікація ринків. На сьогодні, до основних країн-партнерів України по
експорту зерна відносяться Індія, Єгипет, Китай, Нідерланди, Іспанія, країни ЄС.
Найбільший поштовх національному агропромисловому виробництву (АПВ) дав ринок
Близького Сходу під час продовольчої кризи. В сучасних умовах рушійною силою
національного агроекспорту можуть стати азійські ринки, зокрема Китай, Пакистан,
Індонезія. В зазначених країнах відбувається постійне зростання населення в реаліях
незадоволеності потреб в сільськогосподарській продукції;
- доступ до фінансових ресурсів;
- рівень маркетингового супроводу експорту;
- механізми реалізації державної експортної політики;
- стан розвитку аграрної логістики (потужності для зберігання, транспортна
інфраструктура). Конкурентоспроможність національних компаній на світовому ринку
складається в значній мірі зі здатності доставити продукцію до кінцевого споживача в
належні строки і належної якості.
Стосовно фізичного обсягу продукції рослинництва, то не дивлячись на дію
несприятливих факторів, ми маємо зростання обсягів виробництва. За даними
Укрдержстату урожаиність зернових в Україні має тенденцію до зростання, починаючи
з 1999 року: більш ніж у два рази – з 20 ц/га до 49,1 ц/га в 2019 році (рис. 1). Кількість
площ під посівами зернових і зернобобових коливається в невеликих межах і має
загальну тенденцію до збільшення (рис. 2) [8].
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Рис. 1. Динаміка урожайності зернових в Україні в 1999-2019 р.
Можна констатувати, що в короткостроковому періоді виробничі складові не є
визначальними в процесах використання й розширення наявного експортного
потенціалу національного аграрного сектору. Отже, на перший план серед стримуючих
факторів виходить стан логістичної інфраструктури, низька ефективність доробки та
перевезення продукції [9].
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Рис. 2. Динаміка площ під посівами зернових і зернобобових
в Україні в 1999-2019 р.
В роботі [10] автори зазначили, що сільськогосподарський потенціал України є
високим, проте ступінь його використання є дуже низьким.
Виділимо структурні рівні в загальній проблемі агрологістики:
1. Мікрорівень.
2. Мезорівень.
3. Макрорівень.
4. Наднаціональний рівень.
Мікрорівень - аграрні підприємства.
«Вузькими місцями» логістичного процесу для них виступають:
– доступність потужностей для зберігання – елеваторів, зерносховищ. Мова в
даному випадку йде не тільки про фізичну наявність визначених об’єктів, а й про
фінансову спроможність аграріїв користуватися ними. На даний час наявність
складських потужностей всіх лінійних елеваторів для зберігання зерна становить
приблизно 50 млн т., а потреба для зернових і бобових культур близько 62-65 млн т,
олійних – близько 20 млн т, продуктів помелу й переробки зернових і олійних культур –
близько 6-8 млн т. Відсутність можливостей відстрочувати продаж врожаю взагалі
виключає суб’єктів агробізнесу з процесу експорту, так як не спрацьовує ефект масштабу
(особливо це стосується дрібних фермерських господарств). До найбільших компанійекспортерів зернових входять підприємницькі структури, що не є виробниками
сільськогосподарської продукції, однак мають логістичні комплекси для зберігання, як
то ДПЗКУ, Луї Дрейфудс Україна ЛТД, Бунге Україна, Амбар Експорт. Можливий
напрямок розвитку логістичних процесів в Україні, що нівелює проблему концентрації
продукції експортної партії (в даному випадку вона складає 20 т на противагу 3 780 т
при завантаженні 54 вагонів-хоперів (повний склад) ємністю 70 т), полягає в широкому
розповсюдженні контейнерних перевезень. Це стимул для експортної орієнтації
фермерських господарств і розширення кола покупців;
- вартість транспортування. На сьогодні витрати на переміщення зерна від
лінійних елеваторів до портів Чорного моря приблизно на 40 % перевищують подібні
витрати наприклад у Франції або Німеччині, та на 30 % – в США. Фактично
транспортування зерна на експорт складає в середньому на 20 дол./т дорожче у
порівнянні з такими ж послугами в європейських країнах. Як наслідок, вітчизняні
виробники зерна, за експертними оцінками, втрачають на цьому біля 600 млн дол. [11].
Мезорівень – регіони.
На регіональному рівні «вузьким місцем» виступає недостатнє фінансування
проектів розвитку регіональної логістичної інфраструктури. На наш погляд, зміна
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адміністративного устрою в Україні шляхом формування об’єднаних територіальних
громад (ОТГ) має позитивні перспективи для вирішення цієї проблеми.
ОТГ отримує більшии обсяг фінансових ресурсів, а саме 60 % податку на доходи
фізичних осіб, 5 % акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, податок на
прибуток підприємств і установ комунальної власності, податок на маино (нерухомість,
земля, транспорт), єдинии податок, 25 % екологічного податку, трансфери з державного
бюджету (базова дотація, освітня и медична субвенції), місцеві податки та збори,
додаткову державну фінансову підтримку за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку, субвенції на соціально-економічнии розвиток, субвенції на
підтримку інфраструктурних проектів.
Доцільно частину коштів ОТГ інвестувати в розвиток логістичної інфраструктури
визначених територіи, а саме реконструкцію (модернізацію) існуючих елеваторів,
будівництво нових (за потреби), ремонт і будівництво під’їзних і магістральних шляхів,
закупівлю спеціалізованого рухомого складу.
Макрорівень – держава.
Основною проблемою на державному рівні є тривалість внутрішніх перевалок, що
зумовлено невідповідністю логістичних маршрутів і інфраструктури сучасним вимогам
аграрного сектору.
Простежимо класичнии ланцюг поставок зернових на експорт: виробник –
елеватор – залізниця – портові зернові термінали – морські судна. Зв’язок виробника
зернових культур з елеватором відбувається шляхом використання автомобільного
транспорту, особливістю якого є порівняно невелика вантажопід’ємність і відповідно
висока вартість перевезень. За даними аналітичного дослідження [12] елеватори здатні
відвантажувати 715 тис. т на день, залізниця подає вагони лише на 117 тис. т, станції в
портах здатні обробити 200 тис. т вантажів, в портах є можливість вивантажити 182 тис.
т, на судна можна завантажувати 250 тис. т на добу. Таким чином, «вузьким місцем» є
Укрзалізниця, конкретніше – недостатня кількість вагонів-зерновозів. Аналіз
розрахунків експертів Soufflet Group показав, що на сьогодні обсяг експорту зернових
складає 45 млн. т. Якщо весь цеи обсяг перевозити залізницею знадобиться 18 740
вагонів, які будуть працювати 365 днів на рік, без вихідних і свят. Але в наявніи ситуації,
де перевозиться залізницею лише 67%, достатньо 12 656 вагонів. Якщо експорт зерна
зросте до 60 млн. т, то потреба складе 25 тис. вагонів для 100% вивозу залізницею.
Укрзалізниця має біля 14,1 тис. вагонів разом із залученими. Отже, нестача вагонівхопперів в осяжному маибутньому стане критичною. В умовах дефіциту інвестиціиних
ресурсів слід звернути увагу на підвищення оборотності вагонного парку. Кроком у
цьому напрямку може стати зняття штучних часових обмежень для погодження
електронних заявок на перевезення. Сьогодні ситуація така: на восьмии день система
дає логічну помилку і не зберігає електронну заявку [13], що не дає можливості
правильного розподілу рухомого складу через відсутність довгострокового планування,
яке призводить до підвищення логістичних витрат.
Стосовно вартості послуг Укрзалізниці, зауважимо, що з 19.02.2018 р. в Україні діє
новии порядок розрахунку вартості транспортування вантажів залізничним
транспортом. Дана реформа призвела до підвищення вартості транспортування
вантажів на 17-25 %. Учасники зернового ринку, зокрема зернотреидери, скоригували
вартість логістики зерна. Підвищення вартості транспортування негативно
позначилось на економічному стані сільгоспвиробників (за рахунок зниження
закупівельних цін).
На нашу думку, вирішення вищезазначених проблем, можливе такими шляхами:
- по-перше – реформування Укрзалізниці. Її положення як природного
монополіста дозволяє завищувати ціни на послуги часто сумнівної якості. Дається в
знаки нестача інвестиційних коштів. Виникає необхідність на державному рівні
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розробити заходи щодо створення реальної конкуренції у сфері залізничних перевезень.
Зокрема, слід сприяти притоку інвестицій у розвиток приватного парку вагонівзерновозів шляхом усунення тарифних бар’єрів. Так, тарифна політика держави, що діє
зараз, передбачає оплату повної вартості використання залізничних шляхів для
приватних вагонів під час переїзду з вантажем і без нього. В той же час використання
хопперів без вантажу Укрзалізниці не тарифікується. Різниця витрат приватних
перевізників у порівнянні з державними складає 3-7 дол./т;
- по-друге – розвиток перспективних напрямків вітчизняної транспортнологістичної інфраструктури, таких як дорожня й річкова.
Автомобільний транспорт історично відіграє важливу роль в організації ланцюгів
постачань аграрної продукції. На сьогодні близько 36 % всіх обсягів зерна доставляється
автомобільними дорогами. Через обмеження обсягу партії вантажу собівартість
автомобільних перевезень є найвищою серед альтернативних варіантів. Стан і якість
дорожнього покриття в Україні не дозволяє збільшити вантажність автопоїздів.
Необхідною умовою ефективного використання автомобільного транспорту є інвестиції
у розвиток мережі сучасних автодоріг за прикладом, зокрема, країн ЄС.
В Україні недостатньо активно використовується річковий транспорт (3 % від
загального обсягу перевезень зерна). Поясненням цього є:
нерозвиненість (фактична відсутність) річкового вантажного флоту й
інфраструктури;
високі логістичні витрати (собівартість перевезення тони зернових річковим
транспортом на 24 % більша у порівнянні з залізничним). Компанія «Нібулон»
представила детальну доповідь щодо транспортування вантажів річковим транспортом.
За її даними на сьогодні за чинного законодавства собівартість транспортування вантажів
із м. Кременчук до м. Миколаїв суднами під українським прапором українських
судновласників на 64,25 грн/т вище відносно іноземного флоту, який здійснює
бункерування за межами територіальних вод України. Вартість дизельного палива за 12мильною зоною менше на $360/т від внутрішніх цін в Україні [8].
З метою використання потенційних можливостей річкового транспорту
необхідно на державному рівні прийняти та реалізувати програму створення річкового
вантажного флоту й відповідної інфраструктури, а саме: очищення і поглиблення русла
для проходження суден з більшою вантажопід’ємністю, реформування системи навігації
у відповідності до сучасних стандартів, оптимізація роботи шлюзів і розвідних мостів,
реалізація механізмів залучення іноземних інвестицій, усунення бар’єрів для доступу
іноземних суднохідних компаній у внутрішні води України.
Наднаціональний рівень – світове співтовариство.
Потребує удосконалення механізм представництва України в міжнародних
організаціях, зокрема в СОТ. На сьогоднішній день діє Постійне представництво України
при ООН і інших міжнародних організаціях у Женеві, яке підпорядковане Міністерству
закордонних справ України. Фактично у складі Представництва є лише один економіст,
який професійно займається питаннями роботи України як члена СОТ. Отже,
сьогоднішнє представництво України у СОТ є недостатнім, що відбивається на
ефективності захисту її інтересів з огляду на членство у СОТ. Тому необхідно залучити
до роботи у Представництві більшу кількість висококваліфікованих спеціалістів, які б
відповідали за такі основні напрямки як: доступ до ринку, технічні бар’єри в торгівлі,
санітарні й фіто-санітарні заходи, торговельні питання у сфері захисту прав
інтелектуальної власності тощо.
Наскрізною проблемою для всіх рівнів міжнародної аграрної логістики є
недостатність кваліфікованих кадрів [14]. Так, з 2007 року Всесвітніи банк почав
розраховувати Індекс ефективності логістики на основі аналізу наибільш важливих
аспектів поточного логістичного середовища. Він включає, зокрема, критеріи
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компетентності і якості логістичних послуг. Україна станом на 2018 рік у зазначеному
реитингу заимає 66-те місце серед 160 країн, поряд з Сербією (65 місце) і Єгиптом (67
місце). На основі представленого вище можна констатувати наявність об’єктивної
потреби у фахівцях з міжнародної логістики, які мають компетенції щодо інформаціиної
і фізичної обробки великих обсягів замовлень; оцінки ризиків зміни кон’юнктури
світового ринку; налагодження міжнародних комунікаціи; особливостеи правових,
митних, фінансових, культурних складових економічної діяльності в різних країнах.
Необхідно активізувати підготовку фахівців для роботи у сфері логістичного
обслуговування та управління ланцюгами постачань:
- департаментів розвитку транспорту й інфраструктури на міжнародному рівні,
представництв України в міжнародних організаціях – наднаціональний рівень;
- Міністерств і відомств України (в тому числі Міністерства аграрної політики й
продовольства України) – макрорівень;
- департаментів розвитку транспорту й інфраструктури на регіональному рівні
– мезорівень;
- експортно-імпортних і логістичних відділів аграрних компаній – мікрорівень.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Основним фактором, що в сучасних умовах України визначає ступінь реалізації
зернового експортного потенціалу є стан розвитку логістичної сфери.
У структурі загальної проблеми агрологістики можна виділити чотири рівні:
мікро-, мезо-, макро-, наднаціональнии.
«Вузькі місця» процесу нарощування експортного потенціалу в Україні:
- мікрорівень – доступність (фізична та фінансова) потужностей для зберігання
зерна; вартість транспортних перевезень;
- мезорівень – низька інвестиційна активність у сфері розвитку логістичної
інфраструктури;
- макрорівень – сучасний стан залізничної транспортної системи; обмеженість
альтернативних варіантів транспортування.
- наднаціональний рівень – недосконалість механізмів представництва
України в міжнародних організаціях.
Пропозиції щодо нарощування експортного потенціалу аграрного сектору в
Україні:
- розвиток сфери контейнерних перевезень, що розширює коло включених у
процес суб’єктів як попиту, так і пропозиції;
- створення механізмів спрямування коштів об’єднаних територіальних громад
на розвиток регіональної логістичної інфраструктури;
- реформування Укрзалізниці шляхом розвитку конкуренції на цьому
традиційно монополістичному ринку. Ми пропонуємо такий механізм скорочення
можливостей отримання монопольної ренти як перегляд діючої тарифної системи з
метою вирівнювання конкурентних умов для державного й приватного секторів;
вдосконалення системи електронних заявок з метою забезпечення можливостей
довгострокового планування, а також зниження логістичних витрат; введення
матеріальної відповідальності елеваторів і Укрзалізниці за невиконання взятих на себе
зобов’язань;
- розвиток альтернативних варіантів ланцюгів постачань шляхом
удосконалення інфраструктури автомобільного й річкового транспорту;
- розширення представництва України у світових урядових і неурядових
організаціях з метою захисту національних торгівельних інтересів;
- формування системи підготовки кадрів, здатних кваліфіковано працювати на
міжнародному аграрному ринку.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В
ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Крупіца, І. В. Передумови та перспективи розвитку фестивального туризму в Одеськіи
області [Текст] / Ірина Вікторівна Крупіца, Олексіи Михаилович Жигаило, Оксана
Костянтинівна Баирачна, Марина Євгеніївна Бірюкова // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 133–141. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Стаття присвячена аналізу розвитку фестивального туризму в Україні, та в
Одеській області загалом. Однією з головних тенденцій сучасного туризму є
направленість на задоволення різнобічних потреб туристів. Фестивальний туризм має
древні коріння, але його наукове дослідження розпочалось порівняно недавно. Основна
мета поїздки такого виду туризму приурочена до певної події. Головна особливість
фестивального туризму – орієнтація на широке коло споживачів.
Фестивальний туризм як різновид культурно-пізнавального, подієвого та
розважального створює вагомий внесок у зайнятість та працевлаштування фахових
кадрів з багатьох спеціальностей, які зараз в нашій країні не знаходяться в списку
високооплачуваних та заможних. Фестивальний туризм є ресурсом підвищення
світового іміджу України та джерелом підйому економічного добробуту окремих регіонів
і міст. Він створює основу для суттєвого зростання та урізноманітнення зайнятості,
створення ґрунту матеріального добробуту та культурного рівня населення цих
територій.
Метою даної статті є аналіз фестивального туризму в Одеській області, його сучасний
стан і перспективи використання для потреб туризму.
© Ірина Вікторівна Крупіца, Олексій Михайлович Жигайло,
Оксана Костянтинівна Байрачна, Марина Євгеніївна Бірюкова, 2020
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Результати. В статті розглянуті слабкі сторони Одеської області, що можуть
заважати
розвитку
фестивального
туризму:
відсутність
високоякісної
інфраструктури; небажання інвесторів вкладати кошти; відсутність достатньої
туристичної інформації про можливість проведення фестивалів в певних районах;
незнання іноземних мов, а іноді і правил етикету; не надто привабливий імідж України в
очах іноземців; практично відсутнє ознакування туристичних маршрутів тощо.
Висновки. Одещина має великі можливості для подальшого розвитку фестивального
туризму і є великі перспективи для досягнення позитивних результатів. Велику
кількість туристів гарантує, те що область знаходиться поруч з молдавський кордоном,
має вихід до моря, а також хороше залізничне та автомобільне сполучення. Також в самій
області знаходиться порівняно добре розвинута транспортна мережа автомобільних
доріг, що є сприятливим фактором для приїзду туристів не лише з України та Європи, а
й з США та Азії чи Африки.
Ключові слова: фестивальний туризм, туристичний продукт, туристична послуга,
туристична компанія, подієвий туризм, новий турпродукт, туристичний ринок.
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PREREQUISITES AND PROSPECTS OF FESTIVAL TOURISM DEVELOPMENT
IN ODESSA REGION
Abstract
Introduction. This article is devoted to the analysis of festival tourism development in Ukraine
and in Odessa region, in general. One of the main trends in modern tourism is the orientation to
meet the diverse needs of tourists. Festival tourism has ancient roots, but its research has begun
relatively recently. The main purpose of this type of tourism is timed to a specific event. The main
feature of festival tourism is its orientation on a wide range of consumers.
Festival tourism as a kind of cultural and cognitive, event and entertainment one creates a
significant contribution to the employment of professionals in many specialties, which are
currently in our country are not on the list of highly paid and wealthy. Festival tourism is a
resource of rising of the world image of Ukraine and a source of rising of economic well-being of
separate regions and cities.
It creates a basis for significant growth and diversification of employment, creation of the ground
for material well-being and cultural level of population of these territories.
The purpose of the article is to analyse festival tourism in the Odessa region, its current state and
prospects of use for the tourism needs.
Results. The article examines the weak sides of Odessa region that can prevent the development
of festival tourism: lack of high quality infrastructure, unwillingness of investors to invest, lack of
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sufficient tourist information about the possibility of making festivals in certain areas, no
knowledge of foreign languages and sometimes etiquette, not very attractive image of Ukraine in
the eyes of foreigners, almost absent indication of tourist routes, etc.
Conclusions. Odessa region has great opportunities for further development of festival tourism
and there are great prospects for achieving of positive results. A large number of tourists is
guaranteed by the fact that the region is close to the Moldova border, has access to the sea, as well
as good rail and road connections. Also, in the region itself there is a relatively well-developed
transport network of roads, which is a favourable factor for the arrival of tourists not only from
Ukraine and Europe, but also from the United States and Asia or Africa.
Keywords: festival tourism, tourist product, tourist services, travel agency, event tourism, new
tourist product, tourist market.
JEL classification: L83; Z32; P45
Вступ
Одещина завжди була і є регіоном, де перспективи туристичної та рекреаціиної
індустрії залишаються одними з наикращих в Україні. Природно-ресурснии, історичнии
та культурнии потенціал у поєднанні з вигідним приміським і прикордонним
положенням та існуючии багаторічнии досвід і напрацювання в туристичніи сфері є
достатньо вагомою передумовою пріоритетного розвитку системи рекреації та
відпочинку, орієнтованої не лише на внутрішнього споживача, а и на обслуговування
іноземного контингенту. Бажання сучасного мандрівника пошуку нових видів туризму і
відпочинку змушують ринок туристичних послуг розширюватись. І от серед багатьох
видів туризму впродовж понад 20 років поширення набуває фестивальнии або ж
подієвии (івент) туризм. Цеи вид туризму набуває все більшої популярності серед
жителів великих міст та обласних центрів.
Сучаснии стан фестивалів Одеської області потребує більшого розвитку та
інвестування. Окрім популярної Гуморини та кінофестивалю, інші події практично не
висвітлюються за межами області. Тому необхідно брати приклад з розвинених в
фестивальному плані областеи та заиматись промоцією області.
В Україні фестивальнии туризм бере початок з 90-х рр. ХХ століття. Історично
склалося так, що в самостіину сферу фестиваль виділився лише за останні двадцять
років. Цеи підиом викликании відповідністю потребам людеи, які у всі часи хотіли
отримати нові враження, стати частиною подіи, впливати на їх хід і отримати радісне
відчуття причетності до чогось більшого. Дослідженню фестивального туризму
присвятили свої праці такі українські та іноземні вчені, як Біттер O.A. [2], Васильєв В.П. [3-5], Кудла Н. [8], Мастюх К.В. [9], Уліганець С.І.[12], та інші. В їх роботах
приділяється багато уваги аналізу сучасного стану фестивального туризму. В даних
наукових публікаціях розглянуто чимало питань стосовно створення та просування
фестивальних турів на території України, покращення якості послуг, пов’язаних з
проведенням подіи. Вказані дослідники схильні виділяти фестивальнии вид туризму, як
принципово новии для України.
Мета та завдання статті
Метою даної статті є аналіз фестивального туризму в Одеськіи області, иого
сучаснии стан і перспективи використання для потреб туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження
У сучасному світі туризм став наибільш динамічною галуззю світового
господарства. Важливою рисою даної сфери економіки є те, що вона сприяє розвитку
ринкових відносин, надає нові робочі місця, сприяє міжнародному співробітництву,
залучає людеи до пізнання історичної та культурної спадщини. Загалом кожна країна,
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
135

місто чи раион намагаються зробити якомога популярнішою свою туристичну
привабливість.
Одним з видів туризму є фестивальнии. Фестивальнии вид туризму в першу чергу
пов’язании з проведенням костюмованих свят та карнавалів. Переважно, мета поїздки
на фестиваль прив’язана до якоїсь події. Особливістю фестивалю є иого ексклюзивність,
неповторність, яскравість та регулярність иого проведення. Якщо туристи очікують на
фестиваль з нетерпінням і впевнені, що буде цікаво, то це говорить про успішність самої
події та підвищення іміджу для спонсорів та організаторів. Саме слово фестиваль з
французької мови перекладається як святковии, веселии. Це святкування, яке
супроводжується масовістю, та на якому переглядають досягнення музичного,
циркового, естрадного, театрального та інших видів мистецтва. Фестивальнии туризм
як різновид культурно-пізнавального, подієвого та розважального створює вагомии
внесок у заинятість та працевлаштування фахових кадрів з багатьох спеціальностеи, які
зараз в нашіи країні не знаходяться в списку високооплачуваних та заможних.
Одеська область – це один з наибільш важливих регіонів України, в якому
туристична індустрія має всі умови для розвитку. Стабільнии розвиток туризму в
області відбувається завдяки використанню унікальних природних, історичних,
культурних, соціально-економічних та інших ресурсів. Однак, наибільш важливими для
галузі туризму є ресурси, які не вимагають значних фінансових затрат.
На сьогоднішніи день Одеська область має декілька стабільних фестивалів, що
проходять щороку:
❖ Bolgrad Wine Fest;
❖ Фестиваль Вишиванки;
❖ Майстер джем фест;
❖ Чарівна Бандура;
❖ Гуморина;
❖ Одеський кінофестиваль.
Наипопулярнішим одеським фестивалем вважається “Гуморина”, якии проходить
щороку на день гумору, тобто 1 квітня. Започатковании фестиваль ще з далекого 1973
року і з перервами триває по сьогоднішніи день. За часи Незалежності України
фестиваль не відбувся лише двічі це в 2014 та 2015 роках. Основна причина - це початок
воєнного конфлікту між Україною та Росією, але з 2016 року фестиваль знову радує своїх
відвідувачів. Дании фестиваль має статус міжнародного, адже за час проведення в Одесу
приїжджають гості та аніматори з Іспанії, Угорщини, Франції, Ізраїлю, інших областеи
України. І якщо пляжнии сезон в Одесі стартує в травні, то початком туристичного
сезону можна вважати квітень, і саме з періоду проведення гуморини в місто
приїжджають перші туристи після зимового застою.
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Рис. 1. Динаміка туристичних потоків в Одесу станом на 2019 рік
Складено автором на основі статистичних даних
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На рис. 1 зображена динаміка росту туристів до м. Одеса, серед українців та
іноземців. Згідно зображення, чітко видно, що після просідання потоку в лютому є
поступове підвищення, яке починається з березня -травня.
Ми можемо з впевненістю сказати, що Одеська область є надзвичаино
перспективною в плані фестивального туризму і кожен її раион має високии потенціал
для проведення фестивалів. Наше завдання - перевірити наявність ресурсів для
проведення фестивалів усіх видів в кожному раионі області.
Наикращим методом для перевірки можливостеи та загроз для розвитку
фестивального туризму в Одеськіи області є SWOT аналіз, що зображении в таблиці 1.
Таблиця 1. SWOT-аналіз фестивального туризму Одеської області
Сильні сторони
Сприятливі умови для проведення фестивалів, не
лише влітку, а и зимою;
Привабливии імідж Одеського регіону;
Мультикультурність, яка дозволяє під час
фестивалів знаиомитись з культурою народів;
Наявність історичних, культурних та
гастрономічних ресурсів в області;
Хороше транспортне сполучення, наявність
різних видів транспорту для доїзду в область.
Можливості
Ріст попиту на фестиваль в Болграді внаслідок
окупації Криму;
Відкриття нових можливостеи внаслідок
підписання асоціації з Європеиським союзом;
Активна позиція місцевих громад стосовно
популяризації свого населеного пункту;

Слабкі сторони
Незадовільнии стан доріг до багатьох
туристичних об’єктів та населених пунктів в
області;
Низькии рівень промоції більшості фестивалів
Одеської області;
Низькии рівень сервісу;
Відсутність цілісної підтримки фестивалів області
від місцевої та державної влади;
Слабка координованість роботи організаторів
фестивалю та засобів розміщення, харчування
тощо.
Загрози
Загроза національніи безпеці через агресію Росії;
Наявність замороженого конфлікту в
Придністров’ї;
Високии рівень корупції в регіоні;
Низькии рівень інвестиціи в сферу туризму
області;
Пандемія коронавірусу.

* Узагальнено автором за даними [5].
Згідно класифікації фестивалів, яку розробила М. Топорницька першим видом
фестивалю є етнічнии [13]. Етнофестиваль показує гостям культуру та традиції
місцевого населення. Одеська область є мультикультурною і в ніи проживає безліч
народів. Наибільш перспективними для проведення такого виду фестивалю є
Арцизькии, Болградськии, Ізмаїльськии, Тарутинськии, Татарбунарськии, Саратськии
та Реніиськии раиони. В цих раионах проживає велика частка іноземних
національностеи, див. табл. 2.
Таблиця 2. Етнічні жителі Одеських районів
Раион
Арцизькии
Болградськии
Ізмаїльськии
Тарутинськии
Саратськии
Реніиськии

Болгари
39%
60,8%
25,7%
37,5%
20%
8,5%

Молдавани
6,3%
1,5%
27,6%
16,5%
19%
49%

Гагаузи
1,8%
18,7%
0,4%
6,0%
0,3%
7,9%

* Складено автором на основі статистичних даних
Досить мало людеи в Україні знають про те, що на Одещині є великі діаспори
болгар та молдован, а тим більше - гагаузів. Однак ці етнічні групи осіб є надзвичаино
цікавими зі своїми традиціями, культурою та їжею.
В чотирьох раионах Одещини кількість болгар є вищою за кількість українців,
тому фестиваль болгарської культури теж був би цікавим для українців, адже Болгарія –
це одна з наистаріших країн у світі.
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Ізмаїл та Арциз можуть проводити такі етнокультурні події: осінню в період 2025 вересня, адже саме тоді Болгарія отримала незалежність від Османської імперії. А
Болград може разом з таким фестивалем рекламувати і власні виноробні заводи для
отримання прибутку в маибутньому і промоції регіонів.
Релігійні фестивалі - це події, які показують релігіину культуру певних
національностеи. Як правило, такі івенти не є популярними серед широкого загалу, але
існує категорія людеи, які відвідують їх. [13]
Цікавим містом для поєднання релігіиного та етнофестивалю є м. Вилково,
Одеської області, в якому проживають старообрядці-липовани, адже їх культура і
вірування є унікальними для багатьох народів. Містечко розташоване на 70 островах і
саме це дозволяє проводити щорічно тут екстремальні та пригодницькі події. Поруч з
містечком знаходиться Дунаиськии біосфернии заповідник, якии теж приваблює своїх
мандрівників.
Розважальний фестиваль - це події, які не мають жодних наукових чи культурних
цілеи [13]. Такі івенти, в першу чергу, цікаві молодим людям. На таких фестивалях
проходять різні конкурси, маистер-класи та виступи різних гуртів та виконавців. Одеса
має великии потенціал для проведення таких подіи. Організувати подібнии фестиваль
можна в будь якому селі поруч із Затокою, наприклад Санжіика, Грибівка чи в КароліноБугаз. Наикращим часом для проведення такого івенту є травень, адже морськии сезон
лише починається і кількість туристів в цеи період може масово зростати.
Спортивно-оздоровчий фестиваль – це подія, пов’язана з походами в гори,
таборами, веслуванням чи іншою фізичною діяльністю [13].
Раиони Одеської області виходять в море, мають хорошии потенціал для
проведення спортивних змагань. Одним із прикладом для області в проведенні
спортивних та розважальних фестивалів є Каховка в Херсонськіи області, яка проводила
в себе Тавріиські ігри до 2008 року. Тавріиські ігри щодня відвідували до 80 000 туристів
і також мільиони глядачів спостерігали за ними по телевізору, а це, також, великии дохід
від реклами. Основним місцем для проведення фестивалю може бути стадіон
Чорноморець в самому місті, адже він одночасно може вмістити в себе мінімум 35 000
осіб і иого розміщення є досить хорошим, тому що поруч є пляжі та парк імені Тараса
Шевченка.
Пригодницько-екстремальний вид фестивалів - це подія, яка схожа на спортивнии
туризм, але в ньому можуть брати участь лише підготовлені туристи [13]. Потенціал для
такого виду фестивалю має місто Одеса, а також Кіліиськии раион.
Одеса володіє одним з наибільших лабіринтів земної кулі – це катакомби, довжина
яких сягає 2500 кілометрів. Місто має всі можливості для проведення експедиціино пригодницьких пошуків, за заздалегідь перевіреними маршрутами. Такии івент буде
дуже цікавим для молоді віком 8-16 років. Курортно – лікувальний фестиваль – це
абсолютно новии вид подієвого туризму, якии ще не достатньо розвинении в
Україні [13]. Лише в Закарпатськіи області проводиться такии івент у с. Поляна, де є
поклади мінеральних вод.
В Білгород-Дністровському раионі є населении пункт Сергіївка, якии має
потенціал для проведення такого виду туризму. Селище має в наявності цілии лиман із
цілющими грязями, а також хорошу інфраструктуру з санаторіїв та профілакторіїв.
Основним контингентом туристів тут є люди віком від 60 років, які мають певні
захворювання. Для більшої промоції в селі можна організовувати щорічнии фестиваль,
наприклад «Сила грязі», де будуть розказувати про важливість відпочинку на таких
курортах. Наикращим часом для проведення події є літо, а одночасно з фестивалем
можна організувати ярмарок, виступи народних гуртів, а також продаж сувенірів з Одеси
та різних смаколиків [13].
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Культурно-пізнавальний фестиваль мають потенціал провести абсолютно усі
раиони Одеської області, адже в плані культури, релігії, екологічних та туристичних
об’єктів, область є однією з наибільших в Україні.
Гастрономічні фестивалі показують кулінарну культуру народів, що проживають
в певних раионах чи областях України [13]. Щодо Одещини то тут звичаино топ стравами
є ті, що виготовленні з риби. Потенціал для проведення такого роду івенту є всі раиони,
які мають вихід до моря та лиману і в яких місцеві жителі заимаються рибальством.
Екологічні фестивалі мають на меті не лише розважальну частину, а і можливість
показати стан екології в регіоні, проблеми та перспективи, а також зібрати кошти на
певні заходи [13].
Одеська область має декілька екологічних зон, за якими необхіднии додатковии
нагляд, щоб зберегти їх для маибутнього покоління.
Таблиця 3. Екологічні зони Одещини та варіанти їх використання для
фестивального туризму
Назва зони

Район

Проблема
Низькии рівень промоції
серед туристів.
Відсутність показових
проектів, щодо збереження
природи

Дунаиськии
Біосфернии
заповідник

Кіліиськии

Куяльницькии,
Тилігульськии
та
Дністровськии
лимани

Комінтернівськии та
БілгородДністровськии

Пересихання лиману

Міськии та
ботанічнии сад,
парк ім.
Т. Шевченко та
Стамбульськии
парк

м. Одеса

Загроза забудови паркових
зон житловими масивами

Нижньодністров
ськии
національнии
природнии парк

Біляївськии та
Овідіопольськии

Відсутніи належнии догляд
за екосистемою парку, а
також вимирання тварин та
рослин

Вирішення
Завдяки проведенню щорічного
фестивалю, можна отримати
прибутки, і використати їх для
збереження екосистеми регіону..
Проведення екологічного
фестивалю зможе показати
туристам сучаснии стан та знаити
інвесторів для відродження
курорту
Декілька разів на рік варто
проводити екологічнии фестиваль
в кожніи з цих частин міста, задля
того, щоб показати жителям та
туристам важливість цих
природних об’єктів для
мільионного міста
Проведення фестивалю вирішить
частину фінансових питань, які
необхідні для функціонування
парку і на які не виділяє кошти
обласна рада

Таблиця 4. Найперспективніші райони для фестивального туризму
Район
Болградськии
БілгородДністровськии
Кіліиськии,
Реніиськии та
Тарутинськии
Місто Одеса

Фестивалі, які мають потенціал для
проведення
Гастрономічнии, етнографічнии,
розважальнии, тематичнии
Замковии, розважальнии, музичнии,
екологічнии

Фестивалі, які
проводяться на даний час
Гастрономічнии
(фестиваль вина)
Музичнии та замковии

Екологічні, етнографічні, гастрономічні,
музичні, пригодницькіи

Немає активних фестивалів

Розважальні, спортивні, музичні,
пригодницькі, гумористичні, екологічні

Фестиваль гумору,
розважальні події, освітні.

Отже, Одеська область має достатньо культурних, рекреаціиних та трудових
ресурсів для проведення фестивалів у себе. Практично кожен раион області може
організувати та прорекламувати подію певного типу в своїх населених пунктах і
збільшити дохід у власнии бюджет. Наиперспективнішими для проведення фестивалів
є Болградськии, Білгород-Дністровськии, Кіліиськии, Реніиськии та Тарутинськии
раиони. Саме там проживають переважно етнічні болгари, молдавани та гагаузи, тобто
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ті національності, побут яких є цікавим для жителів України. Саме місто Одеса, завдяки
високому рівню інфраструктури, має перспективу провести абсолютно усі види
фестивалів, але наибільш дохідними та масовими в плані туризму, будуть спортивні
події.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Одещина має великі можливості для подальшого розвитку фестивального
туризму і є великі перспективи для досягнення позитивних результатів. Велику
кількість туристів гарантує те, що область знаходиться поруч з молдавським кордоном,
має вихід до моря, а також хороше залізничне та автомобільне сполучення. Також в саміи
області знаходиться порівняно добре розвинута транспортна мережа автомобільних
доріг, що є сприятливим фактором для приїзду туристів не лише з України та Європи, а
и з США та Азії чи Африки.
Показник послуг в Одеськіи області можна вважати одним з наивищих серед
показників інших областеи України. В плані наявності ресурсів область є передовою.
В статті розглянуті слабкі сторони Одеської області, що можуть заважати
розвитку фестивального туризму: відсутність високоякісної інфраструктури;
небажання інвесторів вкладати кошти; відсутність достатньої туристичної інформації
про можливість проведення фестивалів в певних раионах; незнання іноземних мов, а
іноді і правил етикету; не надто привабливии імідж України в очах іноземців; практично
відсутнє ознакування туристичних маршрутів тощо.
Але варто вказати і на фактори, що сприяють розвитку фестивального туризму:
- зростаючии попит мешканців Одеси, інших областеи та іноземців на відпочинок
саме в Україні;
- унікальна історична, етнографічна, культурна, природна спадщина Одеської
області;
- достатня наявність рекреаціиних ресурсів;
- екологічна чистота національних парків та заповідників;
- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;
- доступна ціна на організацію фестивалів;
- можливість надання комплексу додаткових послуг: екскурсії, риболовлі,
катання на човнах(в певних територіях).
Отже фестивальнии туризм набуває значного розголосу і має великі перспективи
для свого існування і розвитку в Одеськіи області.
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Анотація
Вступ. Функціонування і розвиток підприємств суттєво залежать від якості й
ефективності роботи транспортно-логістичних систем. Транспортно-логістичні
системи окремих країн перетворюються у глобальну децентралізовану саморегулівну
систему. В сучасних умовах управління такими системами ускладнюється. Тому існує
потреба в дослідженні новітніх підходів до організації управління розвитком
транспортної системи України на засадах логістики, інноватики та інформатизації.
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку логістики й пошук
ефективних рішень в системі управління розвитком транспортно-логістичної
інфраструктури України з урахуванням світових реалій.
Результати. У статті показано, що нові інформаційні технології та електронні
системи продажу змінюють сутність логістичної діяльності. Узагальнено сучасні
тренди розвитку логістики. Доведено, що пріоритет в діяльності логістичних
операторів у найближчому майбутньому буде належати інтелектуальним послугам,
впровадженню інновацій і розповсюдженню знань, що на практиці означає оптимізацію
елементів транспортно-логістичної інфраструктури. У дослідженні доведено, що
сектор логістичних послуг зростає значно швидше, ніж інші галузі економіки. Виявлена
тенденція до більш високих темпів розвитку інфраструктурної та логістичної
складових в порівнянні з темпами зростання самих корпорацій. Ця тенденція
пояснюється зростаючою значущістю інфраструктурного забезпечення для підвищення
ефективності економічної діяльності, високим мультиплікаційним ефектом логістики.
Висновки. Проведене дослідження показало, що нові парадигми економічного розвитку
обумовлюють необхідність якісних змін і розвитку логістики в Україні. Покращення
ефективності, якості й рівня надання транспортних послуг дозволить підвищити
конкурентоспроможність, стимулюватиме український експорт і сприятиме розвитку
внутрішнього виробництва та торгівлі.
Ключові слова: глобальна логістика, транспортно-логістична інфраструктура,
інформатизація логістичних систем.
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Abstract
Introduction. The functioning and development of enterprises significantly depend on the quality
and efficiency of transport and logistics systems. Transport and logistics systems of individual
countries are becoming a global decentralized self-regulatory system. In modern conditions, the
management of such systems is complicated. Therefore, there is a need to study the latest
approaches to the organization of management of Ukraine transport system on the basis of
logistics, innovation and informatization.
The aim of the article is to study current trends in logistics development and find effective
solutions in the management system of transport and logistics infrastructure of Ukraine, taking
into account world realities.
Results. The article shows that new information technologies and electronic sales systems are
changing the essence of logistics activities. Modern trends in logistics development are
generalized. It is proved that the priority in the activities of logistics operators in the near future
will belong to intellectual services, introduction of innovations and dissemination of knowledge,
which in practice means optimizing the elements of transport and logistics infrastructure. The
study shows that the logistics services sector is growing much faster than other sectors of the
economy. There is a tendency to higher rates of development of infrastructure and logistics
component in comparison with the growth rate of corporations themselves. This trend is explained
by the growing importance of infrastructure for improving the efficiency of economic activity, the
high multiplier effect of logistics.
Conclusions. The study showed that the new paradigms of economic development determine
necessity of qualitative changes and the development of logistics in Ukraine. Improving the
efficiency, quality and level of transport services will increase competitiveness, stimulate
Ukrainian exports and support development of domestic production and trade.
Keywords: global logistics, transport and logistics infrastructure, informatization of logistics
systems.
JEL classification F15; L92; O11; O19; R41
Вступ
В сучасних надзвичаино динамічних умовах жорсткої конкуренції успішне
функціонування и розвиток підприємств суттєво залежить від якості, швидкості,
надіиності, ефективності роботи транспортно-логістичних систем. Радикальні зміни, які
обумовлені ринковими перетвореннями в економіці, призвели до перетворення
транспортно-логістичних систем окремих країн у глобальну децентралізовану
саморегулівну систему, що спирається на попит, пропозицію, ціну, конкуренцію.
Характер цих змін, що виникли при формулюванні задач управління такою системою,
обумовлює необхідність застосування нових підходів до їх вирішення. Важливою
складовою пошуку ефективних рішень у сфері формування, функціонування и розвитку
транспортної інфраструктури і її інформаціиного забезпечення є прииняття
раціональних логістичних рішень.
Питанням розвитку транспорту, транспортної інфраструктури та логістики у
сфері транспортування присвячена значна кількість наукових праць вітчизняних і
зарубіжних вчених [1-4]. Не зменшуючи значення наукових здобутків науковців, можна
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стверджувати, що в сучасних роботах не знаишли достатнього відображення досить
важливі аспекти розвитку транспортно-логістичної інфраструктури. Зокрема, на наш
погляд, існує потреба в дослідженні новітніх підходів до організації управління
розвитком транспортної системи України на засадах логістики, інноватики та
інформатизації. Аналіз наукових праць [1; 3; 4; 7-9] свідчить, що на сьогодні об’єктами
дослідження обираються лише окремі компоненти транспортно-логістичної
інфраструктури, тоді як недостатньо вивченими залишаються питання інтегрованого
наскрізного управління та організації ефективних каналів товаропровідної мережі.
Мета дослідження
Метою статті є виявлення значення логістики для економічного зростання
держави и розробка рекомендаціи щодо створення конкурентоспроможної і ефективної
транспортної системи. Завдання статті: дослідження сучасних тенденціи розвитку
логістики на мікро- та макрорівнях; пошук ефективних рішень у системі управління
розвитком транспортно-логістичної інфраструктури України з урахуванням світових
реаліи.
Виклад основного матеріалу дослідження
Сучасне виробництво характеризується залежністю кожного господарюючого
суб’єкта від сукупних зовнішніх факторів, що визначають иого діяльність. Наслідком
посилення впливу цих факторів на кінцевии результат роботи будь-якого підприємства
є зростання ролі елементів, що забезпечують поєднання та синхронізацію виробництва
и споживання, створюють можливості ефективного функціонування кожної окремої
господарюючої ланки та виробничого комплексу загалом. Одним з таких елементів є
транспортно-логістична інфраструктура, ефективне управління котрою на сьогодні є
необхідною умовою раціональної організації виробничої системи, чинником
визначення технічної і економічної життєздатності будь-якого підприємства и
економічної системи країни загалом.
Оскільки транспортно-логістична інфраструктура забезпечує прискорення руху
товаропотоків, зниження вартості товарів і послуг, створення нових робочих місць,
збільшення обороту торгівлі та підвищення якості обслуговування покупців, а тому
виступає важливим чинником економічного зростання будь-якої держави. Вона також
сприяє підвищенню інвестиціиної привабливості територіи з розвиненою транспортноскладською інфраструктурою, покращенню екологічної ситуації завдяки оптимізації
транспортної інфраструктури, збільшенню доходів держави від реалізації транзитного
потенціалу держави.
Рівень розвитку транспортно-логістичної системи держави – одна з
наиважливіших ознак її технологічного прогресу и цивілізованості. Однак, незважаючи
на достатньо розгалужену систему транспортних зв'язків, нині транспортна галузь
України задовольняє лише основні потреби економіки у перевезеннях за обсягом, але не
за якістю [2]. Сучаснии стан транспортної галузі не повною мірою відповідає вимогам
ефективної реалізації євроінтеграціиного курсу України и входження національної
транспортної системи у транс’європеиську транспортну мережу. При інтеграції в
європеиську і світову економіку потреба у транспортніи системі дедалі посилюється,
вона стає базисом для ефективного входження України у світове співтовариство и
заиняття в ньому місця, яке відповідає рівню високорозвинутої держави.
Як відомо, логістична діяльність ґрунтується на трьох основах: техніка як
сукупність усіх технічних засобів і обладнання, що супроводжують матеріальні ресурси;
інформація як сукупність усієї статичної и динамічної інформації про рух матеріальних і
нематеріальних потоків у системах; економіка підприємств і мережевих структур.
Принципи логістичного підходу вимагають інтеграції виробництва, транспорту, збуту и
передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностеи у єдину систему,
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що повинно підвищити ефективність роботи у кожніи із цих сфер і міжгалузеву
ефективність. Раціональна організація транспортно-логістичної системи визначає
рівень використання засобів виробництва, зростання продуктивності праці, зменшення
собівартості продукції, підвищення прибутку и рентабельності будь-якого
підприємства.
При цьому успішні підприємства намагаються автоматизувати не окремі процеси
(облікові, складські операції тощо), а зв’язані ланцюги (управління постачанням, збутом,
фінансами, інвестиціиною та інноваціиною діяльністю), що сприяє формуванню
комплексних синергічних ефектів від реалізації управлінських рішень. Ступінь
використання логістичного потенціалу та інформаціиних технологіи при реалізації
бізнес-завдань залежить від розуміння керівництвом важливості випереджувального
управління і участі у розробленні и реалізації стратегії підприємства. З іншого боку,
сучасна концепція логістики гармонізує інтереси постачальників і споживачів за
рахунок розроблення адаптивних механізмів збалансування інтересів сторін із
урахуванням вимог сучасних систем стратегічного управління. Стратегічна орієнтація
розвитку виробництва досягається за рахунок управлінських ідеи, що переростають у
відповідні інновації. Це дає змогу своєчасно генерувати відповідні управлінські рішення,
спрямовані у багатьох випадках на подальше розроблення спільних проектів розвитку
із урахуванням потреб як споживачів, постачальників і інших контрагентів, так і
відповідних сфер діяльності підприємств.
Слід зауважити, що в управлінні транспортно-логістичною інфраструктурою
тісно переплітаються технічні и економічні елементи, елементи стратегічного
планування і прогнозування, логістичні оптимізаціині задачі та новітні інформаціині
технології.
Так група компаніи Deutsche Post DHL опублікувала новітнє дослідження «Погляд
у маибутнє: логістика-2050», яке узагальнює сучасні тренди розвитку логістики. Серед
останніх дослідники визначають появу так званої «багатоканальної логістики»
(multichannel logistics, яка означає інтеграцію різних традиціиних і Інтернет-каналів для
покупки товарів з використанням інтерактивних «тегів» з персоналізованим контентом,
інтегрованим в соціальні мережі и мобільні пристрої), передбачувальної логістики (fair
and responsible logistics, система відправки товару раніше, ніж споживач зробить
замовлення) тощо. Нині швидко поширюються крипто-платежі, що уможливлюють
моментальні крос-валютні розрахунки по всьому світу [4; 5; 8].
Отже, революціині зміни в технологіях виробництва и доставки товарів
вимагають адекватних економічних змін. Угода про Асоціацію з Європеиським Союзом
відкриває широкі можливості для України в сфері активного використання новітніх
технологіи розвитку транспортно-логістичної інфраструктури, побудови цифрових
транспортних коридорів, формування ефективних логістичних систем різного рівня.
При цьому тенденції розвитку світового ринку логістичних послуг показують, що за
умов вільного руху транскордонних товаропотоків у межах інтегрованого ринку
Європеиського Союзу відбувається зменшення кількості національних терміналів і їх
заміна єдиними міжнародними логістичними комплексами, що на практиці означає
оптимізацію елементів інфраструктури. Одночасно з формуванням регіональних
розподільчих центрів, великими компаніями-виробниками товарів створюються
інфраструктурні об’єкти, що здіиснюють накопичення, переробку, обслуговування,
розподіл і поставку своїх товарів суб’єктам транскордонного співробітництва [5; 7].
Отже, спостерігається тенденція до консолідації транскордонних логістичних
комплексів, об’єднання їх у міжнародні логістичні платформи, що сприяє ефективному
руху транскордонних товарних потоків.
За прогнозними даними Євростату, обсяги перевезень у континентальніи Європі
до 2050 р. збільшаться на 182%, а європеиські логістичні коридори будуть активно
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розвиватися у наиближчі 5-7 років [5]. Україна відкрила свої кордони для ринку товарів
Європеиського Союзу, а тому повинна стати активним учасником трансформаціиних
процесів в питаннях використання логістичних можливостеи. При цьому посилення ролі
транснаціональних корпораціи в глобальніи економіці и використання аутсорсингу в
логістиці призвели до виникнення нового типу партнерських відносин –
довгострокового співробітництва, кооперації, альянсів і союзів, бо саме мережева
взаємодія забезпечує оптимальнии баланс витрат, якості, компетенціи і гнучкості при
узгодженому досягненні спільних цілеи.
Отже, в умовах сьогодення незаперечним фактом стало те, що сектор логістичних
послуг зростає значно швидше, ніж інші галузі економіки. Нові інформаціині технології
та електронні продажі змінюють сутність логістичної діяльності (створення
логістичних зон і крупних логістичних кластерів, розвиток контрактної, проектної
логістики, багатоканальної логістики, а також передбачувальної логістики).
Відбувається активізація створення мультимодальних термінальних комплексів і
логістичних транспортно-розподільчих центрів, активізація використання новітніх
технологіи розвитку транспортно-логістичної інфраструктури, побудови цифрових
транспортних коридорів, формування ефективних логістичних систем різного рівня. На
міжнародному рівні відповідно до рекомендаціи ЄЕК ООН міжнародні організації СОТ,
ФІАТА, ІАТА, ІКАО розробляють нові стандарти и нові технології взаємодії суб’єктів
глобальних ланцюгів поставок для прискорення і здешевлення товарного руху.
При цьому, як зазначають більшість фахівців, наприкінці XX ст. інформація стала
одним із ключових ресурсів економіки. Сьогодні практично неможливо забезпечити
необхідну споживачам якість обслуговування та ефективність логістичних операціи без
застосування інформаціиних систем і програмних комплексів для аналізу, планування и
підтримки прииняття комерціиних рішень. Саме завдяки розвитку інформаціиних
систем і технологіи, що забезпечили можливість автоматизації типових операціи в
транспортних і складських процесах, логістика стала домінуючою формою організації
руху товарів на висококонкурентних ринках транспортних послуг. Характерно, що всі
сучасні напрями розвитку ринку транспортно-логістичних послуг орієнтовані на
активне використання електронних форм забезпечення ділових операціи. Це
виявляється в застосуванні нових, досить перспективних і ефективних електронних
технологіи: EDI, RFID, e-mobility; e-business; e-logistics тощо [7]. Створення цінності у
віртуальних логістичних ланцюгах фактично означає створення нових знань, оскільки
включає збирання, аналіз, зберігання и розповсюдження інформації, за допомогою якої
підприємство може створити нові ринки або нові відносини на існуючих ринках.
Отже, нові інформаціині технології і електронні системи продажу змінюють
сутність логістичної діяльності. Якщо раніше більшість фахівців пов’язували логістичну
діяльність з операціями транспортування, складування, вантажопереробки и іншими
діями, пов’язаними з рухом і розміщенням логістичних потоків, то інтелектуалізація
логістичної діяльності зміщує акценти у бік надання консалтингових послуг,
проектування ланцюгів або мереж поставок, їх діагностики та оптимізації, розширення
спектру інформаціиних послуг тощо. На нашу думку, пріоритет в діяльності логістичних
операторів у наиближчому маибутньому буде належати інтелектуальним послугам,
впровадженню інноваціи і розповсюдженню знань.
Виходячи з означених світових тенденціи розвитку логістики и транспортної
інфраструктури доцільно розглянути місце України на міжнародніи логістичніи арені.
Зокрема, економічні індекси показують деяке покращення позиціи України у
міжнародних реитингах конкурентоспроможності. За даними Європеиської Бізнес
Асоціації [5], індекс інвестиціиної привабливості України поступово зростає, починаючи
з 2014 р., і за ІІ квартал 2018 р. склав 3,07 бали (за 5-бальною шкалою) на противагу 1,81
бала в 2013 р. У реитингу інвестиціиної привабливості за 2017–2018 рр. Україна посіла
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130 місце серед 174 країн. За індексом глобальної конкурентоспроможності Україна
посіла 85 місце серед 138 країн у 2018 році, за індексом конкурентоспроможності бізнесу
– 96 місце серед 189 країн.
Однак функціонування транспортного комплексу України залишає бажати
кращого. Зокрема, за даними державної служби статистики України, скоротились обсяги
перевезень маиже всіма видами транспорту (табл. 1).
Таблиця 1. Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (тис. т)
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Залізничнии
432897,0
469308,1
457454,5
443601,5
386276,5
349994,8
343433,5
339550,5
322342,1

Морськии
4067,8
4145,6
3457,5
3428,1
2805,3
3291,6
3032,5
2253,1
1892,0

Річковии
6989,5
5720,9
4294,7
2840,5
3144,8
3155,5
3641,8
3640,2
3698,0

Автомобільнии
1168218,8
1252390,3
1259697,7
1260767,5
1131312,7
1020604,0
1085663,4
1121673,6
1205530,8

Авіаціинии
87,9
92,1
122,6
99,2
78,6
69,1
74,3
82,8
99,1

Трубопровіднии
153436,6
154971,2
128439,8
125941,1
99679,5
97231,5
106729,2
114810,4
109418,2

Складено за даними [6]
Що стосується розвитку безпосередньо транспортно-логістичної інфраструктури,
то можна констатувати, що обсяги будівництва транспортних споруд в Україні
залишаються мізерно малими, особливо на залізничному и водному транспорті (порти,
канали, греблі и інші водні споруди). Питома вага обсягів виробленої будівельної
продукції у розбудові, модернізації та ремонті інфраструктури автомобільного
транспорту (автостради и дороги) скоротилась навіть за останні три роки (з 31% у 2017
році до 27,6% у 2019 році в сукупному обсязі будівництва інженерних споруд) [6].
Зважаючи на те, що автомобільнии транспорт виконує провідну роль у забезпеченні
логістичних процесів як наибільш мобільнии, виявлені тенденції є вкраи негативним
явищем. Так у реитингу 2018 року WEF Україна посіла 130 місце за якістю доріг, а у
Глобальному звіті щодо конкурентоспроможності за 2019 рік заиняла 114 позицію за
показником «якість дорожньої інфраструктури».
Для оцінки загального стану розвитку логістичної інфраструктури в Україні, а
також оцінки рівня використання логістичного потенціалу, скористаємося аналізом
даних реитингів глобальної конкурентоспроможності и логістичної ефективності, що
опубліковані Світовим банком у 2019 році (Logistics Performance Index 2018 (LPI)), якии
дозволяє проводити порівняння ефективності логістики в 160 країнах [9; 10]. Всього
реитинг включає п'ять напрямів, за якими проведені дослідження. У розділі «митні
процедури» Україна набрала у 2018 році 2,49 бала, з розвитку інфраструктури – 2,22
бала, з міжнародного транспортування вантажів – 2,83 бала, з логістичної
компетентності – 2,84 бала, з відстеження вантажів – 3,11 бала, зі своєчасності доставки
– 3,42 бала. Чим вищии бал, тим сильніші позиції країни у категорії.
Позиції Україні в глобальному реитингу логістичної ефективності також
залишають бажати кращого: погіршились за 2007 – 2010 роки, а також за 2014 – 2016 рр.
За індексом логістичної ефективності у 2016 році Україна в реитингу заимала 80 місце,
тоді як у 2018 році, коли спостерігалося покращення показників економічного розвитку,
Україна піднялась на 66 позицію [15] (табл. 2) – тобто мав місце деякии прогрес.
При цьому згідно з даними звіту «Глобальнии індекс конкурентоспроможності
2015-2016» порівняно з минулим періодом Україна втратила 3 позиції і посіла 79 місце
серед 160 країн світу, а у 2017 знизилась ще на 1 позицію [9]. Основними причинами
такої ситуації експерти вважають погіршення якості інфраструктури доріг, портової
інфраструктури, а також якість інфраструктури залізничного, морського и повітряного
транспорту. За якістю дорожнього покриття Україна заимає 128 місце із 168 країн, що
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беруть участь у визначенні реитингу. Натомість у 2018 році за даними Світового банку
позиції нашої країни дещо покращилися у реитингу (підняття на 11 пунктів), що є
досить позитивним явищем.
Таблиця 2. Показники логістичної ефективності України (2007-2018 рр.)
Показники
Інтегральнии
індекс
Якість митних
процедур
Інфраструктура
Міжнародні
відправлення
Компетентність
Контроль
Своєчасність

2007
місце
бал

2010
місце
бал

2012
місце
бал

2014
місце бал

2016
2018
місце бал місце бал

73

2,55

102

2,57

66

2,85

61

2,98

80

2,74

66

2,83

97

2,22

135

2,02

88

2,41

69

2,69

116

2,3

110

2,49

74

2,35

79

2,44

70

2,69

71

2,65

84

2,49

81

2,22

83

2,53

84

2,79

83

2,72

67

2,95

95

2,59

98

2,83

90
81
55

2,41
2,53
3,31

77
112
114

2,59
2,49
3,06

61
50
68

2,85
3,15
3,31

72
45
52

2,84
3,2
3,51

95
61
54

2,55
2,96
3,51

99
75
58

2,83
3,11
3,42

Джерело: складено автором на основі [10]
Як бачимо за даними табл. 2 з 2007 по 2018 рр. динаміка показника LPI по Україні
була такою: наибільшии показник країна продемонструвала у 2014 р. (61-е місце,
2,98 бала), наименшии – 2010 р. (102-е місце, 2,57 бала; хоча у 2007 р. країна посіла 73-е
місце з нижчим сумарним балом 2,55). У 2018 році Україна «повернулась» на позиції
2012 року – 66 місце у реитингу з сумарним інтегральним індексом логістичної
ефективності 2,83. Наигіршии показник серед усіх оцінюваних характеристик Україна
демонструвала за якістю митних процедур і якістю логістичної інфраструктури з 2007
по 2018 рр.
Міжнародні порівняння у реитингу логістичної ефективності 2018 показують, що
Україна заиняла місце між Сербією і Єгиптом, а на пострадянському просторі стала
третьою після Естонії (3,31 бала і 36 місце) і Литви (3,02 бала і 54 місце). Лідером в
реитингу є Німеччина з сумарним показником LPI Score на рівні 4,2 бала. За нею
розташовуються Швеція, Бельгія, Австрія та Японія. Другу п'ятірку кращих складають
Нідерланди, за якими идуть Сінгапур, Данія, Велика Британія и Фінляндія [11].
Отже, дані міжнародних реитингів глобальної конкурентоспроможності и
логістичної ефективності свідчать про взаємозв’язок їх результатів зі станом і якістю
логістики в країні. Ті країни, які розглядають логістику як стратегічну галузь, вживають
активних заходів щодо скорочення логістичних витрат щодо внутрішнього валового
продукту. При цьому дослідження експертів Світового банку показують, що наименшии
індекс ефективності логістики припадає на країни зі слабкою и нестіикою економікою.
Розрив між LPI країн з високим рівнем доходу та країн з низьким рівнем доходу в
середньому становить близько 45%.
Як показують останні дослідження [1; 3; 4] проблемою фактично всіх структурних
елементів логістичної інфраструктури в Україні є високии рівень її фізичної і моральної
зношеності. Фактично логістична інфраструктура всіх видів транспорту роками
належно не підтримувалася, не оновлювалася і зараз не відповідає вимогам
міжнародних логістичних операторів. Іншою суттєвою проблемою формування цілісної
логістичної інфраструктури є недостатність транспортно-логістичних центрів [3, с. 47].
Сучасна логістика передбачає не лише перевезення та зберігання вантажів, але и
надання комплексу додаткових послуг, пов’язаних як із митним оформленням товарів,
так і з орендою офісних приміщень, обслуговуванням транспорту, мереж зв’язку и ін. [1].
Таким чином, в Україні невідкладного вирішення потребують питання технічного
переоснащення та модернізації об’єктів інфраструктури залізниць, аеропортів і
морських портів, забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального
користування відповідно до темпів сучасного розвитку країни. Для цього слід
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сформувати чітку законодавчу базу, що регулюватиме діяльність як у державному, так і
у приватному секторах і взаємодію між ними.
Виходячи з результатів аналізу, можна стверджувати, що створення
конкурентоспроможної і ефективної транспортної системи, розвиток і належне
інвестування транспортно-логістичної інфраструктури в країні є державним
пріоритетом. Інноваціинии розвиток транспортної галузі и глобальні інвестиціині
проекти є очевидною необхідністю для України. Це означає нагальну потребу у
модернізації існуючих і будівництві нових об'єктів транспортно-логістичної
інфраструктури, оскільки для заиняття конкурентоспроможного місця на ринку
транспортно-логістичних послуг, потрібно дуже швидко реагувати на всі зміни и запити
споживачів. Ці зміни супроводжуються значними витратами на модернізацію
обладнання та створення нових необхідних технологічних засобів – елементів
інфраструктури, що потребує відповідного інвестиціиного забезпечення цих процесів.
Підсумовуючи все сказане, можна стверджувати, що в Україні необхідно
удосконалювати інфраструктуру транспорту за допомогою застосування онлаинзасобів, розумних транспортних технологіи, електроніки, що прискорить процес
надання послуг, підвищить рівень безпеки на транспорті. З урахуванням стратегічних
потреб держави, залучення інвестиціи дозволить не тільки підвищити рівень
економічного розвитку, але и сформувати належні умови для розвитку інноваціи. З
метою досягнення цього доцільним є використання всіх інструментів і можливостеи
державного регулювання.
Розуміння значення логістики для економічного зростання держави сприяло
створенню при Кабінеті Міністрів України у 2017 році логістичного комітету, до складу
якого увіишли представники Світового банку, різних міністерств і відомств,
громадських організаціи і бізнес-структур. Основна мета створення логістичного
комітету полягає у прискоренні реформ транспортної інфраструктури України, а також
залученні до конструктивного діалогу представників бізнесу и експертів. Окрім цього, з
метою покращення ситуації у транспортніи сфері уряд України розпорядженням від
30.05.2018 р. № 430 схвалив Національну транспортну стратегію України на період до
2030 р., яка визначає основні напрями створення конкурентоспроможної та ефективної
транспортної системи: інноваціинии розвиток транспортної галузі и глобальні
інвестиціині проекти; підвищення якості надання послуг у сфері логістики кінцевому
споживачу; наближення рівня їх надання та розвитку інфраструктури до європеиських
стандартів; підвищення рівня безпеки і зменшення негативного впливу транспорту на
навколишнє природне середовище; безперешкодна мобільність і міжрегіональна
інтеграція тощо. Стратегія визначає пріоритетні напрями покращення якості надання
транспортних послуг, передбачає наближення рівня їх надання и розвитку
інфраструктури до європеиських стандартів, підвищення рівня безпеки та зменшення
негативного впливу на довкілля, реагує на необхідність покращення системи
управління, проведення адміністративної реформи та децентралізації завдань і функціи
центральних органів виконавчої влади, запровадження антикорупціиної політики,
корпоративного управління у державному секторі економіки.
Окрім зазначеного, Міністерство інфраструктури України спільно зі Світовим
банком представило Стратегію сталої логістики для України на період до 2030 року
(червень 2018 р.). Логістична стратегія відповідає філософії Національної транспортної
стратегії України 2030. Ключовою ідеєю Логістичної стратегії є підвищення швидкості
доставки вантажів з її одночасним здешевленням, запровадження сучасних технологіи
на транспорті, а також більш ефективне використання транзитного потенціалу України.
Отже, загалом у цілому світі відзначається тенденція до більш високих темпів
розвитку інфраструктурної і логістичної складової в порівнянні з темпами зростання
самих
корпораціи.
Ця
тенденція
пояснюється
зростаючою
значущістю
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інфраструктурного забезпечення у підвищенні ефективності економічної діяльності,
високим мультиплікаціиним ефектом самої логістики и збільшення попиту на послуги,
а також низькою чутливістю інфраструктури до циклічних коливань економічної
активності.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, розвиток глобальної логістики є закономірним і незаперечним процесом.
Сучасна логістична інфраструктура, ефективнии розвиток і координація діяльності
різних видів транспорту, разом із запровадженням ефективної системи державного
превентивного управління забезпечать основу для розвитку и функціонального
зростання національної транспортної системи України. Для цього необхідно вирішення
п’яти ключових завдань: реалізація потенціалу України у сфері логістики; підвищення
мультимодальності транспорту; модернізація, належне обслуговування и розширення
ефективної
транспортно-логістичної
інфраструктури,
сприяння
розвитку
енергоефективного вантажного транспорту; поліпшення навичок обслуговуючого
персоналу та послуг, пов'язаних із транспортом і логістикою.
Покращення ефективності, якості и рівня надання транспортних послуг
дозволить підвищити конкурентоспроможність, стимулюватиме українськии експорт і
сприятиме розвитку внутрішнього виробництва та торгівлі. Якісне управління
логістичною інфраструктурою дозволить провести діагностику логістичної
інфраструктури, а саме – визначити її складові елементи, провести їх оцінку, визначити
зв’язки між елементами інфраструктури та на основі узагальнюючої оцінки
транспортно-логістичної інфраструктури розробити заходи щодо її розвитку и
прииняття відповідних управлінських рішень.
Отже, нові парадигми економічного розвитку обумовлюють необхідність якісних
змін і розвитку логістики в Україні. Досягнення поставленої мети може бути забезпечене
різними шляхами: радикальними змінами якості транспортної інфраструктури,
створенням діисно конкурентного середовища на всіх видах транспорту,
впровадженням останніх досягнень науково-технічного прогресу и інноваціиних
технологіи мережевої взаємодії державних органів і бізнесу, впровадженням світових
стандартів логістичного обслуговування та управління ланцюгами поставок,
підвищенням рівня національної транспортної та екологічної безпеки. Комплекснии
підхід до вирішення означених завдань може бути перспективним напрямом подальших
досліджень.
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Костирко, І. Г. Розвиток сільськогосподарських кооперативів як організаціиноекономічної форми [Текст] / Ігор Григорович Костирко, Ірина Леонтіївна Гуменюк,
Андріи Миколаиович Бутов, Степан Романович Макаруха, Олександр Анатоліиович Ільїн
// Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 152–159. –
ISSN 2415-8453.
Анотація
На основі аналізу сучасного стану діючих сільськогосподарських кооперативів в державі
та їх особливостей на території Львівської області визначено основні проблеми
розвитку цієї організаційно-правової форми. Встановлено, що функціонування
сільськогосподарських кооперативів на території Львівської області, все ще перебуває у
зародковому стані через недосконалість інституційного середовища, а їх виробничі і
економічні результати не мають істотного впливу на загальний економічний стан
аграрного сектору та добробут селян. Проведено порівняння динаміки зареєстрованих
кооперативів по Україні із фактично діючими. Показано, що розвитку кооперативного
процесу сприяє зміна загальної соціально-економічної ситуації в галузі, запровадження
органами державної влади новітніх форм і методів організації економічної діяльності на
селі, що реалізуються на проектній основі.
© Ігор Григорович Костирко, Ірина Леонтіївна Гуменюк, Андрій Миколайович Бутов,
Степан Романович Макаруха, Олександр Анатолійович Ільїн, 2020
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Обґрунтовано висновки про те, що створення і функціонування кооперативів є
результатом інституціональних змін, а кооперативні організаційні форми можна
розглядати як певний соціальний капітал. Встановлено, що основними проблемами
розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні є: незавершеність структурної
перебудови аграрної сфери, слабка матеріально-технічна база кооперативів, особливо на
фондомістких напрямах сільськогосподарського виробництва, недоступність кредитів
та слабка фінансова підтримка сільськогосподарської кооперації з боку держави.
Показано, що державна політика має бути спрямована на створення умов для розвитку
сільськогосподарської кооперації, активізацію діяльності кооперативів, державну
підтримку і правовий захист кооперації, оптимізацію податкової політики шляхом
диференціації ставок податків та полегшення доступності кредитів для
сільськогосподарських кооперативів, що дозволить посилити конкурентоспроможність
кооперативного сектору та зміцнити сільські домогосподарства.
Рекомендовано в подальших дослідженнях звернути увагу на усунення виявлених
перешкод, насамперед, інституціонального характеру, в прискоренні розвитку
сільськогосподарських кооперативів як організаційно-правової форми, що має значний
потенціал для свого розвитку.
Ключові слова: сільськогосподарські кооперативи, організаційно-економічна форма,
кооперативний рух, виробничі кооперативів, обслуговуючий кооператив.
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVES AS AN ORGANIZATIONAL AND
LEGAL FORM
Abstract
Based on the analysis of the current state of existing agricultural cooperatives within the country
and their features in Lviv region, main problems of development of this organizational and legal
form have been identified. It is established that the functioning of agricultural cooperatives in Lviv
region is still in its infancy due to imperfect institutional environment and their production and
economic results do not have a significant impact on the overall economic condition of the
agricultural sector and the welfare of the rural citizens.
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Dynamics of registered cooperatives in Ukraine is compared with the actual ones. It is shown that
the development of cooperative process is made due to changes to general socio-economic
situation in the industry, which is facilitated by state authorities, as well as development of the
latest forms and methods of organizing economic activity in rural areas, implemented on a project
basis.
Conclusions are made that creation and functioning of cooperatives is the result of institutional
changes, and cooperative organizational forms can be considered as a certain social capital. It is
established that the main problems of agricultural cooperation development in Ukraine are:
incomplete restructuring of the agricultural sector, weak material and technical base of
cooperatives, especially in capital-intensive areas of agricultural production, unavailability of
loans and weak financial support of agricultural cooperation by the state.
It is shown that the state policy should be aimed at creating conditions for the development of
agricultural cooperatives, intensification of cooperatives, state support and legal protection of
cooperatives, optimization of tax policy by differentiating tax rates and facilitating access to credit
for agricultural cooperatives. rural households.
It is recommended in further research to pay attention to the elimination of identified obstacles,
primarily of an institutional nature, in accelerating the development of agricultural cooperatives
as an organizational and legal form that has significant potential for its development.
Keywords: agricultural cooperatives, organizational and economic form, cooperative movement,
production cooperatives, service cooperative.
JEL classification: Q13
Вступ
Сучаснии стан аграрного сектору залишається організаціино незбалансованим,
оскільки вирощування високорентабельних та монокультур, переважно зернової та
оліиної груп сконцентровано у великих агрохолдингів та агрокорпораціи. Виробництво
трудомісткої плодоовочевої та м’ясо-молочної продукції лягає переважно на плечі
особистих селянських і фермерських господарств, де діють консервативні форми
організації виробництва. Вказані явища спричинили суттєве погіршення соціальноекономічного становища більшості сільського населення, зростання агресивності
ринкового середовища у зв’язку з виникненням і загостренням конкуренції між цими
організаціиними
формами.
Це
змушує
наибільш
багаточисельну
групу
сільськогосподарських
товаровиробників
шукати
способи
самоорганізації,
самодопомоги та самозахисту проти тиску ринку шляхом спільного здіиснення окремих
господарських функціи і їх організаціиного оформлення та структурування.
У економічно розвинених європеиських країнах ці проблеми вирішено через
сільськогосподарські кооперативи, які
є наибільш значущими організаціиноекономічними формуваннями, оскільки вони надіино захищають інтереси дрібних
товаровиробників від експансії великого монополізованого і організаціино
структурованого капіталу.
Відродження і розвиток кооперації в Україні на основі тісного взаємозв’язку теорії
з науковим прогнозом і апробацією розробок на практиці є важливим напрямком у
вирішенні проблеми зміни існуючих організаціино-економічних і правових відносин та
структурної перебудови сільського господарства на основі більш досконалої організації
економіки в умовах приватизації землі, засобів виробництва та переходу до ринку.
Кооперація як високозначиме унікальне явище має стати рушіиною силою і однією з
основ економічної політики держави на селі.
В зв’язку з цим кооперація як потенціино наиефективнішии спосіб і організаціина
форма взаємодії господарюючих одиниць у сільському господарстві, потребує наукового
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аналізу всього організаціиного процесу – від заснування кооперативу до иого
функціонування як суб’єкта господарювання.
Дослідженню проблем становлення і розвитку кооперації в аграрніи сфері
економіки України присвячені роботи таких науковців, як Г. Калетнік [1], В. МесельВеселяк, П. Макаренко, М. Малік [2], Ю. Губені, В. Зіновчук [2], В. Писаренко [3],
Л. Романова [4], П. Саблук, О. Скидан, Л. Мармуль, В. Ціхановська [5], Т. Чорнопищук [6] та
ін. У роботах цих вчених з різних позиціи висвітлено проблеми становлення
кооперативного руху в основних галузях сільськогосподарського виробництва,
досліджено засади иого формування і функціонування. Проте більшість наукових робіт
спрямовано на з’ясування окремих аспектів організації та діяльності кооперативів у
сільському господарстві цілому, залишаючи недослідженими певні важливі аспекти
організації кооперативного процесу і утворення кооперації як організаціиної форми, що
и
обумовлює актуальність і необхідність подальших наукових досліджень
кооперативного процесу.
Мета дослідження
На основі аналізу сучасного стану діючих сільськогосподарських кооперативів в
державі та прояву їх особливостеи на території Львівської області, необхідно окреслити
проблемні аспекти розвитку кооперативного руху і виявити особливості утворення
кооперативної організаціиної форми, накресливши напрямки удосконалення цього
процесу. Основним методом наукового дослідження окресленої теми визначено
історичнии підхід, аналіз проблемних питань і синтез ідеи і пропозиціи для їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження
Кооперація як форма організації праці людеи існувала на всіх етапах розвитку
суспільства. Чим складнішими були економічні відносини між товаровиробниками, тим
різноманітнішими і досконалішими були властиві їм форми кооперації. До ранньої стадії
капіталізму переважна більшість форм кооперації була підпорядкована державі та
невеликіи кількості людеи, яка концентрувала в собі значну частину засобів
виробництва і визначала пріоритетнии напрям їх розвитку.
Як правило, вищою формою кооперації як способу організації виробництва є
створення кооперативу [2, с. 5]. У сучасному сільськогосподарському виробництві
сільськогосподарськии кооператив – це специфічна організаціино-правова форма
ведення економічної діяльності, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та / або
юридичних осіб – виробників сільськогосподарської продукції для організації
обслуговування процесу виробництва, яка спрямована на зменшення витрат та / або
збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними
сільськогосподарської діяльності, а також на захист їхніх економічних інтересів [8].
Проте дослідження показують [7], що недосконале законодавство, зокрема, Закон
«Про сільськогосподарську кооперацію» [8], є одним із гальм для розвитку кооперативів,
тому що, за словами експертів, надмірно регулює діяльність аграрних кооперативів.
Тому, на думку В. Зіновчука та М. Маліка, багато форм кооперативного співробітництва
відхиляються від усталеної формули організаціиної побудови, в зв’язку з чим необхідно
звернути увагу на нетрадиціині форми кооперації у сільському господарстві [2, с. 374].
В умовах відродження кооперативного руху в Україні актуальними є поділ
кооперативів на види за такими ознаками: рід діяльності, предмет діяльності, спосіб
утворення, рівень усуспільнення маина, правовии режим земель, функціональна
спрямованість, територія діяльності, участь у різних фазах суспільного виробництва,
підстави об’єднання, підгалузева ознака, конкретно-родова ознака, соціальнии склад,
сфера діяльності, мета діяльності і об’єкти власності, вид продукції, що виробляється,
місце в організаціино-господарськіи структурі, рівень спеціалізації, джерела
забезпечення матеріальними ресурсами тощо [4, с. 58].
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На відміну від інших сільськогосподарських підприємств, метою виробничого
кооперативу не є максимізація прибутку на вкладении капітал, а сам термін «прибуток»
не повною мірою відображає природу доходів, отриманих кооперативом понад
здіиснених витрат на виробництво продукції: скоріше слід говорити про прирощення
особистих доходів членів кооперативу за рахунок зекономлених (не понесених завдяки
кооперуванню) витрат. В цьому полягає дуалізм кооперативу як організаціиної форми,
що и породжує проблеми у їх поширенні і поки що не знаходить свого вирішення у
законодавчому полі.
На початковому етапі трансформаціиних процесів, після масового реформування
сільськогосподарських підприємств у 2000 р. сільськогосподарські виробничі
кооперативи налічували 3136 од., або 23,8 % від загальної кількості новостворених
підприємств. Більшість таких кооперативів були створені шляхом трансформації
колективних сільськогосподарських підприємств і успадкували їх виробничу базу,
землекористування та трудові ресурси. Проте в подальшому кількість кооперативів
стрімко зменшувалася (рис. 1) через недосконалість інституціиного середовища, в
якому вони діють. Цеи процес набув масового і постіиного характеру, а кооперація як
організаціино-правова форма поступово втрачала свою привабливість.
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Рис. 1. Динаміка функціонування сільськогосподарських виробничих
кооперативів в Україні
Джерело: Державна служба статистики України
Кількість кооперативів із кожним роком скорочується як в Україні, так і у
Львівськіи області, де процеси кооперування починались високими темпами. Причому,
зменшення їх кількості відбувається незалежно від видів кооперативів.
Виробничі кооперативи закон трактує як прибуткові господарські одиниці,
цілковито нівелюючи їх економічнии зміст як специфічної організаціиної форми.
Обслуговуючі кооперативи, до яких належать заготівельно-збутові, сервісні та
багатофункціональні, є неприбутковими організаціями, надаючи послуги тільки своїм
членам. Здіиснюючи діяльність, обслуговуючии кооператив може надавати послуги не
членам кооперативу в обсязі, що не перевищує 20% від иого доходу. Якщо ж сума
перевищує вказану п’яту частину, то на цю різницю нараховують податок.
Під час створення обслуговуючого кооперативу в иого статуті потрібно вказати
пункти про неприбутковість і надання послуг не членам кооперативу. Проте ці пункти
засновники можуть не вказувати в разі потреби або через незнання законодавства, що
породжує проблеми у їх діяльності [3].
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Дослідження показали, що 20% зареєстрованих у області кооперативів не
відзначили в статуті пункт про їх неприбутковість. Засновники, оформляючи
документи, не могли випадково пропустити цеи пункт, адже це є особливістю
функціонування кооперативу як неприбуткової організації. Наиімовірніше, вони
усвідомлювали, що їхня діяльність буде спрямована на отримання прибутку, бо це
логічно випливає з самої мети ведення економічної діяльності. На наш погляд, це
свідчить про наявність інституціиної пастки, коли обумовлена законом організаціиноправова форма суперечить економічному змісту її господарської діяльності.
Це є однією з причин, чому кількість кооперативів, які здіиснюють діяльність із
вирощування сільськогосподарської продукції, відгодівлі тварин і виробництва кормів,
не збігається із зареєстрованими. З оформлених кооперативів, пов’язаних із заготівлею
та збутом молока, сільськогосподарської продукції та наданням послуг із обробітку
землі, дві третини – функціонуючі. Загалом, на наш погляд, недосконалість інститутів,
що формують інституціине середовище в сфері кооперативних відносин, є ключовою
проблемою, що гальмує весь кооперативнии процес, якии в останні роки розвивається
дуже повільно.
У Львівськіи області є 37 діючих сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, зокрема 7 утворених у 2018 році. 1125 осіб є членами таких кооперативів.
Хоча на початковому етапі було важко переконувати людеи вступати в кооперативи, бо
вони сприимали це як пропозицію про відновлення радянських колгоспів. Та
Львівською аграрною дорадчою службою проводилися навчання для селян, де «на
пальцях» пояснювали людям, що усе, що вони створять – це їхнє і що саме вони будуть
вирішувати напрямки подальшого розвитку кооперативу.
Іншим важливим моментом для створення кооперативу є наявність лідера, якии
би зміг зорганізувати селян та повести їх за собою. Практика показує, що після тривалих
роз’яснень та навчань люди поступово починали об’єднуватися для економічної
взаємодії, тобто, економічна сутність кооперації як специфічної організаціиної форми,
починає реалізовуватись.
Сприяє розвитку кооперативного процесу зміна загальної соціально-економічної
ситуації в галузі, запровадждення новітніх форм і методів організації економічної діяльності на селі. Наприклад, зростає інноваціина активність Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА, якии шляхом впровадження проекту секторальної
підтримки «Нові точки зростання для сталого розвитку гірських територіи», залучив
17,6 млн грн грантових коштів, а на проект «Розвиток сільського підприємництва та
інфраструктури агротуристичного кластера «Горбогори» – 27,6 млн грн.
Також завдяки міжнародніи технічніи допомозі уряду Канади з 2017 року на
території Львівської області впроваджується проект «Розвиток молочного бізнесу в
Україні». В рамках даного проекту протягом 2017–2018 років вже відкрито 20 сімеиних
молочних ферм, встановлено на 4 пасовищах доїльні пункти, надано 20 доїльних
апаратів, закуплено обладнання для лабораторії для дослідження молока на суму 185
тис. доларів, а на 2019 рік біло заплановано будівництво кооперативного заводу з
переробки молока.
Ці та інші напрямки організаціиної діяльності органів влади та співпраця з
місцевим самоврядуванням поступово нівелюють, неитралізують негативні прояви
недосконалості інституціиного середовища, формують зростання рівня довіри
населення до нових способів і форм організації виробництва, в тому числі і кооперації.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Створення і результативне функціонування кооперативів є наслідком інституціональних змін, і можливе за наявності у суспільстві відповідних передумов суспільного,
юридичного, економічного та психологічного характеру, що сприяють утворенню
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певного соціального капіталу. Відсутність хоча б однієї з цих передумов може стати
значною перешкодою або и призупинити процес створення кооперативів. Розвиток
кооперації в сільському господарстві України – це складна соціально-економічна
проблема, яка потребує значних зусиль від державного рівня до самоврядного
управління. Для розвитку кооперації необхідна реальна підтримка з боку державних
органів, впорядковане нормативно-правове поле діяльності для підприємств та
організаціи та усунення бар'єрів, що не дають змоги Україні брати участь у програмах ЄС.
Основними проблемами розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні
можна визначити незавершеність реорганізації та структурної перебудови аграрної
сфери, надзвичаино слабку матеріально-технічну базу кооперативів, особливо на
фондомістких напрямах сільськогосподарського виробництва, недоступність кредитів
та слабку фінансову підтримку розвитку сільськогосподарської кооперації з боку
держави.
Державна політика має бути спрямована на створення умов для розвитку
сільськогосподарської кооперації, активізацію діяльності кооперативів, державну
підтримку і правовии захист кооперації, оптимізацію податкової політики шляхом
диференціації ставок податків та полегшення доступності кредитів для
сільськогосподарських кооперативів.
Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні, удосконалення
нормативно-правового поля діяльності кооперативів дозволить членам кооперативів
ефективніше відстоювати свої інтереси, посилити конкурентоспроможність
кооперативного сектору та зміцнити сільські домогосподарства.
Функціонування сільськогосподарських кооперативів на території Львівської
області все ще перебуває у зародковому стані, а їх виробничі і економічні результати не
мають істотного впливу на загальнии економічнии стан аграрного сектору та добробут
селян., незважаючи на певні
досягнення окремих кооперативів. В подальших
дослідженнях доцільно звернути увагу на усунення виявлених перешкод, насамперед,
інституціонального характеру, в прискоренні розвитку сільськогосподарських
кооперативів з метою підвищення їх економічних показників.
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Анотація
Вступ. Маркетинг інвестиційних можливостей є однією з основ існування підприємства,
отримання ним фінансування та інструментом реагування на зміни кон’юнктури ринку
товарів, послуг і фінансів. Окрім того, дослідження дозволяє виявити існуючі тенденції
розвитку диверсифікованого підприємства у виробничому, організаційному й
фінансовому напрямах. Існує і зворотний зв'язок, тому що аналіз виробничих і фінансових
показників діяльності підприємства дозволить ефективніше планувати й корегувати
політику щодо залучення інвестицій на наступні періоди.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ефективності використання фінансових
показників діяльності диверсифікованого підприємства з позиції вагомості їх як фактору
залучення коштів інвесторів в межах організації маркетингової інвестиційної політики.
Результати. В ході роботи були проаналізовані ключові показники фінансової
діяльності диверсифікованої компанії. Здійснений порівняльний аналіз аналогічних
фінансових показників декількох років для виявлення можливих тенденцій фінансового
розвитку підприємства на різних часових відрізках. Під час аналізу були також виявлені
взаємозв’язки між аналізованими показниками, за допомогою яких було спрогнозовано
напрямок можливих зрушень даних фінансових показників на декілька майбутніх років. В
даній ситуації головним є той факт, що зниження до таких показників було планомірним
і чітко спрогнозованим, як власне і зростання відповідного показника у період 2016-2017
років. Варто відзначити, що зростання й спад цього показника за досліджуваний період
відбувалися однаковими темпами. Прогнозуючи майбутню динаміку даного показника
можна з впевненістю казати про його подальше зростання аналогічними темпами.
Висновки. Ситуація, яка склалася з розвитком показників, що аналізувалися, в цей період
не можна назвати стандартною. Варто казати про негативні явища у всій сфері
діяльності даного підприємства. Не дивлячись на це, тільки такі події можуть показати
всю вагомість підприємства, збалансованість і захищеність його систем. Аналіз показав,
що підприємство стабільно й прогнозовано подолало ці негативні явища та вийшло на
нові для себе значні обсяги виробництва і розвитку загалом. Цей факт є одним із
найважливіших в оцінці конкурентоспроможності, а саме, як змога швидко і якісно
реагувати на зміни економічного макросередовища даної галузі.
Ключові слова: диверсифікація, інвестиційний маркетинг, підприємства, фінансові
показники.
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MARKETING OF INVESTMENT OPPORTUNITIES OF UKRAINIAN DIVERSIFIED
ENTERPRISES
Abstract
Introduction. Marketing of investment opportunities is one of the fundamentals of the enterprise,
obtaining financing and a tool to respond to changes in the market of goods, services and finance.
In addition, the study allows to identify existing trends in the development of diversified
enterprises in production, organization and financial areas. There is also feedback, because the
analysis of production and financial performance of the enterprise will allow you to more
effectively plan and adjust the policy to attract investment for future periods.
The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of the use of financial indicators of a
diversified enterprise from the standpoint of their importance as a factor in attracting investors
within the organization of marketing investment policy.
Results. In the course of the work the key indicators of the financial activity of the diversified
company were analyzed. A comparative analysis of similar financial indicators of several years
was conducted to identify possible trends in the financial development of the enterprise at
different time intervals. The analysis also revealed the relationships between the analyzed
indicators, which were used to predict the direction of possible changes in these financial
indicators for several future years. In this situation, the main thing is the fact that the decline to
such indicators was planned and clearly predicted, as well as the growth of the corresponding
indicator in the period 2016-2017. It should be noted that the growth and decline of this indicator
during the study period occurred at the same rate. Predicting the future dynamics of this indicator,
we can confidently say about its further growth at a similar pace.
Conclusions. The situation with the development of the analyzed indicators during this period
cannot be called standard. It is worth talking about the negative phenomena in the whole sphere
of activity of this enterprise. Despite this, only such events can show all the importance of the
enterprise, the balance and security of its systems. The analysis showed that the company has
steadily and predictably overcome these negative phenomena and reached new significant
volumes of production and development in general. This fact is one of the most important in
assessing competitiveness, namely as the ability to respond quickly and efficiently to changes in
the economic macroenvironment of the industry.
Keywords: diversification, investment marketing, enterprises, financial indicators.
JEL classification: Q13; Q17; P45
Вступ
Маркетинг інвестиціиних можливостеи є однією з основ існування підприємства,
отримання ним фінансування та інструментом реагування на зміни кон’юнктури ринку
товарів, послуг і фінансів. Окрім того, дослідження дозволяє виявити існуючі тенденції
розвитку диверсифікованого підприємства у виробничому, організаціиному и
фінансовому напрямах. Існує і зворотнии зв'язок, тому що аналіз виробничих і
фінансових показників діяльності підприємства дозволить ефективніше планувати и
корегувати політику щодо залучення інвестиціи на наступні періоди. Використання
статистичного аналізу фінансових і виробничих звітів надає необхідну інформацію щодо
ситуації з динамікою головних показників підприємства. Такии аналіз виявляє
ефективні и неефективні тенденції у маркетинговіи інвестиціиніи політиці, у результаті
чого неефективні рішення будуть усунені або редаговані, у тои час як ефективні рішення
можуть бути оптимізовані та позитивно вплинуть на фінансову стабільність
підприємства і иого конкурентоспроможність. Вагомии внесок у розв’язання питань,
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пов’язаних з аналізом системи інвестиціиного маркетингу диверсифікованих
підприємств зробили наукові дослідження Брюховецької Н. Ю., Хасанової О. В.,
Свінцова О. М., Погорєлової Т. В., Козуб В. О., Бондаренко О. С., Васильєвої Т. А.,
Лєонова С. В., Рубанова П. М., Шевчука Ю. В., Павлова К. В., Шевчука І. Л., Мілберга В.,
Уінклера Д., Мура Л., Бьюлека Дж. і інших.
Мета статті
Мета роботи – дослідити и обґрунтувати ефективність використання фінансових
показників діяльності диверсифікованого підприємства з позиції вагомості їх як
фактору залучення коштів інвесторів в межах організації маркетингової інвестиціиної
політики.
Виклад основного матеріалу дослідження
В ході роботи були проаналізовані ключові показники фінансової діяльності
диверсифікованої металургіиної компанії «Група Метінвест», такі як:
❖
виручка (повна сума коштів, отримана підприємством або підприємцем від
реалізації виробленої продукції).
❖
EBITDA (показник, якии розраховується як прибуток до оподаткування, до
фінансового доходу и витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів,
доходів і витрат від курсових різниць, частки результатів асоціиованих підприємств і
інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновної, плюс частка в EBITDA в
спільних підприємствах).
❖
чистии прибуток (дохід від реалізації товарів, розраховании без урахування
акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших непрямих податків і зборів).
Крім того, був проведении порівняльнии аналіз аналогічних фінансових
показників декількох років для виявлення можливих тенденціи фінансового розвитку
підприємства на різних часових відрізках. Додатково був проведении глибокии аналіз
показника «виручка» за географією їх надходжень як основоположного показника
фінансової діяльності. Після цього був виконании розрахунок темпів росту и приросту
досліджуваних фінансових показників для більш глибокого дослідження
закономірностеи їх розвитку. Аналізовании період склав 5 років (від 2013 до 2017 року,
включно з показниками 2018 року).
Виручка «Групи Метінвест» генерується від продажу метало-, залізорудної,
вугільної і коксової продукції, а також перепродажу продукції третіх сторін. Якщо не
заявлено інакше, виручка не включає ПДВ, знижки та внутрішньогрупові продажі.
Аналіз динаміки обсягів річної виручки за часовими періодами.
За період 2014-2017 років відбулися значні зміни в обсягах річної виручки.
Зокрема, аналізуючи загальну картину змін, можна побачити основну тенденцію
зниження обсягів відповідного показника у період 2014-2015 років і иого збільшення
після 2015 року. Відповідні зміни простежуються за всіма географічними показниками.
Треба також казати про більш інтенсивнішу динаміку показників лідируючих
регіонів на всьому проміжку часу, хоча показники 2015 і 2016 років маиже не
змінювалися в основних географічних категоріях. Позитивним моментом також є тои
факт, що показники 2017-го року за деякими категоріями навіть випередили докризові
значення річної виручки у 2014-ому році (рис. 1). Прогнозуючи обсяги річної виручки на
наступні роки, варто казати про продовження позитивних зрушень у динаміці цього
показника.
Аналіз динаміки обсягів річної виручки за географічними ознаками.
Показники, що використовуються в даному аналізі, систематизуються відповідно
до змін у динаміці обсягів річної виручки кожної окремої географічної категорії.
Аналізуючи дві основні категорії, такі як показники України та Європи, варто відзначити
різкии спад обсягів річної виручки у 2015 та 2016 роках. Цікавим є також тои факт, що
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показник 2016-го року маиже не змінився порівняно з 2015 роком. 2017 рік для цих
категоріи відзначився стрімким ростом обсягів річної виручки аж до відновлення
обсягів 2014-го року, а у випадку з показниками категорії «Європа» навіть перегнавши
цеи показник.
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Рис. 1. Динаміка обсягів річної виручки «Групи Метінвест» за часовими
періодами, млн дол. [12]
Дещо іншою є ситуація з іншими, менш значущими географічними категоріями.
Відтак чотири наступні географічні категорії мають однакову тенденцію змін обсягів
річної виручки. Вона полягає у зниженні обсягів показника, що аналізується, починаючи
з 2014-го і закінчуючи 2016 роком. 2017 рік у цьому випадку супроводжується
позитивними змінами и перевершенням обсягів річної виручки 2015-го року (рис. 2).
Обсяги річної виручки інших регіонів у грошовому відношенні стабільно знижуються на
всьому досліджуваному проміжку часу.
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Рис. 2. Динаміка обсягів річної виручки «Групи Метінвест» за географічними
ознаками, млн дол.[12]
Порівняльнии аналіз ключових фінансових показників.
Дании аналіз дозволить виявити тенденції та особливості фінансового розвитку
«Групи Метінвест» за останні 5 років. Під час аналізу були також виявлені взаємозв’язки
між аналізованими показниками, за допомогою яких було спрогнозовано напрямок
можливих зрушень даних фінансових показників на декілька маибутніх років.
Аналіз динаміки ключових фінансових показників за часовими періодами.
Аналізуючи такі показники, як «виручка» і «чистии прибуток», можна зробити
висновок про їх взаємозв’язок на весь досліджувании період. 2017 рік відмічається
позитивними зрушеннями у відношенні всіх досліджуваних фінансових показників
(рис. 3). Враховуючи загальнии спад аналізованих показників у період 2013-2016 років,
такі зрушення у 2017-ому є початком відновлення колишніх обсягів показників виручки,
EBITDA и чистого прибутку.
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Дещо дивною видається динаміка показника EBITDA, а точніше иого значення у
2014-му році, бо в цеи рік лише цеи показник мав позитивну динаміку росту по
відношенню до попереднього року. З цього випливає невідповідність обсягів EBITDA по
відношенню до чистого прибутку, якии у цеи же період мав негативну динаміку.
Причиною цього можна назвати збільшення податкових витрат і самої суми податків, що
пояснює цю ситуацію(рис. 3.).
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Рис. 3. Порівняльний аналіз динаміки ключових фінансових показників
діяльності «Групи Метінвест» за часовими періодами, млн дол. [12]
Аналіз динаміки ключових фінансових показників за географічними ознаками.
За період 2013-2017 років дані фінансові показники змінювалися досить
нерівномірно як по відношенню до попередніх років, так і в порівнянні з іншими
показниками. Фінансовии показник «виручка» за цеи період здебільшого мав негативну
динаміку свого розвитку. У період 2013-2016 років він знизився більш як на половину
своєї ваги. Позитивним моментом є лише 2017 рік, обсяги річної виручки у якому
збільшилися. Прогнозуючи динаміку виручки на наступні роки важко бути впевненому
у продовженні тенденції 2017-го року.
Необхідно казати про потребу стабілізації ситуації з обсягами даного показника в
наиближчіи перспективі. Ситуація з показником EBITDA иде іншим чином. Тут можна
чітко побачити вплив політичної та воєнної ситуації в країні, після початку якої суми
податків суттєво збільшилися, що в значніи міру зумовило спад обсягів показника
«EBITDA» у 2015 році. Починаючи з цього року дании показник має позитивну тенденцію
вже 3 роки, що дає вагомі обставини вважати, що річні обсяги цього фінансового
показника у наступних роках продовжать цю позитивну тенденцію. Наистабільнішим і
наибільш прогнозованим у плані змін обсягів є показник чистого прибутку, якии також
суттєво зменшився у 2015 році (рис. 4.)
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Рис. 4. Порівняльний аналіз динаміки ключових фінансових показників
діяльності Групи Метінвест за географічними ознаками, млн дол. [12]
В даніи ситуації головним є тои факт, що зниження до таких показників було
планомірним і чітко спрогнозованим, як власне і зростання відповідного показника у
період 2016-2017 років. Варто відзначити, що зростання и спад цього показника за
досліджувании період відбувалися однаковими темпами. Прогнозуючи маибутню
динаміку цього показника, можна з впевненістю казати про иого подальше зростання
аналогічними темпами.
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Аналіз темпів зростання, приросту ключових фінансових показників і
рентабельності продажів.
Рентабельність продажів є одним з наиважливіших показників ефективності
діяльності компанії. Цеи показник дає зрозуміти, яку суму операціиного прибутку
одержує підприємство з кожної гривні проданої продукції. Іншими словами, скільки
залишається в підприємства після покриття собівартості продукції .
Динаміка темпів приросту ключових фінансових показників і рентабельності
продажів.
Аналізуючи ключові фінансові показники и рентабельність продажів, з точки зору
темпів приросту, було виявлено ряд тенденціи динаміки відповідних показників. Темп
приросту допомагає з’ясувати, на скільки відсотків виріс аналізовании показник в
порівнянні з попереднім періодом. За базу дослідження були взяті показники 2013-го
року. Зокрема, темпи приросту виручки на більшіи частині досліджуваного періоду
показали негативну динаміку свого розвитку, і лише останніи 2017 рік вивів показник
до позитивних значень темпів приросту. Динаміка показника EBITDA на даному
проміжку часу не має сталої динаміки. Так, 2015 рік показав зниження цього показника
у порівнянні з відносно позитивними значеннями цього показника у 2014-ому році.
Розвиток EBITDA у 2016-ому році здивував не менше, не тільки нівелювавши негативні
значення попереднього періоду, а и випередивши позитивні значення цього показника
у 2014-ому році. У 2017 році спостерігався невеликии спад обсягу EBITDA, що, на думку
автора, є прогнозованим. В даніи ситуації багато залежить від ставок податків і
податкових відрахувань підприємства. Багато в чому саме тому цеи показник має такі
нестабільні динамічні коливання. По іншому виглядає ситуація з показником чистого
прибутку. Кризові обсяги виробництва у 2015-ому році знизили і без того негативні
показники 2014-го року, встановивши критичні значення чистого прибутку. 2016 рік в
ціи ситуації виявився вирішальним, маиже нівелювавши негативні наслідки спаду у
2015-ому. Позитивну тенденцію продовжив 2017 рік, вивівши дании показник до рангу
стабільно високих (рис. 5). Ситуація з показником рентабельності продажів є маиже
ідентичною до попереднього показника.
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Рис. 5. Динаміка темпів приросту ключових фінансових показників діяльності й
рентабельності продажів «Групи Метінвест», % [12]
Аналізуючи загальну картину змін, можна казати про фактичне відображення
політичних і воєнних діи на структурі змін фінансових показників «Групи Метінвест» і у
відношенні показника рентабельності продажів. Розглядаючи показники 2017-го року
не можна не сказати про великии прогрес даного підприємства у подоланні кризи 2015го року и про вірогідне продовження позитивних змін у всіх аналізованих показниках.
Динаміка темпів зростання ключових фінансових показників і рентабельності
продажів.
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Аналізуючи ключові фінансові показники и рентабельність продажів з точки зору
темпів зростання було виявлено ряд тенденціи динаміки відповідних показників. Темп
зростання допомагає з’ясувати, яку частку показника попереднього року складає
показник нинішнього року. За базу дослідження були узяті показники 2013-го року
(рис. 6). Аналізуючи загальну картину змін простежується вже знаиома тенденція
значного спаду всіх показників у 2015-ому році и поступове відновлення відповідних
показників у наступних роках.
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Рис. 6. Динаміка темпів зростання ключових фінансових показників діяльності та
рентабельності продажів «Групи Метінвест», % [12]
Позитивним є тои факт, що відновлені після спаду показники 2017-го року значно
перевершили докризові показники 2014-го року. Можна казати про велику виконану
роботу у напрямку відновлення та перевершення докризових показників.
Варто також відзначити показники 2016-го року, що не були надто позитивними
по відношенню до тенденціи ключових фінансових показників, але цьому є логічне
пояснення. Таке значне збільшення темпів зростання у 2017-ому році могло статися
лише за умови стабілізації ситуації у 2016 році, якии став платформою для росту даних
показників у 2017-ому році.
Висновки та перспективи подальших досліджень
В ході проведеного дослідження показників діяльності «Групи Метінвест» були
виявлені тенденції та закономірності зміни виробничих показників основних товарних
груп, як в залежності від періоду, що був проаналізовании, так і за географічними
критеріями. Був також виявлении системнии взаємозв’язок фінансових і виробничих
показників. Зокрема, аналіз тенденції цих змін дає чітко зрозуміти, що в останні роки
підприємство нарощує обсяги виробництва своїх основних товарних груп, а разом з цим
і обсяги прибутку, що теж відобразилося у ході аналізу. Дослідження відповідних
товарних груп, зокрема, дало зрозуміти, що підприємство достатньо швидко реагує на
негативні фактори зовнішнього економічного середовища и стабільно відновлює
втрачені темпи росту показників. В цьому плані фінансові та виробничі показники
розвиваються стабільно и прогнозовано. Під час дослідження був підраховании і
проаналізовании відсоток рентабельності продажів. Рентабельність продажів є
відношенням чистого доходу до суми виручки від реалізації продукції, що
розраховується у відсотках. Враховуючи всю важливість даного показника для
операціиної діяльності підприємства, аналізуючи иого зміну за 5 років, варто
констатувати тои факт, що за цеи час було не тільки подолано кризові результати
рентабельності продажів, але и перевершено докризові значення цього показника.
Все це дає змогу говорити не тільки про утримання своїх позиціи, а и про
посилення конкурентних переваг, збільшення обсягів виробництва та стабільності
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фінансової діяльності підприємства. Ситуація, яка склалася з розвитком показників, що
аналізувалися в цеи період, не можна назвати стандартною. Варто казати про негативні
явища у всіи сфері діяльності даного підприємства. Не дивлячись на це, тільки такі події
можуть показати всю вагомість підприємства, збалансованість і захищеність иого
систем. Аналіз показав, що підприємство стабільно и прогнозовано подолало ці
негативні явища та виишло на нові для себе значні обсяги виробництва и розвитку
загалом. Цеи факт є одним із наиважливіших в оцінці конкурентоспроможності, а саме,
як змога швидко і якісно реагувати на зміни економічного макросередовища даної
галузі.
Товарнии підхід до оцінки конкурентоспроможності діяльності підприємства не є
наиінформативнішим, але в умовах обмеженості інформації для дослідження він
дозволяє виявити важливі закономірності и тенденції розвитку підприємства, а також
иого основні конкурентні переваги.
До безперечних переваг розглянутого підходу можна віднести те, що він враховує
одну з наибільш важливих складових конкурентоспроможності підприємства –
конкурентоспроможність иого продукції. Діисно, складно собі уявити успішне
підприємство, що не володіє портфелем конкурентоспроможних продуктів.
До недоліків – те, що конкурентна сила продуктів все ж не тотожна сталіи
конкурентніи перевазі підприємства, оскільки будь-які цінові або якісні переваги
продукції відносно швидко копіюються конкурентами и економічні вигоди від них
зникають.
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Анотація
Вступ. В умовах нинішньої економіки розвинуті країни створили дієві механізми
підтримки економічного розвитку. Сьогодні вже сформовані сприятливі умови для
розвитку учасників банківського сектору, проте саме зарубіжний досвід являє собою
значний інтерес як для вітчизняних учасників банківського сектору, так і для безпеки
національної економіки загалом.
Метою статті є дослідження механізмів розвитку учасників банківського сектору в
різних країнах світу, аналіз підходів до корпоративного управління та розвитку учасників
банківського сектора.
Результати. Досліджено процеси формування механізмів розвитку учасників
банківського сектору у національних економіках різних країн світу. Визначено, що
зарубіжний досвід є стимулом для формування власних вітчизняних підходів і механізмів
розвитку учасників банківського сектору. Досліджено теорії розвитку учасників
банківського сектору. Визначено, що внаслідок зняття більшості адміністративнозаконодавчих обмежень і впровадження відповідного комплексу заходів, більшість країн
Західної Європи посіли на сучасному етапі розвитку світової економіки лідерські позиції
відносно розвитку бізнесу за показниками економічної безпеки учасників банківського
сектору економіки. Показано, що, створюючи ефективну систему корпоративного
управління, банки стикаються з необхідністю вирішувати безліч специфічних питань на
додаток до тих, з якими мають справу акціонерні товариства, що діють у реальному
секторі економіки.
Висновки. На основі проведеного дослідження було виявлено, що організація
корпоративного управління використовується здебільшого в банках Європи та США, а на
практиці таку систему організації роботи наведених вище банківських установ напряму
описує моністична концепція.
Ключові слова: банківська система, механізми розвитку, управлінський підхід,
банківський сектор, рейтинг успішності.
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MECHANISMS FORMATION OF PARTICIPANTS DEVELOPMENT OF THE BANKING
SECTOR IN NATIONAL ECONOMIES IN DIFFERENT COUNTRIES
Annotation
Introduction. In the current economy, developed countries have created effective mechanisms to
support economic development. Today, favorable conditions have already been created for the
participants development in the banking sector, but it is foreign experience that is of considerable
interest both for the formation of domestic participants in the banking sector and for the security
of the national economy as a whole.
The purpose of the article is to study the mechanisms of participants development in the banking
sector in various countries of the world, analysis of approaches to corporate governance and
participants development in the banking sector.
Results. Processes of mechanisms formation of participants development of the banking sector in
national economies of various countries in the world are investigated. It is determined that foreign
experience is an incentive for the formation of their own domestic approaches and mechanisms
for the participants development in the banking sector. Theories of participants development in
the banking sector are studied. It is determined that due to the removal of most administrative
and legislative restrictions and the introduction of such a set of measures, most of the countries of
Western Europe have taken a leading position at the present stage of the world economy
development in terms of business development and economic security indicators of participants in
the banking sector of the economy. It is shown that creating an effective system of corporate
governance, banks face the need to solve many specific issues in addition to those that are dealt
with by joint-stock companies operating in the real sector of the economy.
Conclusions. Based on the research, it was revealed that the organization of corporate
governance is mainly used in banks in Europe and the United States, and in practice, such a system
of organizing the work of the above banking institutions is directly described by the monistic
concept.
Keywords: banking system, development mechanisms, management approach, banking sector,
success rating.
JEL classification: E58; G21
Вступ
Незважаючи на те, що в багатьох випадках протекціонізм часто є виправданим,
світовии досвід свідчить, що коли країна занадто ізолює себе від світової економічної
системи, то вона не в стані створити ефективну національну економіку. Відомо, що
банківськии сектор економіки забезпечує її стабільність, бо здатнии регулювати темпи
економічного зростання. Економічно розвинуті країни створили дієві механізми
підтримки економічного розвитку. Ними сформовані сприятливі умови для розвитку
учасників банківського сектору. Зарубіжнии досвід являє собою значнии інтерес як для
формування вітчизняних учасників банківського сектору, так і для безпеки
національної економіки загалом. Тому дослідження у сфері формування механізмів
розвитку учасників банківського сектору є актуальним.
Значна частка досліджень, які стосуються теоретичних засад формування
механізмів розвитку учасників банківського сектору, належить таким вітчизняним і
зарубіжним науковцям як: Л. Примостка, С. Кузнецова, В. Міщенко, С. Науменкова,
Р. Тиркало та інші. Проте цілии ряд питань, які стосуються формування нових механізмів
розвитку учасників банківського сектору, залишаються недостатньо опрацьованими и
потребують подальшого дослідження.
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Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження механізмів розвитку учасників банківського сектору
в різних країнах світу, аналіз підходів до корпоративного управління та розвитку
учасників банківського сектора.
Виклад основного матеріалу дослідження
Сьогодні як ніколи важливим є вивчення механізмів розвитку учасників
банківського сектору, що пов’язано із необхідністю забезпечення стабільності
банківської системи і сприяння подальшого зростання вітчизняної економіки.
Дослідженням теорії розвитку учасників банківського сектору заимався класик
економічної науки Д. Рікардо [1], якии був переконании, що істотна різниця між банком
і всіма іншими учасниками полягає в тому, що «…банк ніколи не був би засновании, якщо
би він отримував прибуток тільки від використання власного капіталу; діисна вигода
від банку отримується лише тоді, коли він пускає в хід чужии капітал. Інші учасники
нерідко отримують, навпаки, величезнии прибуток, витрачаючи тільки свіи власнии
капітал…» [2, с. 225]. Вчении стверджував, що «…все мистецтво банківського бізнесу
полягає в умінні підтримувати можливо більш широкии обіг за допомогою наименш
можливої суми фондів, які зберігаються у формі готівки і злитків, які не приносять
прибутку…» [2, с. 226]. На основі постулатів Д. Рікардо значною мірою сформувались
банківські сектори США, Німеччини, Японії та інших країн світу. Для характеристики
ефективності банківських секторів цих країн розглянемо окремі моделі їх економічного
розвитку.
Десять наибільших банків світу за розміром власного капіталу подано у табл. 1.
Таблиця 1. Десять найбільших банків світу за розміром власного капіталу у 2018 р.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банки
JPMorgan Chase
Industrial and Commercial Bank of China
Bank of America
Wells Fargo
China Construction Bank
HSBC Holdings PLC
Agricultural Bank of China
Citigroup Inc.
Bank of China
China Merchants Bank

Країни
США
Китаи
США
США
Китаи
США
Китаи
США
Китаи
Китаи

Капітал, млрд. дол.
390,934
345,214
325,331
308,013
257,399
219,27
203,244
203,165
181,469
122,616

Джерело: складено автором на основі [4] та власних розрахунків
З табл. 1 видно, що сьогодні за розміром власного капіталу з банками Китаю та
США поки що не можуть конкурувати інші банки світу. Це говорить про те, що банківські
системи саме цих країн є лідерами по довірі клієнтів не тільки серед своїх громадян, а и
мешканців інших країн світу.
Десять наибільших банків світу за розміром активів капіталу подано у табл. 2.
Серед десяти наибільших банків світу за капіталізацією є банки з США, Китаю та Японії [3]. Проаналізувавши табл. 2, видно, що одноосібним лідером за розміром банківських
активів є саме Китаи, адже з десяти наибільших банків чотири з цієї країни. Проте, варто
зауважити и те, що вперше за останні роки в топ-10 банків за розміром активів увіишли
два французькі банки, а саме: BNP Paribas, активи якого становлять 2 336,66 млрд дол.
та банк Credit Agricole, якии володіє активами на суму 2 123,61 млрд дол.
Усвідомлюючи пряму залежність між сприянням розвитку малого и середнього
бізнесу та рівнем економічної безпеки учасників, в економічно розвинутих країнах
протягом останніх 15-20-ти років було знято більшість адміністративно-законодавчих
обмежень і створені сприятливі фінансово економічні, в т.ч. податкові стимули для
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розвитку учасників банківського сектору економіки. Це принесло відчутні результати.
Внаслідок упровадження такого комплексу заходів країни Західної Європи та Японія
посіли на сучасному етапі розвитку світової економіки провідні позиції за рівнем
розвитку бізнесу і за показниками економічної безпеки учасників банківського сектору
економіки.
Таблиця 2. Десять найбільших банків світу за розміром активів у 2018 р.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банки
Industrial and Commercial Bank of China
China Construction Bank
Agricultural Bank of China
Bank of China
Mitsubishi UFJ Financial Group
JPMorgan Chase
HSBC Holdings PLC
Bank of America
BNP Paribas
Credit Agricole

Країни
Китаи
Китаи
Китаи
Китаи
Японія
США
Великобританія
США
Франція
Франція

Активи, млрд дол.
4 027,44
3 376,52
3 287,36
3 092,21
3 069,20
2 687,38
2 558,12
2 354,51
2 336,66
2 123,61

Джерело: складено автором на основі [4] та власних розрахунків
Такі високі місця на міжнародних реитингах за рівнем сприятливості економікоправового середовища для ведення бізнесу забезпечили інвестиціину привабливість
цих країн [5]. Порівнявши табл. 1 та табл. 2, очевидним стає тои факт, що десять
наибільших банків світу за розміром власного капіталу и банки з наибільшою кількістю
активів маиже не відрізняються, окрім декількох банків з Франції. Варто проаналізувати
реитинг наинадіиніших банків у світі.
Таблиця 3. Рейтинг найнадійніших банків світу у 2018 році
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банки
Oversea-Chinese Banking
Bank of China Hong Kong Holdings
Canadian Imperial Bank of Commerce
Toronto-Dominion Bank
National Bank of Canada
Royal Bank of Canada
United Overseas Bank
DBS Group Holdings
Hang Seng Bank
Svenska Handelsbanken

Країни
Сінгапур
Гонконг
Канада
Канада
Канада
Канада
Сінгапур
Сінгапур
Гонконг
Швеція

Індекс надіиності
14,2
14,9
16,4
18
19,8
20,8
21,8
23,3
23,8
24,7

Джерело: складено автором на основі [4] та власних розрахунків
Як бачимо з табл. 3 наибільша частка наинадіиніших банків знаходиться у Канаді,
а саме чотири з десятих, які зазначені в реитингу. Проте лідером серед наинадіиніших
банків є Oversea-Chinese Banking, розташовании у Сінгапурі, індекс надіиності якого
становить 14,2. Також варто наголосити на тому, що впродовж останніх 5 років апарат
Центрального банку Сінгапуру був повністю оновлении. Зараз цеи банк здіиснює
поступову трансформацію банківського сектору, створену задля заохочення и
привертання уваги до всієї фінансової системи, де очікується стрімке запровадження
ряду інноваціи, технологічних змін і оновлення всіх наявних систем.
Відомо, що сучасні банківські системи різних країн світу формуються під впливом
політичних і фінансово-економічних особливостеи регіонів, у яких вони функціонують.
Варто проаналізувати наибільш інноваціині банки світу.
Проаналізувавши дані з табл. 4 можна зробити висновок, що серед топ-5 банків
лідерів реитингу немає жодного з лідируючих банків за кількістю активів чи індексом
надіиності. Першість завоював банк Banco Galicia, відділення якого наповнені не
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звичаиними офісними столами, а сучасними, в які вмонтовані дисплеї. Щодо банку
CaixaBank, якии знаходиться в Іспанії, то иого зона самообслуговування в філіях включає
банкомати, оснащені технологією розпізнавання осіб, розробленої CaixaBank. У них
клієнти можуть знімати готівку, підтверджуючи особу зображенням свого обличчя
замість традиціиного PIN.
Таблиця 4. Рейтинг найбільш інноваційних банків світу у 2018 році
Банки
Banco Galicia
CaixaBank
DBS
BNZ
Virgin Money

Країна
Аргентина
Іспанія
Сінгапур
Нова Зеландія
Великобританія

Місце в реитингу
I
II
III
IV
V

Джерело: складено автором на основі [4] та власних розрахунків
Незважаючи на певні відмінності є низка ознак, які властиві банківським
секторам всіх національних економік, зокрема, це дворівнева побудова. Лише у п’яти
країнах, таких як США, Німеччина, Швеція, Швеицарія і Нідерланди, передбачено
підпорядкування центральних банків парламентам. У більшості держав світу
центральні банки підпорядковані казначеиству або міністерству фінансів. У
законодавстві Японії, Великобританії, Франції та Італії передбачене право, що
міністерство фінансів може видавати інструкції центральним банкам, але це
відбувається надзвичаино рідко [5].
Разом з цим слід зазначити, що, створюючи ефективну систему корпоративного
управління, банки стикаються з необхідністю вирішувати безліч специфічних питань на
додаток до тих, з якими мають справу акціонерні товариства, що діють у реальному
секторі економіки [7].
Управління власним капіталом банку здіиснюється з позиціи єдності процесного
и системного підходів до формування механізмів розвитку учасників банківського
сектору. Обидва підходи орієнтовані на управління за цілями [8]:
1) з позиції системного підходу – акцент робиться на множинності їх формалізації
на основі кібернетичних, економіко-математичних моделеи для опису елементів,
системи механізмів управління власним капіталом банку та системи формування
механізмів розвитку учасників банківського сектора;
2) з позиції процесного підходу акцент робиться на кількості та формі процесів
управління, яка визначається цілями управління банку.
Таблиця 5. Підходи корпоративного управління та розвитку учасників
банківського сектора
№
1

Підходи
Японськии

Континентальнии
2 Англо-саксонськии

Сутність підходів
Передбачає збалансовании інтерес різних груп учасників управління
діяльністю банків, орієнтовании на стіикии і стабільнии розвиток, має меншу
ступінь ризику, меншу питому вагу цінних паперів з високим ризиком в
структурі матеріальних стимулів вищого керівництва банків. Має багато
розбіжностеи з англо-саксонською та континентальною
Характеризується тим, що Рада директорів банку відповідає за контроль
фінансової діяльності банку
Орієнтовании на прибутковість і вартість акціонерного капіталу и матеріальні
стимули керівництва банків у формі цінних паперів

Джерело: складено автором на основі [4] та власних розрахунків
Проаналізувавши табл. 5, підходи корпоративного управління та розвитку
учасників банківського сектора, можна зробити висновок, що кожен підхід по-своєму
цікавии і має свої особливості.
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Японськии підхід, мабуть, є наибільш специфічним серед усіх досліджуваних. Саме
в такому типі корпоративного управління вся «банківська верхівка», а саме виконавчі
директори, відповідальні за планування, стратегію та контроль банківської діяльності,
тоді як невиконавчі директори, навпаки, здіиснюють функцію радників, проте також
беруть активну участь у створенні банківської стратегії. Такии нехарактернии розподіл
обов’язків між виконавчими и невиконавчими директорами є досить незвичним для
європеиських країн. Адже створення робочого клімату та корпоративної культури на
основі японської моделі потребує надзвичаиної уваги до особливостеи культури,
віросповідання і традиціи.
Така незвичність цього підходу змушує науковців зі всього світу вивчати це
питання, особливо в умовах глобалізації і створенні нових мультикультурних регіонів
нашої планети. Позитивною якістю японського підходу до управління та розвитку
учасників банківського сектора є те, що вона надає можливість самим клієнтам банку
виступати у ролі радників в міру своєї обізнаності и професіиної компетенції. Японськии
підхід варто співставити з плюралістичною концепцією, яка, в свою чергу, сфокусована
на інтересах широкого кола учасників усього банків, таких як: ділові партнери; клієнти;
вкладники; керівництво банку; відомства.
Суть континентального підходу полягає в чіткому розподілі обов’язків між
виконавчими и невиконавчими директорами, та частково відрізняється від японського
підходу. Рада директорів в більшості випадків несе відповідальність за функцію
контролю і, в свою чергу, меншу увагу звертає на виконання стратегії банку. Якщо ж
брати до уваги ту частину Ради, яка відповідає за контроль, а саме Наглядову раду, то в
її обов’язки входить виключно постіинии контроль за виконанням і реалізацією
банківської стратегії. Отже, можна сказати про те, що континентальнии підхід до
управління напряму відповідає такіи концепції як дуалістична. Ще однією особливістю
континентального підходу є те, що банки можуть бути не тільки в ролі емітента, а и
заиматися інвестуванням, тобто бути в ролі інвестора. Ці банки можуть купувати пакети
акціи різних за розміром нефінансових компанії з власних побажань і стратегіи.
Саме ця концепція характеризується як та, де основнии акцент ставиться на
інтереси акціонерів і колективу. Обидві групи мають право делегувати своїх висуванців
до спостережної ради банку, тим самим реалізуючи своє законне право на безпосередню
участь у корпоративному управлінні. Дане право не надається у вигляді рішень на
зборах акціонерів, а надається трудовому колективу на рівні нормативно-правових
актів і законів країни [8].
Щодо англо-саксонського підходу, то в ньому основна функція стратега
закріплена за Радою директорів, проте здіиснення контролю також частково лежить на
їх плечах. Такии підхід до організації корпоративного управління використовується
здебільшого в банках Європи та США, а на практиці таку систему організації роботи
наведених вище банківських установ напряму описує моністична концепція.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, ефективне функціонування учасників банківського сектора неможливе без
належного рівня їх фінансового забезпечення власними та позиковими фінансовими
ресурсами. Проте, через економічну кризу в Україні протягом певного періоду часу
відбувається істотне зменшення фінансування розвитку учасників за рахунок власних
коштів. З огляду на цю тенденцію в економіці має зростати зацікавленість держави у
забезпеченні прямої фінансової підтримки учасників залежно від загальноекономічної
стратегії, попиту и конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому
ринках. Так, станом на кінець липня 2016 р. облікова ставка НБУ знаходилась на рівні
15,5%, середньозважена вартість строкових депозитів у національніи валюті становила
10,4%. Тоді як європеиські банки залучають ресурси під 2,1% в євро, при обліковіи
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ставці Центрального європеиського банку 0,05%. Вихід із такої ситуації стає можливим
за рахунок розширення механізмів довгострокового рефінансування НБУ комерціиних
банків за фіксованою ставкою під заставу депозиту (депозитного сертифікату) у гривні
під плаваючу процентну ставку. Це дасть змогу банкам надавати довгострокові кредити,
не наражаючись на ризик зміни процентної ставки.
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ВІДРЯДЖЕННЯ: ДОКУМЕНТУВАННЯ Й ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА
ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Плаксієнко, В. Я. Відрядження: документування и відображення в бухгалтерському та
податковому обліку [Текст] / Валеріи Якович Плаксієнко, Тетяна Борисівна Приидак,
Людмила Василівна Яловега, Ольга Василівна Лега // Українськии журнал прикладної
економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 176–189. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Розрахунки з підзвітними особами − це обширне коло операцій, пов’язаних з
готівковими коштами, розрахунками, придбанням матеріальних цінностей,
оподаткуванням тощо. Тому виконання даної ділянки облікової роботи вимагає чіткого
дотримання чинних нормативних актів і оформлення відповідних документів.
Метою статті є визначення сутності відрядження і особливостей його
документування й відображення в обліку відповідно до норм законодавства України.
Результати. Розкрито сутність поняття «відрядження». Проведено аналіз
понятійного апарату, що стосується обліку й документування відрядження. Розглянуто
загальні нормативно-правові документи, які регулюють порядок визнання відрядження
як такого, встановлення його строків, визначення добових. Досліджено перелік
документів, які складають для документування службової поїздки. Особливу увагу
приділено формуванню «Положення про відрядження та порядку направлення працівника
у відрядження». Визначено основні статті витрат, що формують кошторис
відрядження працівника підприємства. Опрацьовано звітні документи, що
оформлюються по закінченню відрядження. Окреслено деякі особливості заповнення
© Валерій Якович Плаксієнко, Тетяна Борисівна Прийдак, Людмила Василівна Яловега,
Ольга Василівна Лега, 2020
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звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, і строки його
подання. Визначено порядок оподаткування коштів, виданих під звіт, за які працівник не
відзвітувався. Розглянуто порядок відображення витрат на відрядження в
бухгалтерському й податковому обліку.
Висновки. Запропоновано внести зміни до звіту про використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт, відповідно до оновлених норм законодавства. Проаналізовано
сучасний підхід до документування відрядження. Визначено особливості підготовки
внутрішніх організаційних документів підприємства при оформленні відрядження
працівника.
Ключові слова: відрядження, підзвітні особи, аванс, звіт про використання коштів у
відрядженні, добові, строки звітування.
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BUSINESS TRIP: DOCUMENTATION, RECOGNITION IN ACCOUNTING AND TAXATION
MANAGEMENT
Abstract
Introduction. Among settlement transactions, a special place is held by settlements with
accountable persons, which can be found at any enterprise regardless of the form of ownership
and business scope. Settlements with accountable persons are a vast range of transactions related
to cash, payments, purchase of non-monetary valuables, taxation, etc. Therefore, the performance
of this section of accounting work requires adherence to the current regulations and completion
of relevant documents.
The purpose of the article is to determine the essence of a business trip and the peculiarities of its
documentation and accounting recognition in accordance with the norms of Ukrainian legislation.
Results. The essence of the notion «business trip» is revealed. The conceptual questions
concerning the accounting and documentation of a business trip are analyzed. The general legal
documents are considered, that regulate the procedure of recognition of a business trip as such,
the establishment of its timelines, the determination of daily allowance. The list of documents is
examined, that are drawn up for the business trip documentation. The particular attention is paid
to the formation of the Business Trip Provision and the procedure for sending an employee on a
business trip. The main cost items forming the business trip budget are identified. Report
documents are studied, that are drawn up at the end of a business trip. Some peculiarities are
outlined of filling out the report on the use of funds given for a business trip or on account and the
terms of reporting. The procedure for taxation of funds given on account for which an employee
didn’t report is determined. The procedure is considered for recording costs on business trips in
accounting and taxation management.
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Conclusions. It is proposed to amend the report on the use of funds given for a business trip or on
account according to the changed norms in the legislation. The modern approach to the business
trip documentation is analyzed. The peculiarities of preparation of the internal organizational
documents of an enterprise are determined when documenting a business trip of an employee.
Keywords: accountable persons, advances, report on the use of funds on a business trip, daily
allowance, terms of reporting.
JEL classification: М41
Вступ
Сучасні умови господарювання вимагають постіиного здіиснення різних
розрахункових операціи. Особливе місце серед таких операціи заимають розрахунки з
підзвітними особами, одним із важливих аспектів яких є порядок документування и
відображення в обліку відрядження. Такі поїздки часто пов’язані з веденням певних
видів діяльності підприємства, що може супроводжуватися проведенням переговорів,
інших заходів, закупівлею товарів, участю у виставках, симпозіумах, пошуком маибутніх
клієнтів, контрагентів тощо. Важливо відмітити, що в межах постіиних змін у
вітчизняному законодавстві порядок формування витрат на відрядження, їх
документування, оподаткування зазнає змін і потребує поглибленого дослідження, що
и визначило актуальність обраної теми.
Дослідженням питань документування і обліку розрахунків присвячені наукові
праці провідних вітчизняних науковців, серед яких: Ю. А. Верига, А. М. Кадацька,
А. П. Макаренко, Т. Г. Маренич, М. Ф. Огіичук, О. Г. Пономаренко, В. В. Сопко, Л. К. Сук,
П. Л. Сук, О. В. Топоркова та ін. Однак, більшість з науковців досліджують проблеми
розрахункового характеру загалом чи виділяють розрахунки з дебіторами.
Мета та завдання статті
Виходячи з цього, основною метою статті є критичнии аналіз чинної нормативної
бази стосовно відрядження і особливостеи їх документування и відображення як в
бухгалтерському, так і в податковому обліку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Для ефективного функціонування підприємство прагне до відмінних, постіино
прогресуючих результатів своєї діяльності. У зв'язку з цим суб'єкти господарювання
шукають нові ринки збуту, нових контрагентів, опановують сучасні технології,
покращують професіині навички своїх працівників тощо. Тому роботодавці
систематично відряджають працівників у поїздки до інших населених пунктів країни, а
інколи − і за кордон.
В ході поглибленого аналізу терміну «відрядження» з’ясовується, що дана
категорія зазначається як у Кодексі законів про працю, так і у Податковому кодексі
України, однак ні один з цих нормативних актів не надає визначення даного поняття.
Водночас, пропонуємо використовувати «Інструкцію про службові відрядження в межах
України та за кордон» № 59 від 13.03.1998 р. [1], в якіи поняття «службове відрядження»
визначено як поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади
(поїздка державного службовця − за розпорядженням керівника державної служби),
підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується
(фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі – підприємство) на певнии строк до
іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем иого
постіиної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового
відрядження з основною діяльністю підприємства).
Як зазначає Н. А. Канцедал, розуміння термінології дає можливість
ідентифікувати об’єкт бухгалтерського обліку и у достатніи мірі трактувати зміст
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господарської дії чи події, що відбулася з цим об’єктом (рис. 1) [2]. Отже, дефініції даного
терміну, наведені на рис. 1, ілюструють, що дане поняття розуміють по-різному:
«відрядження», «службове відрядження», «ділова поїздка». Це свідчить про не досконалу
нормативну базу для суб’єктів господарювання.
Трактування сутності поняття «відрядження»
Службове відрядження − це поїздка працівника підприємства (організації,
установи) за розпорядженням керівника на певнии строк до іншого
населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем иого
основної роботи.

Н. Братаніч [4]

Відрядження − це поїздка працівника за розпорядженням керівника
підприємства на певнии строк до іншого населеного пункту для виконання
службового доручення поза місцем иого постіиної роботи.

Відрядження − це у трудовому праві поїздка працівника за розпорядженням
керівника підприємства для виконання службового доручення поза місцем
роботи.

А. Чебанова [6]

А. Кадацька [3]

Г. Тарасова [5]

Ділова поїздка − це поїздка працівника підприємства (організації, установи)
за завданням керівника на певнии період до іншого населеного пункту для
виконання офіціиного наказу поза місцем иого основної роботи. Гроші за
звітом видаються на проїзд, купівлю потрібних матеріалів, невеликі
господарські, поштові и інші затрати.

Рис. 1. Дефініції сутності поняття «відрядження»
Визнання поїздки відрядженням наведено на рис. 2.
ПОІЗДКА ВВАЖАЄТЬСЯ ВІДРЯДЖЕННЯМ, ЯКЩО:

– здіиснюється за
розпорядженням
керівника підприємства и
оформлена наказом;
;

– направляється працівник
підприємства, у тому числі
сумісник, надомник,
тимчасовии або сезоннии
працівник;

– пов’язана з відвідуванням іншого
населеного пункту не за місцем постіиної
роботи, що обумовлене трудовим
договором;

– обчислюється в календарних
днях і включає не тільки час
перебування працівника в місці
відрядження, а и час иого
перебування у дорозі;

– виконання працівником своїх посадових
обов’язків поза місцем иого роботи, але в
межах трудової функції, передбаченої
трудовим договором;

– мета поїздки – виконання працівником своїх посадових обов’язків поза місцем иого роботи, але в
межах трудової функції, передбаченої трудовим договором.

Рис. 2. Визнання поїздки відрядженням
На думку О. Г. Пономаренко, варто відокремлювати такі поняття, як «відрядження» і «роз’їзнии характер робіт», що забезпечить економію на добових у бік здіиснення доплат до заробітної плати окремим професіиним категоріям працівників [7].
Роз’їзнии характер робіт передбачає виконання робіт на об’єктах, розташованих на
значніи відстані від місця розташування організації у зв’язку з поїздками у неробочии
час від місця знаходження організації (збірного пункту) до місця роботи на об’єкті и
назад [8]. З вище наведеного зрозуміло, що не будь-яка поїздка вважається
відрядженням. Незважаючи на простоту, направлення працівника у відрядження досить документоємна и багатоетапна господарська операція. На законодавчому рівні
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порядок відрядження (направлення, вибуття, повернення, обсяг гарантіи і компенсаціи,
документування) ґрунтовно визначено лише для установ, які повністю або частково
фінансуються з державного бюджету. На нашу думку, при оформленні відряджень для
кожного підприємства головним орієнтиром має стати Положення про службові
відрядження, яке визначає базиси поїздки, зокрема питання щодо документування
відряджень. Положення про відрядження − це власна політика підприємства відносно
відряджень. Затвердженої форми Положення про відрядження діюче законодавство не
містить, але цеи внутрішніи документ має для підприємства велике значення. Воно
розробляється відділом кадрів разом із бухгалтерією підприємства. Під час складання
Положення про відрядження слід враховувати норми Податкового кодексу України 9
та КЗпП 10. Положення про відрядження на підприємстві вводиться в дію окремим
наказом (рис. 3).
ТОВ «Говерла»
(назва підприємства)
03.01.2020 р.
Про введення в дію Положення
про відрядження працівників

Наказ № 27

м. Полтава

Наказую:
1. Ввести в дію Положення про службові відрядження працівників ТОВ «Говерла» з 03.01.2020 р.
2. Контроль за відшкодуванням витрат на відрядження покласти на головного бухгалтера
Бережну К. Д.
3. Контроль за документальним оформленням відрядження покласти на начальника відділу
кадрів Власенка В. С.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор
Лисенко
І. Лисенко
З наказом ознайомлені:
Головнии бухгалтер
Бережна
К. Бережна
Начальник відділу кадрів
Власенко
В. Власенко

Рис. 3. Приклад наказу про введення в дію Положення про відрядження
працівників
Строк одного відрядження, згідно нормативно-правових актів, визначається
керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон
− 60 календарних днів [11].
Розглянемо перелік документів, які складають для документування службової
поїздки: наказ (розпорядження) про відрядження; кошторис витрат на відрядження
(довідка-розрахунок); завдання на відрядження; звіт про виконану роботу у
відрядженні; посвідчення про відрядження; журнал реєстрації відряджень; Звіт про
використання коштів, виданих на відрядження або під звіт [12].
Підставою для відрядження працівника у першу чергу є Наказ (розпорядження)
про відрядження (рис. 4) – обов’язковии документ відповідно до пп. 170.9.1 п. 170.9
ст. 170 ПКУ [12].
Кошторис витрат на відрядження – обов’язковий винятково для бюджетних
установ, але ми рекомендуємо використовувати даний кошторис для підприємств усіх
форм власності.
У ньому потрібно зазначити суми витрат, які окреслені для даного конкретного
відрядження (рис. 5).
Інформацію про те, які саме витрати роботодавець компенсує працівникові,
потрібно відображати у наказі про відрядження. Завдання на відрядження –
необов’язковии документ, якии складають для деталізації завдання у разі необхідності.
Як правило, розробляє такии документ керівник структурного підрозділу суб’єкта
господарювання, директор иого затверджує [12].
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ТОВ «Говерла»
(назва підприємства)
03.02.2020 р.

Наказ № 27

м. Полтава

Про направлення працівника
у службове відрядження
Наказую:
1. Направити менеджера зі збуту Коваленка Віктора Вікторовича у службове відрядження до
м. Кременчука за маршрутом м. Полтава – м. Кременчук і у зворотному напрямі: м. Кременчук –
м. Полтава для укладення договору постачання устаткування, проведення переговорів про
подальшу співпрацю, узгодження плану постачань на 2020 рік з ТОВ «Наша країна». Строк
відрядження 2 календарних дні з 05.02.2020 р. по 06.02.2020 р. з урахуванням часу в дорозі.
2. Головному бухгалтеру Бережніи К. Д. здіиснити документальне оформлення відрядження и
забезпечити:
− проведення інструктажу перед відрядженням;
− розрахунок і видачу авансу на відрядження згідно кошторису (додаток до наказу);
− прийняття звіту про використання коштів, виданих на відрядження й під звіт, після
повернення працівника;
− розрахунок і відшкодування працівнику витрат після повернення з відрядження.
3. Установити Коваленку В. В. суму добових 400 грн / календарнии день з компенсацією витрат на
проїзд і проживання в готелі.
4. Коваленку В. В. після повернення з відрядження у строки, передбачені для звітування, подати
до бухгалтерії Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, а директору
Лисенку І. О. – звіт про результати виконаних завдань.
Директор
З наказом ознайомлені:
Головнии бухгалтер
Менеджер зі збуту

Лисенко

І. Лисенко

Бережна
Коваленко

К. Бережна
В. Коваленко

Рис. 4. Приклад Наказу про направлення працівника у службове відрядження
ТОВ «Говерла»
Додаток до наказу
Від 03.02.2020 р. № 17
Кошторис витрат на відрядження Коваленка В. В.
03.02.2020 р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.

м. Полтава
Статті витрат

Сума, грн

Добові (2 дні х 400 грн)
800
Витрати на проїзд (м. Полтава - м. Кременчук, м. Кременчук – м. Полтава,
500
проїзд у громадському транспорті м. Полтава та м. Кременчук)
Витрати на проживання в готелі (у м. Кременчук – 1 доба)
600
Інші витрати
200
Усього
2100
Директор
Лисенко
І. Лисенко
Із завданням ознайомлені:
Головнии бухгалтер
Бережна
К. Бережна
Менеджер зі збуту
Коваленко
В. Коваленко

Рис. 5. Приклад Кошторису витрат на відрядження працівника
Посвідчення про відрядження – на сьогоднішній день є необов’язковою формою,
але деякі суб’єкти господарювання її продовжують використовувати. За потреби, можна
розробити власну форму [8].
Якщо підприємству необхідний такий первинний документ, то про його
використання зазначають у Положенні про службові відрядження. Звіт про виконану
роботу у відрядженні складається відрядженим у довільній формі, з деталізацією про
виконану роботу (рис. 6).
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Директору ТОВ «Говерла»
Менеджера зі збуту
Коваленка В.

Звіт про виконану роботу у відрядженні
Під час перебування у службовому відрядженні у м. Кременчук за період з 06 по 07 лютого 2020
року мною були виконані такі завдання:
1. Проведено переговори щодо укладення договору постачання устаткування з
представниками ТОВ «Наша країна» згідно попередніх домовленостей.
2. Укладений договір постачання устаткування з ТОВ «Наша країна».
3. Узгоджено план постачань на 2020 рік.
07.02.2020 р.
Менеджер зі збуту
Коваленко
В. Коваленко

Рис. 6. Приклад оформлення Звіту про виконану роботу у відрядженні
Журнал реєстрації відряджень надає зведену інформацію про відрядження
на підприємстві (рис. 7). Одне з головних завдань такого журналу – контроль за
відрядженнями працівників підприємства. Крім того, інформація, що міститься у
журналі реєстрації відряджень, дозволяє у разі потреби швидко надати роботодавцю
дані щодо конкретних працівників, які перебували у відрядження, загальних строків і
місць відряджень.
№
з/п

Прізвище,
ініціали

Місце роботи
и посада

1.

Коваленко В.

Відділ збуту,
менеджер зі
збуту

Журнал реєстрації відряджень
Дата и номер
Місце
наказу
відрядження
(розпорядження)
м. Кременчук

№ 17 від
03.02.2020 р.

Дата вибуття у Дата прибуття
відрядження з відрядження
05.02.2020 р.

06.02.2020 р.

Рис. 7. Приклад оформлення Журналу реєстрації відряджень
Скеровуючи працівника підприємства у відрядження, роботодавець повинен
забезпечити иого авансом, направлення без авансу можна кваліфікувати як порушення
трудового законодавства. Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою
або перераховуватися у безготівковіи формі на відповіднии рахунок для використання
із застосуванням платіжних карток. «Кошти, надані на відрядження» є коштами,
виданими під звіт працівнику підприємства. Автори Л. К. Сук, П. Л. Сук, зазначають, що
«підзвітна особа – довірена особа підприємства, яка має сукупність прав і обов'язків по
відношенню до підприємства» [13].
На думку О. Г. Пономаренко підзвітна особа – це працівник підприємства, якии
отримав від працедавця авансом кошти на виконання окремої цивільно-правової дії за
дорученням і за рахунок особи, що надала кошти [7]. Якщо така особа не є працівником
підприємства, то відносини між ними базуються на договорі доручення. Добові
включаються у загальну суму авансу и видаються працівнику до початку відрядження
(табл. 1).
Таблиця 1. Розмір добових витрат
Для поїздок Україною

Для закордонних відряджень
Для комерційних структур
Не більше 0,1 від розміру мінімальної зарплати, Не більше 80 євро за кожен календарнии день
установленої на 1 січня поточного року*. Максимальні відрядження. Показник закордонних добових
добові по Україні – 472,30 грн. Суми розраховують за визначить за кожен день. Відштовхуитесь від
кожен календарнии день відрядження.
офіціиного обмінного курсу гривні до євро.
Для бюджетних установ
Не більше 60 грн за кожен календарнии день В конкретних сумах (виражених у дол. США)
відрядження 11.
залежно від країни відрядження 11.

Зазначаємо, що добові – це витрати, які покликані покрити затрати працівника на
харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи, понесені нею під час
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службового відрядження [8]. Для підтвердження витрат, здіиснених працівником під час
відрядження, необхідно чітко їх розмежовувати і знати, що можна включати до їх складу
(рис. 8).
Види документів, якими підтверджуються витрати на відрядження працівника

Добові витрати

Витрати на
проїзд

Витрати по
оплаті за
проживання

Інші витрати

Наказ на відрядження (для поїздок по Україні або до безвізових країн)
Наказ про відрядження, документальні докази перебування у відрядженні
(для поїздок до країн з візовим режимом)
Транспортні квитки, транспортні рахунки, багажні квитанції
Роздруковані електронні квитки за наявності посадкового талону
Роздруковані документи
Відривні частини авіаквитків
Відривні частини посадкових талонів пасажирів
Роздруковані електронні посадкові документи на потяг
Квитанції про оплату послуг з перевезення багажу
Документи про оренду авто, паркувальні талони
Квитанції про користування послугами камери схову, платними залами
очікування
Рахунки з готелів, мотелів або інших суб’єктів господарювання, які
надають послуги з проживання фізичних осіб
Документи, що підтверджують бронювання проживання
Розрахункові документи про оплату проживання (чеки РРО, товарні або
розрахункові квитанції)
Квитанції про сплату необхідних платежів
Ксерокопія закордонного паспорта із візою
Страхові поліси
Чеки банкомату
Квитанції платіжного термінала
Товарні чеки, чеки РРО, розрахункові квитанції
Квитанції банку про обмін валюти
Документи, оформлені за правилами відповідної держави

Рис. 8. Види документів, якими підтверджуються витрати на відрядження
працівника
Якщо відряджении тимчасово непрацездатнии, то иому на загальних підставах
виплачують добові протягом часу, поки він не зможе за станом здоров’я приступити до
виконання покладеного на нього службового доручення або повернутися до місця свого
постіиного проживання, але не більше ніж 2 місяці. Тимчасова непрацездатність
повинна бути засвідчена лікарняним листком. Зазначимо, що у разі, якщо працівник
працює у відряджені у вихіднии або святковии день, про що зазначено у наказі, то иому
оплачують роботу в подвіиному розмірі середньоденного або денного заробітку [8]. Звіт
про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, є обов’язковим
документом, що оформлюється за результатами відрядження працівника відповідно
до пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 ПКУ [9].
На практиці такии документ частіше називають авансовим звітом. Иого форму
затверджено Наказом № 841 14. Розглянемо приклад заповненого Звіту (рис. 9).
Відряджении працівник складає Звіт, де заповнює графи, окрім: «Звіт перевірено»;
«Залишок унесении (перевитрата видана) у сумі за касовим ордером»; кореспонденції
рахунків бухгалтерського обліку; розрахунок суми утриманого податку за несвоєчасно
повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт. Ці графи заповнюються особою,
яка надала такі кошти (зазвичаи бухгалтером). Графу «Звіт затверджено» підписує
керівник (податковии агент).
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Затверджено
наказ Міністерства фінансів України
28.09.2015 № 841
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України 10.03.2016 № 350)
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
№__2__ від ___10 лютого___2020 року
Наименування податкового
агента ТОВ «Говерла»
4

5

6

7

8

Відділ збуту

Посада менеджер зі збуту

Цех

Професія

РОЗПИСКА. Приинятии на перевірку від Коваленка В. В. авансовии звіт
_№____2___від 10.02.2020 року. На суму2940 грн. 00 коп. Документів_11_.
Підпис__ Бережна_

Код за ЄДРПОУ
1
2
3

Звіт затверджено в сумі
Одна тисяча дев’ятсот сорок гривень
00 коп.
(словами)
Керівник

Лисенко
(підпис)

«10»__лютого__2020 року
П.І.Б. Коваленко Віктор Вікторович
Податковии номер (або серія і номер паспорта*)
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Звіт перевірено
0

Призначення авансу на відрядження
Залишок попереднього авансу
Перевитрата
Одержано (від кого, № та дата)
1. ВКО № 18 від 04.02.2020 р.
2.
3.
Усього отримано
Витрачено
Залишок
Перевитрата
Додаток
11
документів
Залишок унесении
Перевитрата видана

в сумі

«10» лютого 2020 року

156,00

1940 грн 00 коп.
«10»__лютого__2020 року
Бухгалтер___Бережна___

Сума (грн, коп.)
2100,00
2100,00
1944,00
156,00
-

грн, коп.

Підпис

Дебет
92
92
641
92
641
92
641
92

Кредит
372
372
372
372
372
372
372
372

Сума (грн, коп.)
800,00
550,00
110,00
185,00
37,00
185,00
37,00
40,00

за касовим ордером
№_12_від 10.02.2020 року
платіжним дорученням
Коваленко

Перелік документів наведено на звороті.

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає
граничний строк повернення:
Сума податку ______________ (грн., коп.) = не повернута сума** ______________ (грн, коп.) х
х ставка податку*** : 100.
Підпис особи, яка склала розрахунок ___________
Дата складання розрахунку _________ 20__ року
З розрахунком ознайомлений: підпис ______________________________________ дата ______________
(прізвище, ім'я, по батькові)
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Сума розраховується з урахуванням пункту 164.5 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України.
*** Ставка податку відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу ІV Податкового кодексу України.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Дата документа

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

за 2 дні. Сума добових за 1 день – 400,00 грн (згідно
05.02.2020-06.02.2020 Добові
наказу на відрядження № 17 від 03.02.2020 р.).
Рахунок готелю "Дніпро", м. Кременчук, № 38 від 06.02.2020
05.02.2020-06.02.2020 р. (у тому числі – ПДВ 110,00 грн)
Проїзд м. Полтава – м. Кременчук – 1 квиток (у тому числі
05.02.2020
– ПДВ 37,00 грн)
Проїзд м. Кременчук – м. Полтава – 1 квиток (у тому числі
06.02.2020
– ПДВ 37,00 грн)
05.02.2020-06.02.2020 Проїзд по м. Кременчук та м. Полтава (8 квитків)
Підпис підзвітної особи _______Коваленко______
___10.02___2020_ року

Зворотний бік
Сума
Дебет
(грн, коп.) рахунка
800,00

92

660,00

92, 641

222,00

92

222,00

92

40,00

92

Рис. 9. Приклад заповненого Звіту про використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт
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Щодо штрафних санкціи за невчасне подання Звіту, то в 2019 р. в цьому аспекті
відбулися суттєві зміни завдяки Указу президента України № 418/2019 [15], згідно
якого фіскальні органи більше не штрафуватимуть за перевищення строків
використання виданої під звіт готівки, а також видачу готівки під звіт без повного
звітування щодо раніше виданих коштів. Дании факт вимагає відповідного коригування
форми Звіту.
Єдина відповідальність, яку понесе працівник підприємства за неповернення
вчасно невикористаного залишку грошових коштів, − це адміністративна відповідальність, що становитиме суму, яка не була підтверджена відповідними документами.
Згідно п.п. 164.2.11 ПКУ, така сума буде включена до оподатковуваного доходу
працівника и підлягатиме оподаткуванню згідно діючого законодавства. Також
вважаємо, що для полегшення ідентифікації виплат було б доцільним доповнення
лицьового боку Звіту (після рядка «Призначення авансу») додатковим реквізитом з
позначенням граничних дат відрядження, иого тривалості, а також номером і датою
наказу про відрядження.
Важливим и актуальним питанням, що потребує висвітлення, виступають терміни
подання Звіту (табл. 2).
Таблиця 2. Терміни подання авансового звіту при відрядженні
Спосіб видачі авансу
Працівник отримав готівку в касі
Бухгалтер перерахував кошти на особисту
картку відрядженого
Працівник отримав корпоративну карту та
зняв з неї готівку у банкоматі
Працівник отримав корпоративну карту та
розрахувався нею безготівково

Термін звітування
До закінчення п’ятого банківського дня, що иде за
днем завершення поїздки (пп. 170.9.2 ПКУ)
До закінчення третього банківського дня після
завершення відрядження (абз. «а» пп. 170.9.3 ПКУ)
Не пізніше 10-ти банківських днів, а за наявності
поважних причин до 20-ти банківських днів (абз. «б»
пп. 170.9.3 ПКУ)

Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 37
«Розрахунки з різними дебіторами», субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними
особами» [16]. Це активно-пасивний рахунок, тобто сальдо по субрахунку може бути як
дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються у балансі розгорнуто:
дебетове сальдо − в складі оборотних активів, кредитове сальдо − в складі зобов’язань
підприємства.
В дебеті иого записують видані суми під звіт, а також відшкодування перевитрат,
тобто погашення кредиторської заборгованості. По кредиту субрахунку 372
відображають списання підзвітних сум, яке може відбуватися шляхом повернення
грошеи в касу, віднесення на витрати виробництва, оприбуткування придбаних
матеріальних цінностеи.
Субрахунок 372 взаємодіє з Дт і Кт рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках»,
при видачі и поверненні невикористаних підзвітних сум. Крім цього, лише з Д-т
рахунків: 64 «Розрахунки за податками и платежами», а саме - субрахунку
641 «Розрахунки за податками» - на суму ПДВ відповідно до підтверджувальних
документів; 92 «Адміністративні витрати» - на суму добових і використаних сум без ПДВ.
Вивчаючи проблеми відображення в обліку підзвітних сум і коштів, наданих на
відрядження, А. М. Кадацька та О. С. Пташнік 3, с. 54−56 наголошують на питанні
невідповідності змістовного навантаження и назви субрахунку 372, про що свідчить і
чинна назва авансового звіту та відсутність офіціиного визначення поняття «підзвітна
особа» і рекомендують змінити иого назву на «Розрахунки з підзвітними особами та за
відрядженнями».
О. Г. Пономаренко пропонує відкривати рахунки 4-го порядку, назва і кількість
цих рахунків залежатиме від виду діяльності суб’єкта господарювання, иого розмірів і
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чисельності підзвітних осіб. Зазначені науковці пропонують ввести такі назви
субрахунків 7:
- 3721 «Розрахунки з підзвітними особами»;
- 3722 «Розрахунки за відрядженнями».
Зокрема, Лісна І. В. [17] теж висвітлює питання стосовно удосконалення
аналітичного обліку витрат на відрядження через використання субрахунків 4-го
порядку до рахунків витрат в ролі ідентифікаторів при автоматизації обліковоаналітичних робіт на всіх стадіях управління.
Розглянемо вищенаведении приклад для відображення на рахунках
бухгалтерського обліку витрат на відрядження (табл. 3).
Таблиця 3. Кореспонденція обліку по розрахункам за відрядженням
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Зміст господарських операціи
Працівникові видано аванс на відрядження з каси
підприємства
Списано на витрати на підставі затвердженого звіту
Віднесено ПДВ до податкового кредиту
Повернено працівником залишок авансу до каси підприємства
Нараховано заробітну плату за лютии 2020 року, у т.ч. оплату
за дні відрядження
Нараховано ЄСВ на заробітну плату
Утримано ПДФО із заробітної плати
Утримано віиськовии збір із заробітної плати
Перераховано до бюджету ЄСВ
Перераховано до бюджету ПДФО
Перераховано до бюджету віиськовии збір
Перераховано на зарплатнии картковии рахунок працівника

Кореспонденція
рахунків
Дебет Кредит

Сума, грн

372

301

2100,00

92
641
301

372
372
372

1760,00
184,00
156,00

92

661

10000,00

92
661
661
651
641
642
661

651
641
642
311
311
311
311

2200,00
1800,00
150,00
2200,00
1800,00
150,00
8050,00

Якщо певна категорія витрат не згадана в абзаці другому п.п. «а» п.п. 170.9.1
ПКУ як неоподатковувана, але згідно з Положенням про службові відрядження
компенсується роботодавцем, то таку виплату слід обкладати ПДФО і ВЗ. Те ж саме
стосується витрат, які зазначені в згаданому абзаці, але їх здіиснення у відрядженні не
підтверджене працівником документально [18].
Також під обкладення ПДФО і ВЗ потрапляють добові, видані відрядженому
працівникові понад граничнии розмір, регламентовании абзацом п’ятим п.п. «а»
п.п. 170.9.1 ПКУ.
Крім того, якщо працівник придбав товари для потреб роботодавця за рахунок
власних коштів (грошові кошти під звіт не видавалися), то суму таких коштів, що
відшкодовуються иому роботодавцем за зазначені товари, слід обкласти ПДФО і ВЗ (як
іншии оподатковувании дохід). Також надміру витраченими коштами також є суми,
витрати яких у відрядженні не підтверджені відповідними розрахунковими
документами [19].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Організація розрахунків за відрядженнями є невід’ємною частиною обліку
розрахунків з підзвітними особами підприємств. Керуючись чинними законодавчими
нормами, було окреслено систему документування та відображення в обліку даної
категорії. Крім того, визначено важливість створення якісної системи документування
на підприємстві. В тои же час, останні зміни в законодавстві зумовили внесення
запропонованих коректив щодо форми Звіту про використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт.
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Анотація
Вступ. В умовах трансформації ринкових відносин змінюються і теорії, що визначають
закони формування ефективної, мотивованої команди, що дозволяє кожному з нас бути
успішним. З огляду на те, що компанії все більше зміщують акцент в сторону
інтенсивного розвитку, що передбачає збільшення ефективності роботи без змін у
штаті працівників, саме тому все частіше управлінці ставлять перед собою питання
щодо створення в компанії плідної атмосфери, яку приймуть і розділять всі
співробітники. Без належної уваги до аспекту корпоративної культури з самого початку
не буде керівних принципів, що визначають розвиток компанії, а значить і орієнтирів,
необхідних для правильного підбору співробітників.
Метою статті є аналіз ролі електронних ресурсів у встановленні й розвитку
інформаційного простору та, відповідно, корпоративної культури компанії.
Результати. У статті викладено загальну характеристику поняття «корпоративна
культура». Розглянуто роль корпоративного порталу у формуванні внутрішнього
інформаційного простору та його функціональну активність.
Встановлено, що внутрішній корпоративний портал необхідний, всупереч існуючій думці,
не тільки великим компаніям. Навіть в маленьких компаніях такий ресурс може істотно
підвищити ефективність роботи співробітників за рахунок того, що виконує ряд
важливих функцій. Інформаційна. Єдина точка входу і зручна навігація по інформації
дозволять співробітникам швидше знаходити необхідні для них дані. Комунікативна.
Корпоративний портал дає можливість співробітникам обговорювати робочі питання
за допомогою форуму або чату. Навчальна функція. Завдяки спеціальному розділу про
корпоративну культуру і про історію компанії новим співробітникам буде набагато
легше освоїтися в роботі. На порталі можна організувати онлайн-навчання, яке
допоможе заощадити час і навчити співробітників компанії, не залишаючи робочого
місця. Функція планування. Корпоративний портал також дозволяє призначати
завдання і стежити за ходом їх виконання.
Висновки. На сьогоднішньому етапі розвитку використання компанією корпоративного
порталу не є інновацією, а виступає одним з обов’язкових елементів забезпечення його
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конкурентоздатності. Адже, окрім очевидної інформаційної функції порталу він
забезпечує формування нових компетенцій чи їх розвиток у працівників підприємства, що
є визначальним у розвитку компанії. Окрім цього корпоративний портал є обов’язковим
елементом у формуванні лояльності працівника до компанії та її корпоративної
культури загалом.
Ключові слова:
лояльність.

корпоративна

культура,

корпоративний

портал,
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ELECTRONIC RESOURCES AS ONE OF THE ELEMENTS OF FORMATION AND PROGRESS
OF THE COMPANY'S CORPORATE CULTURE
Abstract
Introduction. In the conditions of transformation of market relations, the theories defining laws
of formation of an effective, motivated command that allows each of us to be successful also
change. Given that companies are increasingly shifting the focus towards intensive development,
which involves increasing efficiency without changing the staff, which is why managers are
increasingly asking themselves to create a fruitful atmosphere in the company, which will be
perceived and shared by all employees. Without proper attention to the aspect of corporate culture
from the beginning there will be no guidelines that determine the development of the company,
and hence the guidelines necessary for the proper selection of employees.
The purpose of the article is to analyze the role of electronic resources in the establishment and
development of information space and, accordingly, the corporate culture of the company.
Results. The article describes the general characteristics of the concept of "corporate culture".
The role of the corporate portal in the formation of the internal information space and its
functional activity is considered.
It is established that the internal corporate portal is necessary, contrary to the existing opinion,
not only for large companies. Even in small companies, such a resource can significantly increase
the efficiency of employees due to the fact that it performs a number of important functions: 1.
Information. A single-entry point and convenient navigation of information will allow employees
to quickly find the data they need. 2. Communicative. The corporate portal allows employees to
discuss work issues via a forum or chat. 3. Learning function. Thanks to a special section on
corporate culture and the history of the company, it will be much easier for new employees to get
used to the work. On the portal you can organize online training, which will save time and train
the company's employees without leaving the workplace. 4. Planning function. The corporate
portal also allows you to assign tasks and monitor the progress of their implementation.
Conclusions. At this stage of development, the company's use of the corporate portal is not an
innovation, but is one of the mandatory elements to ensure its competitiveness. After all, in
addition to the obvious information function of the portal, it provides the formation of new
competencies or their development in employees of the enterprise, which is crucial in the
development of the company. In addition, the corporate portal is a mandatory element in the
formation of employee loyalty to the company and its corporate culture in general.
Keywords: corporate culture, corporate portal, motivation, loyalty.
JEL classification: М14
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Вступ
В умовах трансформації ринкових відносин змінюються і теорії, що визначають
закони формування ефективної, мотивованої команди, що дозволяє кожному з нас бути
успішним. З огляду на те, що компанії все більше зміщують акцент в сторону
інтенсивного розвитку, що передбачає збільшення ефективності роботи без змін у штаті
працівників, саме тому все частіше управлінці ставлять перед собою питання щодо
створення в компанії плідної атмосфери, яку сприимуть і розділять всі співробітники.
Керівнику нової компанії необхідно продумати тип корпоративної культури, яка
буде формуватися у компанії паралельно з її зростанням. Модель культури деякі
переймають у більш солідних підприємств, в інших випадках засновник знає, якою має
бути його компанія, і сам впливає на її формування. Без належної уваги до аспекту
корпоративної культури з самого початку не буде керівних принципів, що визначають
розвиток компанії, а значить і орієнтирів, необхідних для правильного підбору
співробітників. Тому дослідження проблем формування корпоративної культури на
підприємстві сьогодні є актуальним [14].
В сучасних умовах глобалізації та трансформації економічного середовища успіх
підприємства часто залежить від того, наскільки успішно всередині нього збудовані
комунікації. Одним з інструментів, здатних вплинути на комунікативне середовище
всередині підприємства і швидкість обміну інформацією між співробітниками, є
корпоративний портал [8].
Мета статті
Метою статті є аналіз ролі електронних ресурсів у встановленні та розвитку
інформаціиного простору та, відповідно, корпоративної культури компанії.
Проблематику формування корпоративної культури розглянуто у багатьох
наукових дослідженнях авторів: Lucas H. [1], Базаров Т.Ю. [3], Белоусова М.Ю. [4],
Ларичева Е.А. [7], Леикина Я.В. [8], Орлов Е.С. [11], Шеин Е.X. [13], Юрасов І. [14] та інші.
В цих працях розглянуто загальні принципи формування корпоративної культури,
проте ґрунтовнішого дослідження потребує встановлення ролі електронних ресурсів у
розвитку інформаціиного простору.
Виклад основного матеріалу дослідження
На сьогоднішніи день корпоративна культура є однією з наиважливіших
складових успіху компанії. Змінюється концепція менеджменту, все більше вивчаються
явища і дії, які надають неочевиднии, але відчутнии вплив на рівень прибутку
підприємства. Незважаючи на те, що поняття корпоративної культури порівняно нове,
сама по собі вона зародилася дуже давно.
Корпоративна культура – це психологічне поле компанії, яке сформовано
ціннісними установками керівника, частина з яких є базою для побудови політики
організації. Підґрунтям для формування корпоративної культури певного типу є не
прописана місія і філософія компанії, а реальна щоденна поведінка топ-менеджменту
організації. Для співробітників компанії поведінку керівника визначає усвідомлення
себе і свого місця в компанії, ставлення до часу, ризику, грошеи, лояльність до компанії і
мотивації до роботи и особистої ініціативи. Все це є проявами корпоративної культури,
за якими можна визначити рівень її розвитку в компанії [6].
Однією з основних ознак корпоративної культури можна назвати гармоніиність
організації, в якіи окремі елементи культури за рівнем свого розвитку, за
спрямованістю, за ідеями, цілями, завданнями, способами досягнення цілеи
відповідають один одному [9].
На практиці корпоративна культура проявляється в системі цінностеи, властивіи
організації; в загальних принципах ведення справ; в традиціях організації і
особливостях її життєдіяльності; в специфічних нормах міжособистісних відносин і
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кадровіи політиці; в офіціиному кредо компанії і неформальних переконаннях її
співробітників; в системі комунікаціи.
Увага до феномену корпоративної культури визначається цілою низкою причин,
у тому числі наиважливішою - інтеграція працівників, формування у них почуття
відданості організації за умов необхідності постіиних змін в роботі корпораціи в умовах
сучасного динамічного ринку. В силу своєї функціональної специфіки, корпоративна
культура виступає як інструмент управління кадрами компанії [4].
Крім безпосереднього впливу на поведінку й ставлення співробітників через
систему цінностей, норм, символів, культура впливає на працівників за допомогою
здійснення впливу на інші елементи управління персоналом. Наявність стрункої
системи цінностей і норм поведінки дозволяє організації створити єдиний вектор руху
й розвитку компанії та її співробітників. Втім, грамотно впроваджена корпоративна
культура дозволяє не тільки поліпшити процес внутрішньої комунікації, а й забезпечує
лояльність співробітників, допомагає підтримувати командний дух колективу, від
якого, іноді, залежить безпека компанії. Саме корпоративна культура дозволяє
роботодавцю сформувати в компанії міцний колектив, команду співробітників, які із
задоволенням виконують спільну справу [10].
На сучасному етапі розвитку ІТ-технологій і всезагальному доступі до світової
мережі Інтернет компанії активно використовують корпоративний портал не лише для
доступу співробітників до корпоративних даних і додатків, а й як елемент розвитку
власної корпоративної культури.
Незважаючи на все зростаючу популярність Інтранет-систем, їх історія сягає
глибоко у витоки розвитку IT-технологій. Перші корпоративні портали з’явилися
одночасно з розвитком мережевих технологій. Вони були надбанням великих
організацій, які могли собі дозволити дорогу розробку власної технології, розрахованої
на специфічні потреби. Початковим призначенням корпоративних порталів були
функції внутрішнього сайту організації: публікація новин і інших матеріалів, створення
бази файлів і документів, форум для внутрішнього спілкування.
З розвитком ринку росла доступність і функціональність порталів, і зараз вони
знаходяться на порозі масового прийняття. У середньостроковій перспективі ці
продукти повинні стати предметом масового споживання. Поряд з офісними
програмами й системами захисту даних корпоративні портали будуть обов’язковим
інструментом для забезпечення ефективної роботи організації [11].
Нарешті, останньою стадією еволюції порталів стала їх роль в якості інструменту
інтеграції корпоративних даних і додатків. Метою цієї інтеграції є надання
користувачеві єдиної точки доступу до інформаційної інфраструктури організації.
Таким чином, портали стали універсальним інтерфейсом для виконання посадових
обов’язків, проведення навчань і перевірки рівня залишкових знань, що дозволяє легко
актуалізувати отримані знання [12].
Внутрішній корпоративний портал необхідний, всупереч існуючій думці, не
тільки великим компаніям. Навіть в маленьких компаніях такий ресурс може істотно
підвищити ефективність роботи співробітників за рахунок того, що виконує ряд
важливих функцій.
1. Інформаційна. На внутрішньому ресурсі компанії можна зберігати документи,
необхідні співробітникам, довідкову інформацію, контакти і дані працівників,
публікувати важливі корпоративні новини.
Єдина точка входу і зручна навігація по інформації дозволять співробітникам
швидше знаходити необхідні для них дані. Крім того, вони зможуть отримувати доступ
до робочих матеріалів з будь-якої точки і будь-якого комп’ютера, завдяки чому робочий
процес можна не переривати під час відряджень або відсутності на робочому місці.
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2. Комунікативна. Корпоративний портал дає можливість співробітникам
обговорювати робочі питання за допомогою форуму або чату. Завдяки цьому вся
внутрішня переписка компанії буде зберігатися на ресурсі, який належить бізнесу, а не
на сторонніх серверах. Доступ до цих функцій зможе отримати будь-який співробітник
за допомогою веб-інтерфейсу без необхідності встановлювати додаткові програми на
комп’ютер (наприклад, це важливо, якщо треба отримати доступ до інформації з чужого
пристрою або загального користування).
3. Навчальна функція. Корпоративний портал можна також використовувати для
навчання та адаптації нового персоналу. Завдяки спеціальному розділу про корпоративну культуру і про історію компанії новим співробітникам буде набагато легше
освоїтися в роботі. На порталі можна організувати онлайн-навчання, яке допоможе
заощадити час і навчити співробітників компанії, не залишаючи робочого місця.
4. Функція планування. Корпоративнии портал також дозволяє призначати
завдання і стежити за ходом їх виконання. Завдяки цьому можна завжди дізнатися про
те, в якіи стадії знаходиться робота над поставленим завданням без додаткового
контакту и обговорень деталеи зі співробітником (що істотно заощаджує час) [7, 13].
Також в рамках корпоративного порталу можна реалізувати й інші необхідні для
роботи функції. В їх число входять колективний календар, поштовий додаток та інші.
За даними опитування серед співробітників корпорації Microsoft 33% з них
зазначили, що корпоративний портал скорочує час на виконання щоденних робочих
операцій. Результати аналогічного опитування в компанії ІВМ показали, що 68%
співробітників вважають корпоративний портал джерелом дуже важливої інформації, а
80% відвідують ресурс мінімум один раз на день. Таким чином, наявність
корпоративного порталу істотно збільшує ефективність роботи кожного співробітника,
а, отже, впливає і на продуктивність компанії в цілому [2].
Основний вплив порталу на схему комунікацій підприємств полягає в зміщенні
системи управління від вертикальної (начальник - підлеглий) в сторону горизонтальної,
яка передбачає «колега-колега». Плюси такої системи полягають у використанні
співробітників як основного активу компанії для ухвалення спільних рішень з
управління компанією і генерації нових ідей. У свою чергу, можливість участі в
управлінні компанією мотивує співробітників на спілкування зі своїм роботодавцем і
пошук шляхів поліпшення роботи компанії.
Основні переваги внутрішнього порталу полягають в його функціональності.
Адже, чим більша компанія, тим важче налаштувати комфортну внутрішньо-корпоративну комунікацію для всіх співробітників і при цьому не загубитися у величезному
обсязі інформації. По-перше, велика ймовірність, що важлива інформація буде отримана
не всіма співробітниками. По-друге, обговорення різних питань різними відділами в
таких умовах практично неможливо. Використовуючи корпоративний портал, можна
розділити всю компанію на відділи за допомогою чатів, при цьому відзначати ті
повідомлення, які будуть показуватися у всіх чатах одночасно, а забезпечення
комфортного та інтуїтивно-зрозумілого процесу обміну файлами без використання
сторонніх рішень дозволить захистити інтелектуальну власність компанії [5].
Не менш важливу роль відіграє корпоративнии портал у проведенні навчання для
нових працівників і їх адаптації у компанії, у поширені нової інформації, у перевірці
засвоєння отриманих знань працівниками підприємства під час навчання. Адже, як
відомо, корпоративне навчання істотно відрізняється від традиціиного «професіиного
навчання» і характеризується такими вимогами [1]:
❖ всі співробітники організації повинні брати участь в корпоративному
навчанні;
❖ сприяє загальному інтелектуальному розвитку співробітника компанії,
підвищує його загальну самооцінку;
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❖ безперервний процес;
❖ має бути інноваційним, з використанням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій і базуватися на активних методах навчання;
❖ направлено не тільки на оновлення професійних компетенцій, а й на
соціальний розвиток співробітників компанії, формуючи їх цінності, переконання,
світогляд, тобто на корпоративну культуру компанії.
Таким чином, всі вище описані вимоги можуть бути легко реалізовані при
залученні до цього процесу корпоративного порталу.
Важливу роль в корпоративному навчанні грає планування і організація
корпоративного навчання. Планування і організація корпоративного навчання вимагає
особливої уваги, так як від кількості співробітників компанії в навчальніи групі та їх
психоемоціиного стану багато в чому залежить якість теоретичного и практичного
навчання [3]. Використання електронних версіи навчального матеріалу і тестової
системи перевірки знань у корпоративному порталі унеможливлює вплив зовнішніх
чинників на процес засвоєння знань і дозволяє працівнику самому вибирати час
ознаиомлення з матеріалом та, відповідно, перевірки якості иого засвоєння.
Висновки та перспективи подальших розвідок
На сьогоднішньому етапі розвитку використання компанією корпоративного
порталу не є інновацією, а виступає одним з обов’язкових елементів забезпечення иого
конкурентоздатності. Адже, окрім очевидної інформаціиної функції порталу він
забезпечує формування нових компетенціи або їх розвиток у працівників підприємства,
що є визначальним у розвитку компанії. Окрім цього корпоративнии портал є
обов’язковим елементом у формуванні лояльності працівника до компанії та иого
корпоративної культури загалом.
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Анотація
Вступ. Основними учасниками трансформаційних процесів національної економіки
виступають представники влади, громади та бізнесу. З боку бізнесу виступають
виробники та надавачі економічних продуктів і послуг, а з боку громади – споживачі
економічних благ і послуг. Влада виражає свою співучасть у формуванні механізмів
трансформаційних процесів національної економіки у вигляді нормативно-законодавчого
та соціально-регулюючого впливу на формування економічних явищ і процесів.
Метою статті є формування механізму трансформаційних процесів національної
економіки на засадах дизайн менеджменту.
Результати. Доведено, що Україна має вартісне вираження і спрямована на покращення
інвестиційної та туристичної привабливості, конкурентоспроможності та посилення
почуття гордості й політичної свідомості, відповідно здійснено аналіз впливу величини
вартості бренду України на деякі макроекономічні показники: ВВП, прямі іноземні
інвестиції, капітальні інвестиції, експорт та імпорт товарів.
Висновки. Запропоновано у контексті програмно-цільового підходу та дизайн
менеджменту під економічним механізмом трансформаційних процесів національної
економіки розуміти взаємоузгоджені дії влади, громади та бізнесу, спрямовані на
досягнення цілей сталого розвитку шляхом здійснення реформ інституційного,
нормативно-правового і бюджетного характеру та реалізації державних програм
розвитку з використанням сучасних програмно-цільових методів та інструментів
(суспільний договір, цифрове урядування, цифровізація освіти, медицини та економіки,
субсидії, субвенції, трансфери, кредити та інші фіскальні інструменти, національний
бренд), із залученням представників громадськості та бізнесу до процесів державного
управління. Запропонований механізм трансформаційних процесів національної
економіки потребує удосконалення соціальних орієнтирів та соціальної відповідальності
на рівні формування суспільної свідомості.
Ключові слова: механізм, національна економіка, дизайн менеджмент, трансформаційні
процеси.
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FORMATION OF THE MECHANISM OF TRANSFORMATION PROCESSES OF THE
NATIONAL ECONOMY ON THE BASIS OF DESIGN MANAGEMENT
Abstract
Introduction. The main participants in the transformation processes of the national economy are
representatives of government, community and business. Producers and providers of economic
products and services act on the business side, and consumers of economic goods and services act
on the community side. The government expresses its complicity in the formation of mechanisms
of transformational processes of the national economy in the form of normative-legislative and
social-regulatory influence on the formation of economic phenomena and processes.
The purpose of the article is to form a mechanism of transformation processes of the national
economy on the basis of design management.
Results. It is proved that Ukraine has a value and is aimed at improving investment and tourism
attractiveness, competitiveness and strengthening the sense of pride and political consciousness,
respectively, analyzed the impact of the value of Ukraine's brand on some macroeconomic
indicators: GDP, foreign direct investment, capital investment, export and import goods.
Conclusions. It is proposed that in the context of program-targeted approach and design
management under the economic mechanism of transformation processes of the national economy
to understand the concerted actions of government, community and business aimed at achieving
sustainable development goals through institutional, regulatory and budgetary reforms and
implementation of state development programs, modern program-targeted methods and tools
(social contract, digital government, digitalization of education, medicine and economics, subsidies,
subventions, transfers, loans and other fiscal instruments, national brand), with the involvement of
public and business representatives in public administration processes. The proposed mechanism of
transformational processes of the national economy requires the improvement of social guidelines
and social responsibility at the level of formation of public consciousness.
Keywords: mechanism, national economy, design management, transformation processes.
JEL classification: E62; F01; F02; O00
Вступ
Основними учасниками трансформаціиних процесів національної економіки виступають представники влади, громади та бізнесу. З боку бізнесу виступають виробники
та надавачі економічних продуктів і послуг, а з боку громади – споживачі економічних
благ і послуг. Влада виражає свою співучасть у формуванні механізмів трансформаціиних процесів національної економіки у вигляді нормативно-законодавчого та
соціально-регулюючого впливу на формування економічних явищ і процесів.
У розвиток науки про мистецтво управління на засадах дизаин менеджменту
зробили значнии внесок такі відомі українські вчені, як О. Терлецькии, М. Павлик,
М. Драгоманов, М. Зібер, С. Подолинськии, М. Туган-Барановськии, І. Вернадськии,
М. Вольськии, І. Іртищева, Г. Цехановецькии, К. Вобліи, Т. Воинаровськии, І. Коропецькии, Л. Чернюк, В. Копитко, І. Крамаренко та ін.
Мета дослідження
Метою статті є формування механізму трансформаціиних процесів національної
економіки на засадах дизаин менеджменту.
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Завдання української влади в
короткостроковій перспективі

Виклад основного матеріалу дослідження
З боку органів державної влади співучасниками трансформаціиних процесів
національної економіки виступають центральні та місцеві органи державної влади, а
місцеві органи самоврядування не відносять до державних. До основних державних
органів України, що забезпечують ініціативне, нормативно-правове та виконавче
регулювання трансформаціиних процесів, належать [1]:
❖ Глава держави (Президент України);
❖ Парламент (Верховна Рада України);
❖ Виконавча влада (Кабінет міністрів України, міністерства, відомства, органи
державного управління на місцях);
❖ Судова влада (Конституційний суд України, Верховний суд, Вищий
адміністративний суд, Вищий господарський суд);
❖ Силові та правоохоронні органи (Національна поліція України, Служба
безпеки України, Прокуратура України, Збройні сили України).
Механізм трансформаціиних процесів національної економіки, учасниками якого
є представники влади, громади та бізнесу, торкається усіх сфер господарської
діяльності: виробництва матеріальних благ та цінностеи, їх розподілу, обміну та
споживання.
На думку авторів Доктрини збалансованого розвитку Україна 2030, «механізми є
сукупністю економічних та політичних діи, спрямованих на досягнення поставлених
цілеи і завдань збалансованого розвитку через інституціині, нормативно-правові та
бюджетні зміни» [2].
На шляху досягнення цілеи сталого розвитку перед органами державного
управління стоїть низка першочергових завдань (рис. 1), пов’язаних із: налагодженням
ефективних схем регулювання національних трансформаціиних процесів; адаптацією до
глобальних змін та викликів; розбудовою інституціиної сфери; подоланням негативних
тенденціи.
Ефективне реагування та превентивні заходи щодо інтегральних ризиків для
України (неефективність державного управління; досягнення критичних показників
боргового навантаження; недоступність фінансових та інвестиціиних ресурсів через
кредитнии механізм; критичні масштаби и темпи втрати людського капіталу через
неефективнии і несправедливии розподіл національного багатства та невідповідність
державного управління очікуванням суспільства);
Адаптація до змін попиту в глобальній економіці з одночасним стимулюванням
розвитку внутрішнього ринку;
Створення і розвиток виробництва з високою вартістю в національній економіці. У
всіх секторах економіки необхідні значні інвестиції для технологічної модернізації та
підвищення продуктивності праці и ефективності підприємств;
Розбудова сприятливого інституційного середовища на основі ефективної
співпраці всіх стейкхолдерів;
Подолання або суттєве зменшення впливу критичних факторів, які гальмують
розвиток національної економіки.

Рис. 1. Завдання української влади в короткостроковій перспективі
Джерело: побудовано на основі [2]
Характеризуючи критичні фактори гальмування національної економіки, автори
Доктрини збалансованого розвитку Україна 2030 в першу чергу зазначають суттєві
втрати від росіиської інтервенції на сході країни, на другому місці зазначають
необхідність зменшення частки тіньової економіки, потім идеться про необхідність
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подолання корупції, реформу пенсіиного забезпечення, зменшення державного боргу,
зниження енергоємності ВВП (рис. 2). Подолання впливу негативних критичних
факторів гальмування національної економіки дасть можливість переити від виконання
завдань короткострокової перспективи до довгострокових завдань, які пов’язані із
досягненням цілеи сталого розвитку та зорієнтовані на людськии розвиток.
Втрати від військових дій на Сході та окупації Криму склали до 25% ВВП, нині цей
показник має тенденцію до збільшення.
За умов уведення електронного врядування, верховенства права та ефективного і
справедливого розподілу національного багатства, очікуване значення частки тіньового
сектора до 2030 р. не має перевищувати середні показники країн ЄС.
Масштаби корупції, що, зокрема, зумовлені тіньовою економікою, нині досягли 14% ВВП.
За умови впровадження системних реформ у 2017-2030 рр. має бути досягнуте
прогнозоване значення показника на рівні 4% ВВП.

Недосконала застаріла система пенсійного забезпечення: видатки Пенсійного фонду
України складають майже 13% ВВП. За умови послідовного й радикального реформування
пенсійної системи з метою переходу від повністю солідарного пенсійного забезпечення І
рівня як спадку радянських часів до індивідуальних пенсійних розрахунків (ІІ рівень) і
повноцінного функціонування недержавних пенсійних фондів (ІІІ рівень) пенсійне
навантаження на бюджет може очікуватися на рівні 4,8% ВВП.
Обслуговування державного боргу України, що за оцінкою експертів Світового банку
коштуватиме майже 10% ВВП щороку. Важливим є якнайшвидший перегляд чинних умов
кредитної угоди для усунення закріпленого на десятки років уперед руйнівного тиску на
національну економіку.
Енергоємність ВВП України перевищує середньосвітовий показник і показники
розвинених країн. Показник енергоємності ВВП України до 2030 р. має знизитися до рівня
0,11 кг нафтового еквівалента на один дол. США.

Рис. 2. Критичні фактори гальмування національної економіки
Джерело: побудовано на основі [2]
Реалізація першочергових і довгострокових завдань розвитку національної
економіки уможливлюється за умови розробки и впровадження ефективних реформ і
програм розвитку, використання сучасних методів та інструментів урядування,
спираючись на принципи сталості, субсидіарності та розумного зростання через сучасні
інновації та ефективне використання наявних ресурсів та можливостеи.
В якості важливої складової або передумови сталого розвитку національної
економіки експерти зазначають необхідність існування суспільного договору.
«Наявність суспільного договору як передумови позитивного розвитку подіи зумовлює
иого позиціонування як Механізму № 1 для реалізації цілеи і завдань збалансованого
розвитку України. Суспільнии договір (Принципи політичного права) – це добровільна
згода кожної окремої особистості на об’єднання у спільноту з метою захисту своїх
невід’ємних прав на життя, безпеку, здоров’я, освіту и водночас справедливого
розподілу національного багатства і доступу до культурного надбання» [2].
Сучасні концептуальні підходи до державного управління Good Governance
базуються на створенні демократичного інформаціиного суспільства із залученням
громадськості та бізнесу до процесів державного управління. Г. Хаиден пояснює Good
Governance як «усвідомлене управління державними структурами, що існують, із
погляду посилення легітимності публічної сфери» [3]. Good Governance розглядають як
результат людської діяльності (human agency), спрямованої на встановлення
взаємозв’язків між державою, бізнесом та громадою [4]. Аналогічне пояснення наводять
Дж. Марч і Дж. Ольсен про те, що Good Governance «впливає на інституціональні рамки, у
межах яких взаємодіють громадяни и державні діячі та здіиснюється політика» [5].
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У контексті програмно-цільового підходу та дизаин менеджменту під
економічним механізмом трансформаційних процесів національної економіки слід
розуміти взаємоузгоджені дії влади, громади та бізнесу спрямовані на досягнення цілеи
сталого розвитку шляхом здіиснення реформ інституціиного, нормативно-правового и
бюджетного характеру та реалізації державних програм розвитку з використанням
сучасних програмно-цільових методів та інструментів (суспільнии договір, цифрове
урядування, цифровізація освіти, медицини та економіки, субсидії, субвенції,
трансферти, кредити та інші фіскальні інструменти, національнии бренд), із залученням
представників громадськості та бізнесу до процесів державного управління.

Механізм трансформаційних процесів національної економіки
Реформи: реформа системи національної безпеки та оборони, антикорупціина реформа та
оновлення влади, реформа правоохоронної системи, децентралізація та реформа державного
управління, реформа системи охорони здоров’я, податкова реформа тощо.
Програми: програма розвитку підприємництва, програма енергонезалежності, програма
популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаціиному просторі
тощо.
Методи: програмно-цільовии метод, методика формування спроможних громад, бюджетування,
бенчмаркінг, прогнозування, кореляція тощо.

Інструменти:

1. Суспільний договір;
2. Національний
бренд;
3. Цифрове
урядування;
4. Цифровізація
медицини, освіти та
економіки;
5. Податки;
6. Субсидії, субвенції,
трансферти;
7. Кредити та інші
фіскальні інструменти
тощо.

Принципи:
1. Сталість;
2. Субсидіарність;
3. Розумного,
збалансованого та
всеохоплюючого
зростання.

Цілі:
1. Подолання бідності;
2. Подолання продовольчої безпеки;
3. Міцне здоров’я і благополуччя;
4. Якісна освіта;
5. Гендерна рівність;
6. Чиста вода та належні санітарні умови;
7. Доступна та чиста енергія;
8. Гідна праця та економічне зростання;
9. Промисловість, інновація та інфраструктура;
10. Скорочення нерівності;
11. Сталий розвиток міст та громад;
12. Відповідальне споживання та виробництво;
13. Пом’якшення наслідків зміни клімату;
14. Збереження морських ресурсів;
15. Захист та відновлення екосистем суші;
16. Мир, справедливість та сильні інститути;
17. Партнерство заради сталого розвитку.

Рис. 3. Механізм трансформаційних процесів національної економіки
Джерело: авторська розробка
Запропоновании механізм трансформаціиних процесів національної економіки
потребує удосконалення соціальних орієнтирів і соціальної відповідальності на рівні
формування суспільної свідомості. Людиноцентричнии підхід і розвиток заради
маибутніх поколінь мають виступати стратегічним орієнтиром трансформаціиних
процесів національної економіки.
Здіиснення реформ інституціиного, нормативно-правового и бюджетного
характеру та державне програмування розвитку з використанням сучасних програмноцільових методів потребує врахування кореляціиних взаємозв’язків між окремими
характеристиками напрямів розвитку національної економіки.
Як зазначалося у попередньому пункті, в умовах формування іміджевої економіки
та посилення конкуренції між різними державами значна роль належить національному
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бренду та брендингу у досягненні цілеи розвитку всієї держави та окремих галузеи, у
створенні добробуту населення. Світовии досвід демонструє підтвердження впливу
вартості національного бренду на макроекономічні показники. Оскільки бренд України
має вартісне вираження та спрямовании на покращення інвестиціиної та туристичної
привабливості, конкурентоспроможності та посилення почуття гордості та політичної
свідомості, то доречним буде дослідити кореляціинии вплив величини вартості бренду
України на деякі макроекономічні показники: ВВП, прямі іноземні інвестиції, капітальні
інвестиції, експорт та імпорт товарів (табл. 1).
Таблиця 1. Динаміка макроекономічних показників України за 2010-2019 роки
Показники
Вартість національного
бренду, млрд дол.
Прямі іноземні
інвестиції, млрд дол.
ВВП у фактичних цінах,
млрд грн
Капітальні інвестиції у
фактичних цінах, млрд грн
Експорт товарів, млн
дол. США
Імпорт товарів,
млн дол. США

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

65

68

97

126

80

44

56

68

84

95

6,5

7,2

8,4

4,5

0,41

3,0

3,3

2,2

2,4

3,1

1120,5 1349,1 1459,0 1522,6 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 3560,6 3974,6
189,0

259,9

293,6

267,7

219,4

273,1

359,2

448,5

578,7

379,2

291,4

393,7

460,4

489,0

506,3

401,6

318,7

467,6

638,2

646,0

461,6

554,7

564,7

484,3

347,0

259,3

331,9

414,3

446,6

556,3

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України, Державної служби
статистики України та Світової бази даних вартості бренда Brand Finance [6; 7;8]
Колектив авторів [9-12] визначає значнии вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки та визначальними показниками вважають
ВВП, прямі іноземні інвестиції, капітальні інвестиції, експорт та імпорт товарів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Запропоновано у контексті програмно-цільового підходу та дизаин менеджменту
під економічним механізмом трансформаціиних процесів національної економіки
розуміти взаємоузгоджені дії влади, громади та бізнесу спрямовані на досягнення цілеи
сталого розвитку шляхом здіиснення реформ інституціиного, нормативно-правового и
бюджетного характеру та реалізації державних програм розвитку з використанням
сучасних програмно-цільових методів та інструментів (суспільнии договір, цифрове
урядування, цифровізація освіти, медицини та економіки, субсидії, субвенції,
трансферти, кредити та інші фіскальні інструменти, національнии бренд), із залученням
представників громадськості та бізнесу до процесів державного управління.
Запропоновании механізм трансформаціиних процесів національної економіки
потребує удосконалення соціальних орієнтирів та соціальної відповідальності на рівні
формування суспільної свідомості. Людиноцентричнии підхід та розвиток заради
маибутніх поколінь мають виступати стратегічним орієнтиром трансформаціиних
процесів національної економіки.

Список літератури
1.
2.
3.
4.

Органи державної влади. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Електронний ресурс. URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Органи_державної_влади
Україна-2030. Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. Львів:
Кальварія, 2017. 164 с.
Hyden Goran and Bratton M. (eds.). The Study of Governance; Governance and Politics in
Africa. Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1992, рр. 1–26.
Hyden Goran, Court Julius. Governance and Development. World Governance Survey
Discussion. Paper 1. United Nations University. August 2002. 34 p.

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 1.
202

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

March J. G., Olsen J. P. Democratic Governance. Democratic governance. N.-Y.: Free Press,
1995. 293 p.
Прямі
іноземні
інвестиції
в
Україну.
URL:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
Експорт імпорт України Сайт Міністерства фінансів України. URL:
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
Nation
brands.
Brand
Finance.
Brandirectory.
URL:
https://brandirectory.com/rankings/nation-brands
Іртищева І.О., Стройко Т.В., Гросицька О.Є., Стегней М.І. Вплив глобалізації на рівень
конкурентоспроможності національної економіки: фактори,
механізми,
інструменти. Вісник Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. 2013. №4. С. 34–45.
Irtyshcheva I., Kramarenko I., Shults S., Boiko Y. & other. Building favorable investment
climate for economic development. Accounting. 2020. Vol. 6. № 5. pр. 773–780.
Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки:
міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С. 84–95.
Крамаренко І.С., Воит Д.С., Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиціиного
потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання.
Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403−413.

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Organy derzhavnoi' vlady. Vikipedija. Vil'na encyklopedija. «Public authorities. Wikipedia.
Free
encyclopedia.
Electronic
resource».
URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Органи_державной_влади
Ukrai'na-2030. Doktryna zbalansovanogo rozvytkuUkraine – 2030. «The doctrine of
balanced development» (2017). Calvary. Lviv. Ukraine.
Hyden, Goran and Bratton, M. (eds.). (1992). The Study of Governance; Governance and
Politics in Africa. Boulder: Lynne Rienner Publishers, pp. 1–26.
Hyden, Goran and Court, Julius (2002). «Governance and Development. World
Governance Survey Discussion». Paper 1. United Nations University. 34 p.
March, J.G. and Olsen, J. P. (1995). «Democratic Governance. Democratic governance».
N.-Y.: Free Press, USA.
Prjami inozemni investycii' v ukrai'nu. «Foreign direct investment in Ukraine». URL:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/
Eksport import Ukrai'ny Sajt Ministerstva finansiv Ukrai'ny. «Export import Ukraine Site of the
Ministry of Finance of Ukraine». URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
Nation
brands.
Brand
Finance.
Brandirectory.
URL:
https://brandirectory.com/rankings/nation-brands
Irtyshcheva, I.O., Stroyko, T.V., Grositskaya, O.E. and Stegney, M.I. (2013). «The impact of
globalization on the level of competitiveness of the national economy: factors,
mechanisms, tools». Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. BB Dokuchaev. Ser.:
Economic Sciences. no4, pp. 34–45.
Irtyshcheva, I., Kramarenko, I., Shults, S., Boiko, Y. & other. (2020). «Building favorable
investment climate for economic development». Accounting. Vol. 6. № 5, pp. 773–780.
Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014). «Investment attractiveness of the economy:
interregional asymmetries». Regional economy. no 2 (72), рp. 84–95.
Kramarenko, I.S., Voit, D.S. and Kravets, L.O. (2019). «Efficiency of using the investment
potential of the national economy in the context of the impact on economic growth».
Bulletin of KhNAU. no 1, pp. 403−413.

Стаття надійшла до редакції 20.01.2020 р.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
203

УДК 338.242.2
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-24
Анна Миколаївна ОРЕЛ
кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту Харківськии національнии технічнии університет сільського
господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-0823-3346
E-mail: orel31044@khntusg.info
Василь Миколайович НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
заступник директора департаменту казначеиства та фінансових інститутів
Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАИНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»
ORCID ID: 0000-0002-5414-9498
E-mail: nevmerzhitskyivasil2021@gmail.com
АРХІТЕКТОНІКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В
ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
Орел, А. М. Архітектоніка механізму управління конкурентним потенціалом в
забезпечені інноваціино-інвестиціиного розвитку суб’єктів агробізнесу [текст] / Анна
Миколаївна Орел, Василь Миколаиович Невмержицькии // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 204-211. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Для забезпечення ефективної реалізації конкурентних стратегій для досягнення
бажаного рівня конкурентоспроможності підприємства в ході впровадження
маркетингової політики на ринку необхідно розробити, запровадити та постійно
вдосконалювати механізм управління конкурентним потенціалом. Особлива роль даного
потенціалу в системі інноваційно-інвестиційного розвитку обумовлена потребою у
формуванні механізму відбору найефективніших рішень і заходів, які вимагають ресурсів
і відповідають вимогам сучасного високотехнологічного суспільства.
Метою статті є обґрунтування архітектоніки механізму управління конкурентним
потенціалом суб’єктів агробізнесу в забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку.
Результати. Встановлено, що механізм управління конкурентним потенціалом в
забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів агробізнесу має включати
методологічний базис управління, який об’єднує етапи, функції, методи, цілі, закони та
принципи, на основі яких реалізується процес управління конкурентним потенціалом,
ґрунтуючись на множини типів забезпечення. В рамках визначених складових
запропоновано архітектоніку зазначеного механізму. Обґрунтовано, що призначенням
механізму є забезпечення руху та перетворення, що в контексті управлінської діяльності,
до якої відноситься управління конкурентним потенціалом, передбачає прийняття
управлінських рішень у формі обґрунтування конкретної конкурентної стратегії для
окремої стратегічної зони господарювання та її реалізація. Розкрито сутність
елементів механізму управління конкурентним потенціалом в забезпеченні інноваційноінвестиційного розвитку суб’єктів агробізнесу з акцентом на економічні закони, які
включено в методологічний базис управління.
Ключові слова: архітектоніка, механізм, конкурентний потенціал, інноваційноінвестиційний розвиток, конкурентні стратегії, суб’єкти агробізнесу.
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SUBJECTS
Abstract
Introduction. It is necessary to develop, implement and continuously improve the mechanism of
competitive management to ensure the effective implementation of competitive strategies to
achieve the desired level of competitiveness of the enterprise during the implementation of
marketing policy. The special role of this potential in the system of innovation and investment
development is due to the need to form a mechanism for selecting the most effective solutions and
activities that require resources and meet the requirements of modern high-tech society.
The purpose of the article is to substantiate the architecture of the mechanism of managing the
competitive potential of agribusiness entities in ensuring innovation and investment development.
Results. It is established that the mechanism of competitive potential management in ensuring
innovation and investment development of agribusiness entities should include a methodological
basis of management, which combines stages, functions, methods, goals, laws and principles, on
the basis of which the competitive potential management process is implemented based on many
types of collateral. Within the framework of certain components, the architectonics of the specified
mechanism is offered. It is substantiated that the purpose of the mechanism is to ensure movement
and transformation, which in the context of management activities, which includes competitive
management, involves management decisions in the form of justification of a specific competitive
strategy for a particular strategic area and its implementation. The essence of the elements of the
mechanism of competitive potential management in ensuring the innovation and investment
development of agribusiness entities with an emphasis on economic laws, which are included in
the methodological basis of management.
Keywords: architecture, mechanism, competitive potential, innovation and investment
development, competitive strategies, agribusiness entities.
JEL classification: Q13
Вступ
Важливим елементом управління будь-якими об’єктами виступають механізми,
які забезпечують взаємозв’язок процесів всередині системи, обмін інформацією та матеріальними потоками із зовнішнім середовищем, безпосередньо перетворення входів
системи на її виходи. Для забезпечення ефективної реалізації конкурентних стратегіи
для досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності підприємства в ході впровадження маркетингової політики на ринку необхідно розробити, запровадити та постіино
вдосконалювати механізм управління конкурентним потенціалом. Особлива роль
даного потенціалу в системі інноваціино-інвестиціиного розвитку обумовлена потребою у формуванні механізму відбору наиефективніших рішень і заходів, які вимагають
ресурсів і відповідають вимогам сучасного високотехнологічного суспільства. Ключова
роль механізму полягає в забезпеченні взаємозв’язку і взаємообумовленості основних
елементів управління конкурентним потенціалом для досягнення поставлених цілеи.
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Дослідженню теоретичних і прикладних аспектів формування та функціонування
механізму управління конкурентним потенціалом і конкурентоспроможністю
підприємства присвячені праці таких вчених як Л. Артеменко, Т. Васильціва, А. Гацька,
О. Гончар, А. Гриньова, І. Дубницького, О. Красноруцького, Н. Магас, М. Макаренка,
Н. Маргіта, О. Нефедової, А. Піддубної та інших. Втім, незважаючи на увагу з боку
науковців до цього питання, завдання щодо розробки механізмів управління
конкурентним потенціалом суб’єктів агробізнесу в системі інноваціино-інвестиціиного
розвитку залишаються недостатньо проробленими, що і обумовило вибір теми
наукового пошуку.
Мета дослідження
Метою статті є обґрунтування архітектоніки механізму управління
конкурентним потенціалом суб’єктів агробізнесу в забезпеченні інноваційноінвестиційного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Механізм управління конкурентним потенціалом в забезпеченні інноваціиноінвестиціиного розвитку суб’єктів агробізнесу має включати методологічнии базис
управління, якии об’єднує етапи, функції, методи, цілі, закони і принципи, на основі яких
реалізується процес управління конкурентним потенціалом, ґрунтуючись на множини
типів забезпечення. Иого призначенням є забезпечення руху та перетворення, що в
контексті управлінської діяльності, до якої відноситься управління конкурентним
потенціалом, передбачає прииняття управлінських рішень у формі обґрунтування
конкретної конкурентної стратегії для окремої стратегічної зони господарювання та її
реалізацію. Враховуючи авторське бачення управління конкурентним потенціалом,
механізм виступає иого рушіиною складовою, використовуючи розроблені інструменти
для досягнення цілеи підприємства в конкурентніи боротьбі.
Архітектоніка механізму управління конкурентним потенціалом у забезпеченні
інноваціино-інвестиціиного розвитку суб’єктів агробізнесу надана на рис. 1.
Нижче розглянемо складові цього механізму, які відіграють ключову роль в
управлінні конкурентним потенціалом підприємств.
Нормативно-правове забезпечення об’єднує ряд документів внутрішньо-організаціиного характеру, розроблених у відповідності до існуючих нормативних документів,
приинятих в державі, що регулюють функціонування суб’єктів аграрного бізнесу.
Фінансово-економічне забезпечення стосується підтримки належного рівня
реалізації процесів управління, в рамках яких розглядаються процеси управління
конкурентним потенціалом.
Більш широкии зміст має організаціине забезпечення, яке об’єднує множину
документів внутрішнього характеру (положень, інструкціи, наказів, вимог тощо) и
організаціину структуру, а також команду, що у взаємодії регламентують процес
управління, діяльність персоналу, иого взаємодію з іншими елементами управління
підприємством, взаємодію персоналу між собою та з технічними засобами відносно
реалізації приинятих управлінських рішень [3].
Призначення організаціиного забезпечення полягає в підтримці ефективного
безперервного процесу управління підприємством, включаючи управління
конкурентним потенціалом. Важливо забезпечити ефективність взаємодії між
підрозділами управління маркетингом, збутом і плановим відділом. При запуску або
впровадженні нового продукту доцільно використовувати проектнии підхід, якии
дозволяє залучати співробітників із різних відділів, використовуючи їх компетентності,
знання, вміння та навички. Особливістю даного підходу є орієнтація на конкретні цілі та
взаємозв’язок між цими цілями, витратами, параметрами якості та ризиками. Доцільно
иого реалізовувати при запроваджені вирощування нішових культур, розвиткові
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органічного виробництва як додаткових сфер діяльності суб’єктів аграрного бізнесу в
процесі диверсифікації.
Інформаціине
забезпечення
передбачає
підтримку
процесів
збору,
упорядкування та зберігання інформації, необхідної для прииняття рішень у сфері
управління конкурентним потенціалом.
Організаціине забезпечення

Закони:
загальні економічні;
онтогенезу;
переходу кількісних змін у якісні;
діалектики;
синергії;
цілісності;
самозбереження;
інформованості;
✓конкуренції.

Цілі:
✓ утримання конкурентних
позицій на ринку;
✓ освоєння нових ринків і
сегментів;
✓ підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства;
✓ створення
та
розвиток
конкурентних переваг.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Функцій:
планування;
прогнозування;
організація;
мотивація;
контроль;
регулювання.

Методи:
✓ економічні;
✓ адміністративні;
✓ соціальнопсихологічні.

Діагностика конкурентного
потенціалу

Принципи:
✓ системності;
✓ складності;
✓ адаптивності;
✓ оптимальності,
✓ гнучкості;
✓ цілісності;
✓ динамічності;
✓ орієнтації на зовнішнє
середовище;
✓ наукового
обґрунтування;
✓ ефективності;
✓ пропорційності;
✓ послідовності;
✓ здатності до розвитку;
✓ безперервного
моніторингу;
✓ реалістичності;
✓ комунікативності;
✓ інформативності.
Фінансово-економічне
забезпечення

Аналіз ресурсної складової зовнішньої компоненти з
соціальних і екологічних аспектів
Внутрішнє середовище підприємства
Аналіз функціональної складової
конкурентного потенціалу за
множиною локальних: кадровим,
інноваціиним, маркетинговим,
виробничим, організаціиноуправлінським і фінансовим

Аналіз
конкурентних
переваг
підприємства

Аналіз ринкової складової зовнішньої компоненти

Аналіз чинників безпосереднього впливу
за «конкурентним ромбом» М. Портера:
факторні умови, підтримуючі та
споріднені галузі, рівень
внутрішньогалузевої конкуренції,
параметри внутрішнього попиту,
державна підтримка галузі

Аналіз факторів опосередкованого
впливу: мікроекономічних,
макроекономічних, наднаціонального
характеру

Нормативно-правове
забезпечення

✓
✓
✓

Етапи:
аналіз;
формування;
реалізація.

Науково-технічне
забезпечення

Кадрове забезпечення

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Інформаціине забезпечення

Методологічнии базис управління

Обґрунтування вибору конкурентної стратегії суб’єктів агробізнесу в забезпеченні інноваціиноінвестиціиного розвитку
Реалізація обраної конкурентної стратегії

Рис. 1. Архітектоніка механізму управління конкурентним потенціалом в
забезпечені інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів агробізнесу
Основними методами в рамках інформаціиного забезпечення доцільно
розглядати орієнтовані на аналіз взаємодії підприємства и зовнішнього середовища
відповідно до структури конкурентного потенціалу. В контексті управління
конкурентним потенціалом наибільш інформативними варто розглядати матрицю
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McKinsey, так як вона дозволяє визначати конкурентні позиції підприємства,
довгострокову привабливість галузі та конкурентоспроможність окремих стратегічних
зон господарювання, та матрицю BCG, яка дозволяє оцінювати сектори бізнесу
підприємства відносно частки ринку и темпів зростання, що дозволяє ефективно
управляти окремими культурами у рослинництві, враховуючи їх гнучкість і
взаємозамінність у вирощуванні. Ці методи складають основу портфельного аналізу,
якии дозволяє обрати наикращии набір проектів, реалізація яких сприяє досягненню
стратегічних цілеи розвитку підприємства, укріплює иого конкурентні позиції та
збільшує рівень рентабельності діяльності. Крім цих методів доцільно використовувати
методи прогнозування, до яких відносять [2]: експортне прогнозування, функціональнологічне прогнозування, структурне прогнозування, математичне, за аналогією, методи
круглого стола, Дельфі, мозковии штурм, методи прогнозних сценаріїв, морфологічнии
аналіз, побудова дерева цілеи, факторнии і спектральнии аналіз. Серед математичних
методів виокремлюють: методи класичної та прикладної математики, математичне
прогнозування, математичнии аналіз і теорію имовірностеи, методи оптимального та
лініиного програмування, мат. статистику, симплекснии метод, теорію ігор, імітаціине
моделювання.
Кадрове забезпечення стосується реалізації ключових функціи управління
персоналом відносно иого навчання, розвитку, стимулювання і кар’єрного просування
для реалізації цілеи управління конкурентним потенціалом.
Економічні методи передбачають орієнтацію на потреби и інтереси працівників
для стимулювання матеріальної зацікавленості в досягненні результатів. Наикращого
результату застосування цих методів вдається отримати при високому рівні узгодження
між цілями підприємства, підрозділу, колективу и окремими працівниками. До цих
методів відносять стратегічне и поточне планування, комерціинии розрахунок,
ціноутворення, кредитування, податкову політику.
Адміністративні або організаціино-розпорядчі методи об’єднують засоби владного впливу на працівників відповідно загальнонаціональним і внутрішньо-організаціиним нормативам діяльності, які припускають організаціинии і розпорядчии характер.
Організаціинии вплив передбачає регламентування, організаціине нормування та
проектування, що є статичним виміром. Динамічна складова представлена розпорядчим
впливом у ході функціонування системи для забезпечення узгодженої роботи апарату
управління и підтримки виробничої системи в бажаному режимі [1].
Соціально-психологічні методи передбачають використання законів психічної
діяльності працівників для оптимізації явищ і процесів в інтересах діяльності
підприємства
шляхом
активізації
соціальної
активності,
ініціативності,
цілеспрямованості, самодисципліни, проявлення творчих здібностеи. Соціальні методи
направлені на управління свідомістю і поведінкою людеи через такі фактори як: мотиви,
ідеали, цілі або нахили. Вони бувають: управління соціально-масовими процесами та
групами, процесами соціального нормування і соціальної профілактики, соціального
регулювання, рольових змін. Іх об’єктом є колектив. Психологічні методи направлені на
індивіда для управління психічною діяльністю кожного працівника, які включають:
методи формування і розвитку трудового колективу, гуманізації стосунків в колективі,
психологічного спонукання, професіиного відбору та навчання кадрів [1].
Важливу роль в методологічному базисі управління відіграють закони як стіикі
усталені зв’язки між явищами, врахування яких є необхідним при приинятті управлінських рішень. Економічні закони об’єднують такі групи: загальні економічні закони, які
діють в усіх способах виробництва; специфічні економічні закони, властиві ринковіи
економіці із відповідним рівнем державного регулювання; особливі закони, які діють в
різних економічних формаціях (закон вартості, попиту і пропозиції, грошового обігу).
Для суб’єктів агробізнесу окремо варто наголосити на законах конкуренції, враховуючи
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глобальнии характер торгівлі продукцією аграрного сектора, розвитку господарського
механізму, пропорціиного розвитку, посилення державного регулювання.
Закон онтогенезу відображає множину перетворень, властивих підприємству від
початку иого заснування до завершення, подібно до живих організмів. Цеи закон тісно
пов’язании із теорією життєвих циклів підприємства. Незважаючи на чисельність
зазначених теоріи, їх важливість полягає у врахуванні поточної фази для уникнення
наибільш розповсюджених загроз, властивих кожніи із них. Головною проблемою
новостворених підприємств є відсутність стратегічного бачення, нерозроблена
внутрішньоорганізаціина управлінська політика, загальна реактивність управління.
Для підприємств на стадії активного зростання наибільшою загрозою виступають
необґрунтовані ризики, на які воно иде в ході своєї діяльності і відсутність
сконцентрованої направленості діяльності. На етапах подальшого зростання необхідне
ще більше посилення дисципліни для маибутнього розвитку. Для переходу до стадії
розквіту і подальшої стабільності підприємства повинні заиматися делегування
повноважень і змінювати свої цілі. Всі інші загрози стосується переходу підприємства із
стадії стабільності в занепад, і в подальшому – у смерть. Конструктивнии аналіз
поточного стану підприємства дозволить визначити иого стадію життєвого циклу для
врахування її в розробці конкурентної стратегії. На ранніх стадіях перспективним є
управління витратами і поступове освоєння ринку. В подальшому варто підсилювати
маркетингову компоненту шляхом стандартизації в управлінні якістю, розвитку
логістики и вдосконалення системи управління підприємством. Для подальшого
зростання підприємство повинно розширювати частки ринку шляхом нарощення свого
потенціалу. Оцінювання загроз життєвому циклу відповідно закону онтогенезу
дозволить обрати доцільну конкурентну стратегію та ефективно використовувати
наявнии конкурентнии потенціал.
Закон переходу кількісних змін у якісні відноситься до основних із діалектичних,
відображаючи поступовии рух в ході розвитку підприємства. Ґрунтуючись на
проведеному аналізі рівня конкурентного потенціалу, рівень якого значно вищии у
підприємств більшого розміру, варто зауважити, що саме нарощення внутрішнього
потенціалу сприятиме зростанню конкурентного. Подальшии перехід кількісних змін у
якісні доцільнии в контексті створення вертикально і горизонтально інтегрованих
структур.
Закон діалектики передбачає єдність і боротьбу протилежностеи в рамках
єдиного цілого однієї природи та суті. В рамках конкурентного потенціалу цеи закон
проявляється в єдності та взаємовпливі внутрішнього и зовнішнього середовища, адже
конкурентнии потенціал, як було доведено, знаходиться у сфері їх взаємодії. Боротьба
протилежностеи наичастіше виступає джерелом суперечностеи, які, у свою чергу, є
основним тригером до розвитку. Необхідність постіиного відслідковування потреб
споживачів, динаміки ринку, цін на продукцію, параметрів логістичної діяльності,
сучасних технологіи і виявлення суперечностеи між ними та поточним станом суб’єктів
агробізнесу створює важливі передумови обґрунтування доцільних конкурентних
стратегіи.
Одну з наиголовніших ролеи у підвищенні конкурентоспроможності підприємства відіграє закон синергії, зміст якого полягає у перевищенні ефективності спільної
взаємодії елементів системи над адитивною сумою їх ефективностеи в разі
функціонування окремо. В управлінні конкурентним потенціалом важливу роль відіграє
торговии синергізм при використанні спільної системи маркетингу та збуту, операціинии – при використанні потужностеи виробництва і зниженні питомої ваги витрат на
одиницю продукції, інноваціинии або технологічнии – шляхом використання отриманих
результатів НДДКР у різних сферах діяльності, управлінськии – як результат використання організаціиних здібностеи і високии рівень компетентності персоналу [5]. Закон
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
209

синергії дозволяє об’єднати локальні потенціали в рамках конкурентного для
забезпечення їх вищої системної ефективності. Негативна дія закону синергії полягає в
отриманні від’ємного результаті при невідповідно поєднаних елементів в рамках
системи – це спостерігається, коли конкурентна стратегія не відповідає рівню
конкурентного потенціалу.
Закон цілісності відображає властивість системи – її емерджентність, що в
контексті механізму управління конкурентним потенціалом передбачає необхідність
поєднання иого складових в рамках єдиної цілісної системи, що забезпечує бажании
запрограмовании рух у вигляді прииняття обґрунтованих управлінських рішень у формі
конкурентних стратегіи інноваціино-інвестиціиного розвитку. Об’єднання складових
управління формує методологічнии базис, зв’язки між елементами якого створюють
основу аналізу конкурентного потенціалу і забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності підприємства.
Закон самозбереження відображає здатність системи – суб’єкта агарного бізнесу
– утримувати свою унікальність і автентичність, незважаючи на постіинии рух і
розвиток, які призводять до підвищення рівня ентропії та можуть обумовити розпад
підприємства. У формалізованому вигляді це перевищення суми внутрішнього
потенціалу відповідного ресурсу, якии забезпечує розвиток, і зовнішнього потенціалу у
відповідніи сфері над аналогічними потенціалами руинівного характеру – енергія
утримання має переважати енергію ліквідації [8]. В ході реалізації конкурентної
стратегії підприємства має дотримуватися відповідного плану діи, а в разі значного
відхилення від нього детально аналізувати причини и приимати відповідні управлінські
рішення. Не врахування процесів, які не піддаються управлінню, може призвести до
втрати конкурентних позиціи і погіршення ситуації навіть у порівнянні зі станом до
впровадження обраної конкурентної стратегії.
Висновки та перспективи подальших розвідок
На основі проведеного аналізу и узагальнення варто наголосити, що механізм
управління конкурентним потенціалом в забезпеченні інноваціино-інвестиціиного
розвитку суб’єктів агробізнесу має включати методологічнии базис управління, якии
об’єднує етапи, функції, методи, цілі, закони та принципи, на основі яких реалізується
процес управління конкурентним потенціалом, ґрунтуючись на множини типів
забезпечення. Иого призначенням є забезпечення руху та перетворення, що в контексті
управлінської діяльності, до якої відноситься управління конкурентним потенціалом,
передбачає прииняття управлінських рішень у формі обґрунтування конкретної
конкурентної стратегії для окремої стратегічної зони господарювання та її реалізацію.
Враховуючи авторське бачення управління конкурентним потенціалом, механізм
виступає иого рушіиною складовою, використовуючи розроблені інструменти для
досягнення цілеи підприємства в конкурентніи боротьбі.

Список літератури
1.

2.
3.

Артеменко Л.П., Піддубна А.С. Організаційно-економічний механізм управління
конкурентоспроможністю промислового підприємства. Економічний вісник
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут». 2015. № 12. С. 259-264.
Баланович А. М. Обґрунтування стратегіи розвитку промислового підприємства на
основі ринкових тенденціи: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Харків. нац. екон. унт ім. Семена Кузнеця. Харків, 2018. 314 с.
Болотова О. О. Організаційно-економічне забезпечення ефективності менеджменту
персоналу підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Харків. нац. екон. ун-т
ім. Семена Кузнеця. Харків, 2018. 294 с.

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 1.
210

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Гончар О. І. Функціонально-організаційні аспекти управління потенціалом підприємства на засадах синергетики. Науковий вісник Полісся. 2015. Вип. 1. С. 77-84.
Дорофєєв О. В. Управління економічним розвитком суб’єктів аграрного
виробництва: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: Смугаста
типографія, 2018. 340 с.
Дубницький В. І., Нефедова О. Г. Конкурентоспроможність і базові поняття
конкурентного аналізу: сучасні напрями наукових досліджень. Вчені записки
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка
і управління. 2019. Т. 30 (69), № 5(1). С. 57-67.
Васильців Т. Г., Магас Н. В., Маргіта Н. О. Фінансово-економічний механізм
забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств:
теоретико-прикладні аспекти: монографія. Львів, 2014. 220 с.
Марченко О. М., Томаневич Л. М. Теорія організації: навч. посіб. Львів: Львів. держ.
ун-т внутрішніх справ., 2015. 359 с.
Мельник О. І. Внутрішні фактори конкурентоспроможності сільськогосподарських
товаровиробників. Економіка і управління. 2014. № 1. С. 55-60.
Руденко С.В. Архітектура організаційно-економічного механізму управління
розвитком виробничого потенціалу аграрних підприємств. Вісник ХНАУ. 2015. № 5.
С. 220-227.

References
1.

Artemenko L. P., Piddubna A. S. (2015). «Organizational-economic mechanism of competitiveness industrial enterprises». Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho
universytetu Ukrainy «Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut». no. 12, pp. 259-264.
2.
Balanovych A. M. (2018). Obgruntuvannia stratehij rozvytku promyslovoho pidpryiemstva
na osnovi rynkovykh tendentsij. [The substantiation of strategies of development of
industrial enterprise on the basis of market tendencies]. Candidate’s thesis. Kharkiv.
3.
Bolotova O. O. (2018). Orhanizatsijno-ekonomichne zabezpechennia efektyvnosti
menedzhmentu personalu pidpryiemstva. [Organisational and economic support of the
personnel management efficiency of the enterprise]. Candidate’s thesis. Kharkiv.
4.
Honchar O. I. (2015). «Functionally-organizational aspects of potential management of
the company based on the synergetics». Naukovyj visnyk Polissia. no. 1, pp. 77-84.
5.
Dorofieiev O. V. (2018). Upravlinnia ekonomichnym rozvytkom sub'iektiv ahrarnoho
vyrobnytstva: teoriia, metodolohiia, praktyka. [Management of economic development of
agricultural production entities: theory, methodology, practice: monograph]. Smuhasta.
typohrafiia. Kharkiv. Ukraine.
6.
Dubnyts'kyj V. I., Nefedova O. H. (2019). «Сompetitiveness: contemporary content of
notion». Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V. I. Vernads'koho.
Seriia: Ekonomika i upravlinnia. no 5(1), pp. 57-67.
7.
Vasyl'tsiv T. H., Mahas N. V., Marhita N. O. (2014). Finansovo-ekonomichnyj mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti rozdribnykh torhovel'nykh pidpryiemstv: teoretyko-prykladni aspekty. [Financial and economic mechanism for ensuring the competitiveness of retail trade enterprises: theoretical and applied aspects]. L'viv. Ukraine.
8.
Marchenko O. M., Tomanevych L. M. (2015). Teoriia orhanizatsii. [Organization theory].
L'viv. derzh. un-t vnutrishnikh sprav. L'viv. Ukraine.
9.
Mel'nyk O. I. (2014). «Internal factors of competitiveness of agricultural producers».
Ekonomika i upravlinnia. no 1, pp. 55-60.
10. Rudenko S. V. (2015). «Organizational and economic mechanism architecture of the
producing potential development management of the agricultural enterprises». Visnyk
KhNAU. no 5, pp. 220-227.
Стаття надійшла до редакції 10.01.2020 р.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
211

УДК 338.43:658.5
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-25
Сергій Олександрович ПАТЛАТЮК
викладач кафедри управління та адміністрування функціи обліку і оподаткування в
системі фінансів, банківської справи та страхування,
Міжнароднии технологічнии університет «Миколаївська політехніка»
E-mail: patlatiuk.s.o.2017@gmail.com
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
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Анотація
Вступ. Ефективність і обґрунтованість прийнятих компаніями стратегічних рішень
залежить від особливостей і перспектив розвитку аграрної галузі, від якості
виконуваного
ними
зовнішнього
й
внутрішнього
стратегічного
аналізу.
Взаємозалежність галузей національної економіки, зміна їх структури та кордонів,
міжгалузева інтеграція, тривалі партнерські відносини, залежність від світових ринків
і розвитку секторів нової економіки витупають причиною високої швидкості та
непередбачуваності змін умов ведення бізнесу, які мать місце на сучасних ринках. У такій
ситуації, при часто радикальних змінах загальних умов ведення бізнесу, особливо при
наростанні кризових явищ, традиційні методи та інструменти стратегічного аналізу
стають непридатними або малоефективними, оскільки не дозволяють компаніям
отримати достатню інформацію для формування стратегій і подолання можливих
кризових явищ.
Мета. Метою статті є розробка моделі динамічного стратегічного аналізу операційної
системи аграрного підприємства з використанням сучасних методів і інструментів його
здійснення.
Результати. У дослідженні запропоновано концепцію і модель динамічного
внутрішнього стратегічного аналізу операційної системи аграрного підприємства, що
базується на інтеграції ринкового й ресурсного підходів до стратегії. Модель динамічного
внутрішнього стратегічного аналізу включає блоки аналізу та оцінки стратегічних
активів підприємства, а також визначення стратегічних активів, які необхідні
підприємству для збереження стійкості конкурентних переваг і посилення здатності
долати кризові ситуації на ринках. Центральним положенням концепції є орієнтація
внутрішнього стратегічного аналізу на стратегічну перспективу, включаючи аналіз
стратегічних факторів успіху й виживання.
Ключові слова: методи, інструменти, стратегічний аналіз, операційна діяльність,
модель стратегічного аналізу.
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METHODS AND TOOLS OF STRATEGIC ANALYSIS OF OPERATIONAL ACTIVITY OF
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Abstract
Introduction. The effectiveness and validity of strategic decisions made by companies depends on
the characteristics and prospects of the agricultural sector, the quality of their external and
internal strategic analysis. The interdependence of sectors of the national economy, changes in
their structure and borders, intersectoral integration, long-term partnerships, dependence on
world markets and the development of sectors of the new economy are the reason for the high
speed and unpredictability of business conditions in modern markets. In this situation, with often
radical changes in the general conditions of doing business, especially with the growth of crisis
phenomena, traditional methods and tools of strategic analysis become unusable or ineffective
because they do not allow companies to obtain sufficient information to form strategies and
overcome possible crises.
Purpose. The purpose of the article is to develop a model of dynamic strategic analysis of the
operating system of an agricultural enterprise using modern methods and tools for its
implementation.
Results. The study proposes the concept and model of dynamic internal strategic analysis of the
operating system of an agricultural enterprise, based on the integration of market and resource
approaches to strategy. The model of dynamic internal strategic analysis includes blocks of
analysis and evaluation of strategic assets of the enterprise, as well as identification of strategic
assets that the company needs to maintain the stability of competitive advantages and strengthen
the ability to overcome crises in the markets. Central to the concept is the focus of internal
strategic analysis on the strategic perspective, including the analysis of strategic factors of success
and survival.
Keywords: methods, tools, strategic analysis, operational activities, model of strategic analysis.
JEL classification: D22; М11
Вступ
Ефективність і обґрунтованість приинятих компаніями стратегічних рішень
залежить від особливостеи і перспектив розвитку аграрної галузі, від якості
виконуваного ними зовнішнього и внутрішнього стратегічного аналізу. Будучи
ключовим аналітичним елементом стратегічного управління, він дозволяє частково
знизити невизначеність при приинятті стратегічних рішень і обґрунтувати вибір
стратегіи фірми, адекватних ринковим умовам, що безпосередньо пов’язано з
конкурентоспроможністю підприємств. Взаємозалежність галузеи національної
економіки, зміна їх структури та кордонів, міжгалузева інтеграція, тривалі партнерські
відносини, залежність від світових ринків і розвитку секторів нової економіки
виступають причиною високої швидкості і непередбачуваності змін умов ведення
бізнесу, які мають місце на сучасних ринках. У ціи ситуації, при часто радикальних змінах
загальних умов ведення бізнесу, особливо при наростанні кризових явищ, традиціині
методи та інструменти стратегічного аналізу стають непридатними або
малоефективними, оскільки не дозволяють компаніям отримати достатню інформацію
для формування стратегіи і подолання можливих кризових явищ.
Проблеми стратегічного аналізу діяльності підприємств є об’єктом дослідження
таких учених як: І. Ансофф, Б. Раиан, А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд, Є. Дж. Макдоннел,
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М. Болюх, В. Ковальов, Є. Мних, В. Стасюк, Г. Савицька, А. Загородніи, З. Шершньова та ін.
Однак вивчення наукових праць з цієї проблеми та дослідження особливостеи об’єктів
аналізу в аграрніи сфері економіки дало змогу зробити висновок про те, що принципово
важливі питання стратегічного аналізу, зокрема розвиток иого методів і інструментів,
потребують удосконалення і адаптації до сучасних умов господарювання. Таким чином,
аграрні підприємства та інші суб’єкти господарювання потребують розробки теорії та
методології для впровадження стратегічного аналізу в практику управління їх
діяльністю.
Мета дослідження
Метою статті є розробка моделі динамічного стратегічного аналізу операціиної
системи аграрного підприємства з використанням сучасних методів і інструментів иого
здіиснення.
Виклад основного матеріалу дослідження
Функціонування підприємств аграрних галузеи у високодинамічному середовищі
ставить перед ними нові стратегічні проблеми. Головна з них – посилення динамічної
компоненти внутрішнього стратегічного аналізу, так як від своєчасного розвитку
стратегічних активів підприємств, які орієнтовані на нові ринкові умови в маибутньому,
залежать конкурентоспроможність і прибутковість підприємств.
Існуючі методи внутрішнього стратегічного аналізу не дозволяють компаніям
аграрних галузеи формулювати стратегії, адекватні сучасним ринковим умовам.
Частка витрат на дослідження і розробки в собівартості аграрної продукції
вітчизняних підприємств незначна, а динаміка технологічних змін у галузі перебуває на
невисокому рівні, що, відповідно до класифікації Організації економічного співробітництва та розвитку, характеризує українську агросферу як середньотехнологічну [1]. До
основних особливостеи функціонування і факторів, що визначають розвиток підприємств галузі, відносяться: тіснии зв’язок з іншими українськими та зарубіжними
галузями и ринками, в першу чергу – харчовою промисловістю; значні обсяги
потужностеи і їх висока концентрація; схожість бізнес-моделеи основних гравців
(відрізняються тільки масштабом діяльності та географічним поширенням); загальне
технологічне відставання від сучасних зарубіжних технологіи і високии рівень зносу
техніки (в середньому, понад 70%); обмежені можливості українського аграрного
машинобудування з модернізації потужностеи українських підприємств, в тому числі з
причини практично повної відсутності українських галузевих науково-дослідних і
проектно-конструкторських організаціи; висока залежність від цін на продукцію та
послуги промислових підприємств і природних монополіи; дефіцит кваліфікованих
інженерно-технічних кадрів.
Зміни умов ведення бізнесу в галузі є частими і суттєвими. Вони обумовлені
впливом суміжних галузеи, міжнародних і внутрішніх, інфраструктурних, інституціональних і галузевих чинників, а також стратегічними діями учасників ринку. Українські
аграрні підприємства понесли значні втрати в період кризи, в першу чергу, через
відсутність обліку у своїх стратегіях і інвестиціиних проектах фактору динамічності
розвитку аграрного ринку України, загальну недооцінку рівня залученості аграрної
галузі України в глобальнии ринок, неготовність підприємств до швидких стратегічних
діи в кризовіи ситуації [2].
Виявлені у процесі стратегічного аналізу аграрної галузі зміни свідчать про підвищення швидкості ринкових змін і, відповідно, підвищення невизначеності у розвитку
середньо- і низькотехнологічних галузеи; більш високии рівень глобалізації ринків;
зростання складності зовнішнього середовища і розмивання меж сучасних ринків.
Нові умови ведення бізнесу висувають нові вимоги до складу завдань, концепціи
і методів внутрішнього стратегічного аналізу підприємств аграрних галузеи:
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1) посилити динамічну компоненту стратегічного аналізу, яка дозволить забезпечити
більш точнии облік взаємозв'язків існуючих (локальних і глобальних) галузевих ринків
з динамікою змін зовнішнього середовища в цілому; 2) проводити оцінку и аналіз всіх
стратегічних активів підприємств (у тому числі адаптаціиних здібностеи і стратегічних
активів, що дозволяють виити на нові галузеві та географічні ринки) з погляду ринків
маибутнього і визначати компаніям дефіцитні ресурси і здібності для збереження
стіикості конкурентної переваги та подолання кризових ситуаціи.
Зміна вимог до стратегічного аналізу робить необхідним вдосконалення існуючих
і розробку нових елементів і методів аналізу, які не враховуються у традиціиних
концепціях, і методи внутрішнього стратегічного аналізу підприємств [3].
На основі нових вимог необхідна оцінка методів і інструментів внутрішнього
стратегічного аналізу, в тому числі застосовуваних на практиці українськими
компаніями. При формуванні стратегіи розвитку українські аграрні підприємства
виходять, в першу чергу, з довгострокових прогнозів споживання аграрної продукції та
результатів традиціиного аналізу потужностеи, матеріальних і фінансових ресурсів.
Внутрішніи стратегічнии аналіз стратегічних активів, як правило, не проводиться.
Класичні методи внутрішнього стратегічного аналізу і сучасні методичні підходи
операціиного менеджменту, засновані на інтеграції ринкових і ресурсних концепціи
стратегіи, мають низку обмежень. Головним з них є статичнии характер, орієнтація
внутрішнього аналізу на поточну ринкову ситуацію, недостатніи облік динамізму
зовнішнього середовища: параметри маибутніх ринків не визначаються і не є
орієнтиром при проведенні внутрішнього аналізу [4].
При відсутності орієнтації аналізу на стратегічну перспективу оцінка
стратегічних активів підприємств є неповною. Крім того, через відсутність відповідних
методик в існуючих моделях не виявляються стратегічні активи, що дозволяють виити
на нові галузеві та географічні ринки, не проводиться оцінка динамічних здібностеи.
Наявність зазначених обмежень обумовлює необхідність удосконалення методів
внутрішнього стратегічного аналізу в напрямку: 1) більш повної інтеграції з методами
та інструментами дослідження перспектив розвитку ринку, включаючи кризові сценарії
розвитку галузі; 2) розширення аналізу стратегічних активів у частині антикризових
елементів, оцінки динамічних здібностеи і виявлення ресурсів і здібностеи, застосовних
для отримання конкурентної переваги на нових галузевих і географічних ринках.
Нами пропонується концепція і модель динамічного внутрішнього стратегічного
аналізу підприємств середньо- і низькотехнологічних галузеи (рис. 1). Модель інтегрує
ринковии і ресурснии методичні підходи до стратегії і включає нові аналітичні блоки,
пов'язані з обліком динамізму зовнішнього середовища і можливих кризових ситуаціи
на ринках маибутнього. Під ринками маибутнього розуміються всі ринки, на яких
компанія може конкурувати в стратегічніи перспективі, включаючи ринки суміжних і
технологічно схожих галузеи, а також нові ринки.
Модель динамічного внутрішнього стратегічного аналізу включає блоки аналізу
и оцінки стратегічних активів підприємства (включаючи виявлення стратегічних
активів для виходу на нові галузеві і географічні ринки, оцінку динамічних здібностеи),
а також визначення стратегічних активів, які необхідні підприємству для збереження
стіикості конкурентної переваги і посилення здатності долати кризові ситуації на
ринках маибутнього. Відмінністю запропонованої концепції та моделі від існуючих
методичних підходів і методів є їх спрямованість на облік динамізму зовнішнього
середовища, у тому числі можливості настання кризових ситуаціи на ринках
маибутнього, яка забезпечується введенням аналітичних блоків оцінки стратегічних
активів підприємства по відношенню до стратегічних факторів ринків маибутнього.
Модель динамічного внутрішнього стратегічного аналізу підприємства
складається з 4-х взаємопов’язаних аналітичних блоків.
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Зміна стратегії компанії в напрямку ліквідації розривів між існуючими
ресурсами і здібностями підприємства (в т.ч. передбаченими до придбання
поточною стратегією), а також ресурсами і здібностями, необхідними для:
- отримання стіикої конкурентної переваги на маибутньому ринку;
- подолання кризових ситуаціи на маибутньому ринку;
- посилення динамічних здібностеи підприємства.

Рис. 1. Блок-схема динамічного внутрішнього стратегічного аналізу операційної
системи підприємства
Аналітичнии блок 1. Визначення параметрів маибутнього ринку.
Блок є інтеграціиним із завданнями зовнішнього стратегічного аналізу по
дослідженню перспектив розвитку галузі. Аналіз проводиться з метою отримання
інформації про можливі та очікувані зміни зовнішнього середовища стосовно
аналізованої стратегічної перспективи. Основними аналітичними інструментами, поряд
з методами прогнозування, є сценарнии, PESTLE-аналіз і конкурентнии аналіз.
На основі сформованих логічно узгоджених варіантів розвитку маибутнього и
припущень про зміну ключових факторів невизначеності зовнішнього середовища,
отриманих в рамках зовнішнього аналізу, для цілеи внутрішнього аналізу виділяються
два варіанти сценаріїв (наибільш імовірнии, орієнтовании на ріст і розвиток ринків) і
кризовии [5].
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Що стосується даних сценаріїв, (у загальному випадку розроблених на
короткостроковии, середньостроковии і довгостроковии стратегічнии горизонти) в
якості основних параметрів маибутніх ринків виділяються стратегічні галузеві фактори
(групи ресурсів і здібностеи, що визначають генерування економічного прибутку
учасниками галузі), а також стратегічні фактори виживання (групи ресурсів і здібностеи,
що дозволяють долати кризові ситуації). Крім того, в даному аналітичному блоці
проводиться (з використанням методів конкурентного аналізу) оцінка впливу
параметрів маибутніх ринків на положення конкурентів. Результати аналізу и отримана
інформація служать базою для інших аналітичних блоків.
Аналітичнии блок 2. Аналіз стратегічних активів підприємства по відношенню до
маибутнього ринку.
Аналіз існуючих стратегічних активів підприємства проводиться стосовно
стратегічних факторів маибутнього ринку. В якості основних груп стратегічних активів
розглядаються: технології, обладнання, ліцензії, патенти і т.д.; активи у сфері
виробництва та поставки нових продуктів і послуг на ринок; фінансові активи;
репутаціині, структурні, інституціині [6].
У завдання даного блоку входить аналіз ресурсів і здібностеи підприємства з
погляду: 1. Отримання (збереження) стіикої конкурентної переваги на маибутньому
ринку. Оцінка проводиться за допомогою методу VRIO-аналізу за критеріями цінності,
рідкості, імітованості та використовуваних по кожніи групі стратегічних активів.
2. Можливостеи виходу на нові галузеві і географічні ринки. Аналіз проводиться з метою
виявлення стратегічних активів, одночасно задовольняючих VRIO-критеріи і на
поточному ринку, і на нових для підприємства ринках. 3. Можливостеи підприємства
швидко трансформувати свої стратегічні активи для відповідності умовам роботи на
ринках маибутнього. Аналіз проводиться за окремими групами ресурсів, здібностеи і
організаціино-управлінських процесів, а також стосовно до загального рівня розвитку
динамічних здібностеи підприємства. 4. Можливостеи підприємства долати кризові
ситуації на маибутніх ринках. Аналіз проводиться стосовно стратегічних факторів
виживаності при кризовому сценарії розвитку.
Аналітичнии блок 3. Аналіз поточної стратегії підприємства по відношенню до
маибутнього ринку.
Поточна стратегія аналізується за двома напрямками. По-перше, оцінюються
інвестиціині проекти з розвитку стратегічних активів, передбачених стратегією,
стосовно до стратегічних галузевих факторів маибутнього ринку. При цьому структура
і методи розв’язання задач аналогічні наведеним у блоці 2.
По-друге, проводиться оцінка поточної стратегії, в цілому, на адекватність
маибутнім (наибільш имовірним і кризовим) умовам ринку з використанням
динамічного SWOT-аналізу, що дозволяє оцінити зміну положення фірми під впливом
можливостеи і загроз маибутнього ринку за умови реалізації поточної стратегії
підприємства без змін [7].
Аналітичнии блок 4. Аналіз невідповідності стратегічних активів стратегічним
факторам маибутнього ринку.
Дании блок інтегрує результати попередніх аналітичних блоків. Проводиться
порівняльнии аналіз стратегічних активів, якими володіє компанія (з урахуванням
поточної стратегії), і активів, необхідних для успішної конкуренції та подолання
кризових ситуаціи на маибутніх ринках. З використанням GAP-аналізу виявляються
відсутні стратегічні активи для формування стіикої конкурентної переваги на
маибутньому ринку, подолання кризових ситуаціи у маибутньому, посилення та
розвитку динамічного потенціалу підприємства. Крім того, визначаються можливі
напрямки для усунення дефіцитів.
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Інформація про дефіцити ресурсів і здібностеи та можливі шляхи їх ліквідації
служить основою для формування стратегічних альтернатив з розвитку окремих груп
стратегічних активів і розробки відповідних інвестиціиних та організаціиних проектів.
Реалізація таких проектів дозволить усунути виявлені дефіцити и підвищити потенціал
підприємства з отримання рентабельності капіталу вище середньогалузевого рівня та
подолання кризових ситуаціи на маибутніх ринках [8].
Запропоновані методичні рекомендації призначені для виявлення стратегічних
активів, що дозволяють підприємствам розширити свою присутність на нових галузевих
і географічних ринках, і за рахунок цього підвищити загальні економічні результати
діяльності підприємства в маибутньому без погіршення свого становища на існуючому
ринку. Тим самим, за рахунок даної синергії може бути отримане загальне збільшення
цінності використання виявлених стратегічних активів підприємства.
Стратегічні активи аналізуються і оцінюються по кожніи групі стосовно
стратегічних параметрів існуючого и інших потенціиних галузевих і географічних
ринків в такіи послідовності.
Етап 1. Виділення з використанням методу VRIO-аналізу наявних у підприємства
стратегічних активів, які дозволяють отримати стіику конкурентну перевагу на
існуючому ринку підприємства з урахуванням передбачуваних змін (за наибільш
имовірним сценарієм розвитку).
Етап 2. Дослідження нових ринків для підприємства. Завданням даного етапу є пошук ринків, на яких використання виділених в 1-му етапі стратегічних активів буде задовольняти критеріям цінності. Враховуючи залежність цінності стратегічних активів
від зовнішнього середовища, виділення зазначених ринків проводиться на основі порівняння відповідних стратегічних галузевих факторів і виділених стратегічних активів [9].
Пропоновані методичні рекомендації з оцінки динамічних здібностеи
підприємства полягають в оцінці відносного (в порівнянні з кращими відомими
практиками в галузі) рівня розвитку окремих груп ресурсів і здібностеи, формуючих
динамічні здатності підприємства. Оцінка проводиться за такими групами динамічних
здібностеи: виявлення та формулювання можливостеи і загроз зовнішнього
середовища; використання можливостеи зовнішнього середовища: реконфігурація
ресурсів і здібностеи підприємства; здатності здіиснювати поглинання та альянси з
іншими компаніями.
Оцінка рівня розвитку зазначених груп ресурсів, здібностеи і процесів проводиться з використанням логічного методу та експертних оцінок на основі аналізу стратегічних документів, процедур, що регламентують розробку і реалізацію стратегії та
прииняття рішень, а також швидкості реакції на ринкові зміни (випередження або
запізнювання стратегічних рішень і діи підприємства у порівнянні з конкурентами) [10].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, в дослідженні запропоновано концепцію та модель динамічного
внутрішнього стратегічного аналізу операціиної системи аграрного підприємства, що
базується на інтеграції ринкового и ресурсного підходів до стратегії. У модель введені
аналітичні блоки, що забезпечують урахування динамізму зовнішнього середовища и
можливих кризових ситуаціи на аграрних ринках. Модель динамічного внутрішнього
стратегічного аналізу включає блоки аналізу та оцінки стратегічних активів
підприємства (включаючи виявлення стратегічних активів для виходу на нові галузеві
та географічні ринки, оцінку динамічних здібностеи), а також визначення стратегічних
активів, які необхідні підприємству для збереження стіикості конкурентної переваги і
посилення здатності долати кризові ситуації на ринках. Центральним положенням
концепції є орієнтація внутрішнього стратегічного аналізу на стратегічну перспективу,
включаючи аналіз стратегічних факторів успіху та виживання.
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Анотація
Вступ. Одним із основних факторів, що визначає конкурентоспроможність продукції, є
стан і якість основних засобів. Основні засоби забезпечують конкурентоспроможність
продукції, формуючи її якісні характеристики та витрати на виробництво. Фізичне й
моральне старіння активної частини основних засобів може стати причиною втрати
конкурентоспроможності продукції. Одним із інструментів, що забезпечує підвищення
ефективності використання основних засобів, може стати реструктуризація.
Метою статті є визначення ролі виробничо-технологічної реструктуризації як
інструменту підвищення ефективності використання основних засобів підприємства.
Результати. Узагальнено підходи до визначення реструктуризації, пов’язаної з
основними засобами. Встановлено сутність виробничо-технологічної реструктуризації.
Визначено роль виробничо-технологічної реструктуризації у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства й досягненні загальноорганізаційних цілей. Проаналізовано
теоретичні підходи до визначення цілей виробничо-технологічної реструктуризації
управління. Обґрунтовано важливість проведення виробничо-технологічної реструктуризації з позиції підвищення ефективності використання основних засобів підприємства,
підвищення конкурентоспроможності продукції і фінансової стійкості. Визначено
поняття виробничо-технологічної реструктуризації як виду реструктуризації основних
засобів, що відповідає стратегічним намірам підприємства, яка спрямована на
підвищення його виробничого потенціалу, створення передумов випуску продукції такого
рівня якості, що відповідає вимогам ринку, забезпечує оптимізацію витрат і сприяє
підвищенню рівня конкурентоспроможності продукції. Запропоновано
процедуру
проведення виробничо-технологічної реструктуризації та розкрито сутність кожного із
її етапів. Обґрунтовано використання виробничо-технологічної реструктуризації як
інструменту підвищення ефективності використання основних засобів підприємства й
забезпечення своєчасного їх оновлення на інноваційній основі.
Висновки. Виробничо-технологічна реструктуризація дозволяє забезпечити якісно нові
перетворення основних засобів, які забезпечать новий етап розвитку підприємства,
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створюючи передумови підвищення ефективності виробничої діяльності й досягнення
загальноорганізаційних цілей.
Ключові слова: виробничо-технологічна реструктуризація, основні засоби, управління,
інструменти управління.
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PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL RESTRUCTURING AS A TOOL FOR INCREASING THE
EFFICIENCY OF USING THE FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE
Abstract
Introduction. One of the main factors that determines the competitiveness of products is the
condition and quality of fixed assets. Fixed assets ensure the competitiveness of products by
forming its quality characteristics and production costs. Physical and moral aging of the active
part of fixed assets can cause loss of competitiveness of products. Restructuring can be one of the
tools to increase the efficiency of fixed assets use.
The purpose of the article is to determine the role of production and technological restructuring
as a tool to improve the efficiency of using the fixed assets of the enterprise.
Results. The approaches to the definition of restructuring related to fixed assets are summarized,
the essence of production and technological restructuring is defined. The role of production and
technological restructuring in ensuring the competitiveness of the enterprise and achieving
organizational goals is determined. Theoretical approaches to determining the goals of
production and technological management restructuring are analyzed. The importance of
production and technological restructuring from the standpoint of improving the efficiency of
fixed assets of the enterprise, as well as from increasing the competitiveness of products and
financial stability is substantiated. The concept of production and technological restructuring is
defined as a type of restructuring of fixed assets, which meets the strategic intentions of the
enterprise, aimed at increasing the production potential of the enterprise, creating prerequisites
for production of such quality that meets market requirements, optimizes costs and increases
product competitiveness. The procedure of production and technological restructuring is offered
and the essence of each of its stages is revealed. The use of production and technological
restructuring is justified as a tool to increase the efficiency of using the fixed assets of the
enterprise and ensure their timely modernization on an innovative basis.
Conclusions. Production and technological restructuring allow to provide qualitatively new
transformations of fixed assets, which will provide a new stage of development of the enterprise,
creating prerequisites for increasing the efficiency of production activities and achieving
enterprise’s goals.
Keywords: production and technological restructuring, fixed assets, management, management
tools.
JEL classification: Н12; L23
Вступ
Одним із основних факторів, що визначає конкурентоспроможність продукції, є
стан і якість основних засобів. Основні засоби забезпечують конкурентоспроможність
продукції, формуючи її якісні характеристики и витрати на виробництво.
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Потужна матеріально-технічна база підприємства, що ефективно функціонує, є
запорукою успіху иого економічної діяльності, забезпечує безперебіинии виробничии
процес, визначає ефективність виробництва [1, с. 425].
Фізичне і моральне старіння активної частини основних засобів може стати причиною втрати конкурентоспроможності продукції. Одним із інструментів, що забезпечує
підвищення ефективності використання основних засобів, може стати реструктуризація.
Теоретичні и прикладні аспекти використання основних засобів і проблеми
реструктуризації вивчаються вітчизняними и зарубіжними науковцями. Серед них:
Андрієвська Є.В., Ареф’єв С.О., Варава Л.М., Винокурова О.І., Ігнатов С.М., Кордубан А.С.,
Кравченко Г.В., Кравченко М.В., Кулакова С.Ю., Кулько І.В., Мисаченко В.І., Плікус І.И.,
Ситенко Д.Д., Феигельман Н.В. та інші.
Моральне и фізичне старіння основних засобів потребує своєчасної їх заміни та
викликає необхідність управління процесами відтворення і використання основних
засобів. Зниження ефективності використання основних засобів промисловими
підприємствами може бути зупинене шляхом проведення виробничо-технологічної
реструктуризації, здіиснення якої дозволить вивести виробничі процеси на якісно
новии рівень, забезпечити підвищення конкурентоспроможності продукції.
Мета та завдання статті
Охарактеризувати
роль
виробничо-технологічної
реструктуризації
як
інструменту підвищення ефективності використання основних засобів підприємства.
Виклад основного матеріалу
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
основними засобами визначаються матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [2].
Серед основних факторів виробництва виробничі засоби, виступаючи
матеріальним втіленням капіталу, відіграють одну із провідних ролеи. Процес
управління основними засобами підприємства за цих умов набуває надзвичаиної
актуальності. Наибільшии вплив на якість продукції, що випускається, здіиснює активна
частина основних засобів – машини и обладнання.
Можна погодитись із думкою Кулько І. [3], що, як правило, саме технологічні переваги визначають розрив між переможцями та переможеними в конкурентніи боротьбі.
Кравченко М.В. зазначає, що успішність управління основними засобами підприємства можна розглядати з позиції ефективності їхнього використання у господарському обороті [1, с. 426].
Управління основними засобами здіиснюється шляхом виконання як загальних
функціи менеджменту – планування, організації, мотивації та контролю, так і
специфічних, пов’язаних із особливостями об’єкту управління, - виробничої,
відтворювальної, інноваціиної, інвестиціиної.
Визначаючи вплив основних засобів на конкурентні переваги необхідно
враховувати: рівень інноваціиності активної частини основних засобів (частка
інноваціиних основних засобів у загальніи вартості); стан основних засобів (коефіцієнт
зносу, коефіцієнт оновлення, коефіцієнти введення и виведення основних засобів;
структура основних засобів); інтенсивність використання основних засобів (коефіцієнт
використання потужності як підприємства, так і окремих виробничих лініи, машин і
обладнання, коефіцієнт змінності обладнання і сезонності виробництва); ефективність
використання основних засобів (рентабельність, фондовіддача, фондоозброєність).
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Втрата конкурентних переваг як результат неефективного управління
основними засобами може стати причиною поступового зменшення пропозиції і
звуження ринкового сегменту. Одним із інструментів підвищення ефективності
використання основних засобів може стати реструктуризація.
Варава Л.М. і Кравченко Г.В. [4, с. 18] наголошують на тому, що реструктуризація
спрямована на удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю
підприємства як складової стратегічного управління. Реструктуризація сприяє
забезпеченню швидкої адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища. Для
ефективного проведення реструктуризації проводяться визначені перетворення
системи управління підприємства и реалізуються певні заходи у площині иого основних
функціональних напрямів діяльності. Реструктуризація повинна вивести підприємство
на принципово новии рівень функціонування, стати передумовою максимально
можливого використання потенціалу підприємства.
В роботі [5, c. 131] зазначається, що основною спрямованістю реструктуризації
має бути вихід із кризи, забезпечення підвищення ефективності діяльності
підприємства, запобігання розгортанню кризових явищ, створення конкурентних
переваг і забезпечення стіикості підприємства.
Таким чином, у наукових публікаціях реструктуризація розглядається як
інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств; характеризуються різні
види и форми реструктуризації. Особливе місце в теорії реструктуризації заимає та, що
пов’язана із основними засобами. Проте не існує єдиної точки зору на визначення такого
виду реструктуризації, інструменти її здіиснення, цілі и результати.
Так, Плікус І.И. до одного із видів реструктуризації відносить фізичну
реструктуризацію, яка забезпечує оновлення та модернізацію основних фондів
підприємства. При цьому автором визначаються такі форми фізичної реструктуризації
за об’єктом: реструктуризація виробництва, активів, фінансова и корпоративна
реструктуризація (реорганізація) [6].
В роботі [7, с. 228] визначаються такі види реструктуризації як: виробничотехнологічна, організаціино-управлінська, фінансова.
Автором зазначається, що
виробничо-технологічна реструктуризація може бути спрямована на оновлення
технологічної бази, впровадження енергозберігаючих технологіи, оптимізацію
виробничої структури, мінімізацію рівня відходів і подальше їх використання у процесі
виробництва тощо [7, с. 231].
Феигельман Н.В. залежно від сфери діяльності підприємства, що реформується,
розглядає види реструктуризації: управлінську, виробничу, маркетингову, фінансову,
кадрову [8, с. 181].
Як один із видів реструктуризації в роботі [4, с. 20] розглядається виробнича
реструктуризація, яка забезпечує реалізацію техніко-технологічних перетворень.
Виробнича реструктуризація спрямована на удосконалення методів і технології ведення
виробничої діяльності; модернізацію або заміну фізично и морально зношеного
обладнання.
Мисаченко В.І. и Ігнатов С.М. в роботі [9, с. 253] розглядають виробничу
реструктуризацію, розрізняючи такі її види: реструктуризацію активів (виведення
надлишкових активів і придбання на виручені кошти необхідного для виробничих
потреб маина), реструктуризацію виробництва (технічне переоснащення для
впровадження сучасних технологіи, зміни асортименту продукції, що випускається).
Узагальнення підходів до визначення цілеи проведення реструктуризації,
пов’язаної зі зміною умов протікання виробничих процесів, представлено у табл. 1.
На нашу думку, наибільш повно визначає мету и завдання проведення реструктуризації, пов’язаної зі зміною умов протікання виробничих процесів, виробничотехнологічна реструктуризація. Таке розуміння реструктуризації вужче, ніж поняття
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«реструктуризація активів», але ширше, ніж поняття «фізична реструктуризація»,
«виробнича реструктуризація» або «реструктуризація виробництва».
Таблиця 1. Визначення цілей проведення реструктуризації, пов’язаної зі зміною
умов протікання виробничих процесів
Автор, джерело
Варава Л.М.,
Кравченко Г.В.
[4, с. 20]

Плікус І. И. [6]

Ситенко Д.Д.
[7, с. 231]
Мисаченко В.І.,
Ігнатов С.М.
[9, с. 254].

Андрієвська Є.В.
[10, с. 11]

Цілі проведення реструктуризації
підвищення техніко-технологічного рівня виробництва за рахунок впровадження у
виробничии процес ресурсозберігаючих технологіи;
збільшення коефіцієнту використання виробничих потужностеи підприємства;
оптимізація рівня та структури виробничих витрат
продаж основних фондів, які обтяжують активи підприємства, але не приимають
участь у виробничих процесах;
оптимізація товарно-матеріальних запасів;
ліквідація неефективних структурних підрозділів;
перепрофілювання неефективних підрозділів підприємства;
використання зворотного лізингу для збільшення обсягів реалізації продукції;
впровадження заходів, які забезпечують прискорення оборотності активів
збереження або зростання виробничого потенціалу підприємства;
підвищення ефективності використання наявного маинового комплексу;
досягнення гнучкості и мобільності виробничої системи;
оптимізація виробничих процесів
суттєві перетворення у всьому виробничому процесі підприємства; технологічне
переозброєння підприємства;
використання високопродуктивних машин і обладнання;
налагодження виробництва нових видів продукції;
проведення модернізації виробництва традиціиних для підприємства товарів
технічна реконструкція виробництва;
модернізація обладнання;
запровадження нових технологіи;
виведення застарілих потужностеи;
виведення надлишкових потужностеи

Останнім часом ефективність використання основних засобів значно знизилась.
Це викликано, в першу чергу, зниженням обсягів виробництва продукції промисловими
підприємствами, що призвело до зниження завантаженості виробничих потужностеи. В
таких умовах витрати на виробництво продукції зростають, що не дозволяє підприємствам встановлювати конкурентну ціну на реалізовану продукцію, відтворювальні процеси уповільнюються. Низька ефективність виробничої діяльності не дозволяє заміняти
морально застаріле обладнання і підприємство втрачає на ринку конкурентні переваги.
Підвищення ефективності виробництва можна досягти або екстенсивним, або
інтенсивним шляхом. Екстенсивнии шлях передбачає збільшення обсягів виробництва
за рахунок кількісних факторів економічного зростання. Натомість інтенсивнии шлях,
спрямовании на технічне удосконалення основних засобів, технологічних процесів,
забезпечення рівномірної ритмічної роботи обладнання, удосконалення системи
організації праці тощо.
Забезпечити інтенсифікацію виробництва можна за допомогою проведення
виробничо-технологічної реструктуризації. Своєчасне проведення виробничо-технологічної реструктуризації в цьому разі може забезпечити підприємству підвищення
ефективності виробничого процесу.
Визначаючи виробничо-технологічну реструктуризацію автори дотримуються
такого. Виробничо-технологічна реструктуризація – це вид реструктуризації основних
засобів, що відповідає стратегічним намірам підприємства, спрямована на підвищення
виробничого потенціалу підприємства, створення передумов випуску продукції такого
рівня якості, що відповідає вимогам ринку, забезпечує оптимізацію витрат і сприяє
підвищенню рівня конкурентоспроможності продукції.
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Для забезпечення позитивних результатів здіиснення виробничо-технологічної
реструктуризації доцільно дотримуватись певного алгоритму діи. Формалізація процесу
проведення виробничо-технологічної реструктуризації представлена на рис. 1.
Аналіз стану основних засобів
Визначення відповідності стану основних засобів стратегічним намірам
підприємства
Відповідає
Реалізація визначеної виробничої
стратегії
Вибір інших шляхів досягнення
стратегічних цілеи

Не відповідає
Визначення доцільності проведення виробничотехнологічної реструктуризації
так

ні

Визначення цілеи виробничо-технологічної
реструктуризації
Розроблення програми реструктуризації
Вибір інструментів реструктуризації
Проведення реструктуризації
ні
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Рис. 1. Процедура проведення виробничо-технологічної реструктуризації
Джерело: розроблено авторами
Передумовою здіиснення виробничо-технологічної реструктуризації є визначення відповідності стану основних засобів стратегічним намірам підприємства шляхом
проведення аналізу основних засобів. Якщо стан основних засобів (їх структура, ступінь
зносу, інтенсивність використання, відповідність вимогам науково-технічного прогресу
тощо) забезпечує достатніи рівень конкурентоспроможності продукції і сприяє досягненню стратегічних цілеи, на підприємстві відсутня необхідність у проведенні виробничо-технологічної реструктуризації. Тому для забезпечення зростання конкурентоспроможності необхідно визначити інші шляхи досягнення стратегічних цілеи.
Якщо у результаті проведеного аналізу буде з’ясовано, що стан основних засобів
виступає дестабілізуючим чинником досягнення стратегічних цілеи, необхідно
визначити інструменти управління стратегічним розвитком і обґрунтувати доцільність
проведення виробничо-технологічної реструктуризації.
Цілі виробничо-технологічної реструктуризації повинні співвідноситись зі
стратегічними цілями підприємства и задачами управління. Тому на наступному етапі
процедури проведення виробничо-технологічної реструктуризації відбувається
визначення цілеи реструктуризації, основні із яких описані у табл. 1.
Відповідно до визначених цілеи розробляється програма реструктуризації із
конкретизацією заходів, термінів і виконавців. Для реалізації програми виробничотехнологічної реструктуризації обираються інструменти реструктуризації.
Результатом проведення реструктуризації має бути досягнення визначених
цілеи, що дозволить здіиснити реалізацію виробничої стратегії, яка забезпечить
підвищення конкурентоспроможності, утримання або розвиток ринкової позиції,
створить передумови до покращення фінансового стану підприємства.
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Якщо реалізація реструктуризаціиних заходів не призвела до досягнення
визначених цілеи, процедура проведення виробничо-технологічної реструктуризації
повинна набути нового змісту. У цьому разі процедура проведення виробничотехнологічної реструктуризації передбачає повернення на етапи або розроблення
програми реструктуризації, або вибір інструментів реструктуризації. Реструктуризація,
виступаючи дієвим інструментом підвищення результативності діяльності підприємств
і запобігання кризових явищ, може бути спрямована на подолання проблем в окремих
функціональних площинах иого діяльності.
Системнии підхід до проведення процесу реструктуризації дозволить прискорити
процес підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішніх і міжнародних
ринках, покращити інвестиціину привабливість підприємств, підвищити ділову
активність, підняти рентабельність і ринкову вартість [10, с. 76].
Своєчасне проведення виробничо-технологічної реструктуризації дозволяє не
лише внести зміни у процес виробництва продукції, але и стабілізувати фінансовии стан
підприємства.
Науково-технічнии прогрес ставить перед підприємствами задачу наявності
основних засобів, які б не просто забезпечували процес виробництва. Основні засоби
виступають однією із конкурентних переваг підприємств. Належнии стан і їх використання безпосередньо впливають на ефективність функціонування підприємства, забезпечують підвищення якості продукції, сприяють зменшенню витрат виробництва,
можуть вивести підприємство на новии рівень розвитку [12].
Висновки та перспективи подальших досліджень
Визначаючи залежність між станом основних засобів і необхідністю здіиснення
реструктуризації необхідно зазначити таке. Використання основних засобів
підприємства є одним із ключових чинників, що визначає конкурентоспроможність
продукції на ринку.
Реструктуризацію можна розглядати як радикальну зміну, що спрямована на
підвищення ефективності діяльності підприємства, забезпечення иого ринкової і
фінансової стіикості, розвиток конкурентних переваг.
Виробничо-технологічна реструктуризація дозволяє забезпечити якісно нові
перетворення основних засобів, які забезпечать новии етап розвитку підприємства,
створюючи передумови підвищення ефективності виробничої діяльності и досягнення
загальноорганізаціиних цілеи.
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Анотація
Обґрунтовано привабливість туристично-рекреаційної сфери для розвитку бізнесу та
національної економіки. Охарактеризовано розвиток туристично-рекреаційної сфери в
Україні та визначено причини, що стримують його.
Метою наукового дослідження визначено обґрунтування необхідності розробки
сучасних бізнес-моделей розвитку туристично-рекреаційної сфери.
Результати. Розкрито зміст поняття та основні функції бізнес-моделі у туристичнорекреаційній сфері. Визначено цінність туристично-рекреаційної послуги. Охарактеризовано відмінність туристично-рекреаційної сфери від інших видів діяльності за ознакою
побудови ланцюга створення вартості. Визначено ознаки олігополістичної конкуренції
для ринку туристично-рекреаційних послуг. Запропоновано розвивати такі бізнес-моделі
у туристично-рекреаційній сфері: мережеву туристично-рекреаційну структуру на
основі великої організації, що навколо себе інтегрує середні та малі фірми; мережу малих
і середніх юридично самостійних туристичних і рекреаційних компаній; туристичнорекреаційну кластерну мережу. Визначено основні елементи бізнес-моделі – цільові
споживачі, ціннісна пропозиція, ланцюжок створення вартості, механізм отримання
прибутку. Охарактеризовано фактори, що впливають на вибір бізнес-моделі розвитку
туристично-рекреаційної сфери. Це бізнес-середовище, безпека, охорона здоров’я і гігієна,
людські ресурси й ринок праці, ціни, інфраструктура, природні, культурні ресурси.
Висновки. Обґрунтовано необхідність розширення на ринку туристично-рекреаційних
послуг в Україні мережевої діяльності малих і середніх туристичних і рекреаційних
компаній і туристичних операторів.
Ключові слова: туристично-рекреаційна сфера, бізнес-моделі, ринок туристичнорекреаційних послуг, туризм, транснаціональні корпорації, туристичні оператори,
кластерна мережа.
Anastasia Yuriyevna ALIYEVA
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MODERN BUSINESS MODELS OF TOURIST AND RECREATIONAL SPHERE
DEVELOPMENT IN UKRAINE
Abstract
The attractiveness of the tourist and recreational sphere for business development and the
national economy is substantiated. The development of the tourist and recreational sphere in
Ukraine is characterized and the reasons that restrain it are determined.
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The purpose of the research is to develop modern business models for the development of
tourism and recreation.
Results. The content of the concept and the main functions of the business model in the tourist
and recreational sphere are revealed. The value of tourist and recreational service is determined.
The difference of the tourist and recreational sphere from other types of activity on the basis of
building a value chain is characterized. Signs of oligopolistic competition for the market of tourist
and recreational services are determined. It is proposed to develop the following business models
in the tourist and recreational sphere: network tourist and recreational structure on the basis of
a large organization that integrates medium and small firms around itself; network of small and
medium legally independent tourist and recreational companies; tourist and recreational cluster
network. The main elements of the business model are identified - target consumers, value
proposition, value chain, profit mechanism. The factors influencing the choice of business model
for the development of the tourist and recreational sphere are described. These are the business
environment, security, health and hygiene, human resources and the labor market, prices,
infrastructure, natural and cultural resources.
Conclusions. It is essential to expand the market of tourist and recreational services in Ukraine
network activities of small and medium-sized tourist and recreational companies and tour
operators.
Keywords: tourist and recreational sphere, business models, market of tourist and recreational
services, tourism, multinational corporations, tour operators, cluster network.
JEL classification: L83; Z32
Вступ
Розвиток туристично-рекреаціиної сфери як складової національної економіки
стимулює заинятість населення, сприяє підвищенню конкурентоспроможності країни
та її регіонів. Від її стану значною мірою залежить розвиток суміжних галузеи:
транспорту, торгівлі, зв’язку, будівництва, сільського господарства, виробництва
споживчих товарів та ін.. Розвиток сфери туристично-рекреаціиних послуг є важливим
показником якості життя і рівня людського розвитку та має важливе економічне та
соціальне значення у суспільстві.
Для забезпечення сталого розвитку туристично-рекреаціиної сфери як
динамічної форми міжнародної торгівлі послугами та високорентабельної галузі
національної економіки, необхідним є формування ефективних і раціональних
взаємодіи серед усіх учасників ринку туристичних і рекреаціиних послуг на засадах
комплексного підходу та системного вирішення питань розвитку альтернативних
способів досягнення конкурентних переваг бізнесу від туристичної та рекреаціиної
діяльності. Це актуалізує необхідність розробки сучасних бізнес-моделеи у туристичнорекреаціиніи сфері – концептуальних моделеи розвитку туристично-рекреаціиних
компаніи, спрямованих на збільшення їх прибутку.
Проблемам формування та розвитку туристично-рекреаціиної сфери присвячено
чимало досліджень вітчизняних вчених: І. Балобанова, М. Гусєвої, М. Долішнього,
В. Євдокименка, Н. Куніщєвої, В. Кравціва, П. Луцишина, М. Мальської, В. Мамутова,
Н. Мікули, А. Мокія, В. Павлова, І. Школи та ін. Питання формування та розвитку моделеи
розвитку туристично-рекреаціиних компаніи розкрито М. Оборіним, М. Шерешевою у
роботі [11], С. Мельниченко, К. Шеєнковою у [12]. Проте, в умовах нових глобальних
викликів коливання попиту та посилення конкуренції на ринку туристичнорекреаціиних послуг, питання, які пов’язані з особливостями використання сучасних
бізнес-моделеи у туристично-рекреаціиніи сфері, потребують більш поглибленого і
ґрунтовного дослідження.
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Мета та завдання статті
Виходячи з цього, основною метою наукового дослідження є обґрунтування
необхідності формування ефективних і раціональних взаємодіи серед усіх учасників
ринку туристичних і рекреаціиних послуг на засадах комплексного підходу, системного
вирішення питань розвитку сучасних бізнес-моделеи як альтернативних способів
досягнення конкурентних переваг бізнесу від туристичної та рекреаціиної діяльності.
Виклад основного матеріалу
Туристично-рекреаціина сфера є привабливою для суб’єктів господарювання,
оскільки підприємницька діяльність в ніи характеризується відносно невеликим
стартовим капіталом, швидкістю иого окупності, зростанням попиту на туристичні і
рекреаціині послуги, високою рентабельністю.
Туристично-рекреаціина діяльність сприяє диверсифікації економіки, створюючи
галузі, що обслуговують її різні сфери, призводить до розвитку економічної
інфраструктури країн, зростання валютних надходжень. Спираючись на різні джерела
статистичних даних можна помітити, що сьогодні туристичнии бізнес використовує
приблизно 7% світового капіталу, а частка туризму становить понад 10% світової
торгівлі товарами і послугами. При цьому число міжнародних туристів в усьому світі в
середньому зростає на 6% щорічно [1, с. 66].
Незважаючи на ресурсну забезпеченість, прииняті концепції, стратегії та
програми розвитку туристично-рекреаціиної сфери в Україні, не реалізованими
залишаються безмежні потенціині туристичні та рекреаціині можливості країни на
внутрішньому і зовнішньому ринку.
Фреи Л.В., оцінюючи соціально-економічнии розвиток туристично-рекреаціиної
сфери, справедливо зазначила, що «в Україні велика кількість туристичних фірм
акцентує увагу саме на виїзному туризмі. Через це кількість людеи, що від’їжджають із
країни, значно перевищує кількість тих, що відвідують нашу країну, та є один із
чинників, що має негативнии вплив на формування бюджету нашої країни». Організація
рекреаціиного господарства України на світовому ринку туристичних і рекреаціиних
послуг є незадовільною та неконкурентоспроможною [2, с. 329].
Серед основних причин, що стримують розвиток туристично-рекреаціиної сфери
в Україні та обумовлюють зменшення в’їзного туристичного потоку, є: події, пов’язані з
анексією Автономної Республіки Крим та повномасштабною віиною на території
Донецької та Луганської областеи; недостатньо розвинута туристична та рекреаціина
інфраструктура; фінансово-економічна криза, що загострилася останніми роками;
втрата популярності туристичного напрямку; відсутність ефективної політики щодо
просування туристичних та рекреаціиних продуктів і туристичних напрямків;
неефективна організація управління туристичною і рекреаціиною діяльністю; дефіцит
якісного традиціиного продукту.
За результатами аналізу експорту послуг України за статтею «Подорожі»
визначено суттєве скорочення обсягів надходжень від іноземних туристів: з 2005 року
з 3,125 млрд дол. до 1,6 млрд дол. у 2019 році, що становить маиже 50 відсотків.
Одночасно спостерігається збільшення показників імпорту послуг, причому 73 відсотки
витрат українців на поїздки за кордон припадає на країни Європеиського Союзу,
особливо зростають витрати трудових мігрантів.
Якщо у період з 2005 по 2009 роки сальдо сектору послуг за статтею «Подорожі»
було позитивним (46 млн дол.), то сьогодні воно набуло критичного значення
(-6,7 млрд дол.).
Нові глобальні виклики, турбулентність туристично-рекреаціиного ринку,
коливання попиту, посилення конкуренції свідчать про необхідність розробки сучасних
бізнес-моделеи у туристично-рекреаціиніи сфері – концептуальних моделеи розвитку
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туристично-рекреаціиних компаніи, спрямованих на збільшення їх прибутку. Бізнесмодель як своєрідна логіка розвитку підприємництва на ринку туристичнорекреаціиних послуг охоплює всю організаціину структуру підприємства туристичнорекреаціиної сфери, визначає методи ведення ним бізнесу та дозволяє запропонувати
споживачеві конкурентоспроможнии національнии туристичнии і рекреаціинии
продукт. Вона розкриває способи, засоби та конфігурацію ресурсів, які застосовуються
фірмою при відборі клієнтів, у процесі диференціації свого туристичного та
рекреаціиного продукту.
Бізнес-модель «визначають як: 1) аналітичну методику, що дозволяє зрозуміти
процеси, завдяки яким компанія заробляє гроші; 2) спосіб організації бізнесу в галузі, що
відображає економічну логіку діяльності компанії та пояснює, як нові продукти,
технології, організаціині новації створюють економічну цінність для споживачів,
акціонерів, партнерів, як компанія отримує прибуток; 3) спосіб, у якии компанія створює
цінність для клієнтів та отримує від цього прибуток» [3, с. 173].
Мовчаненко І.В. у роботі [4, с. 40] зазначає, що «незважаючи на популярність
вживання терміну «бізнес-модель», на сьогодні не існує єдиного визначення цього
поняття. Дослідники підходять до визначення моделі бізнесу з різних позиціи,
розглядаючи її як: набір діи, за допомогою яких створюється цінність за умови
використання сприятливих можливостеи [5]; систему, яка відображає, які дії виконує
компанія, як вона їх виконує і коли [6]; спосіб, за допомогою якого підприємство надає
споживачам товари та послуги [7]; ланку ланцюга цінності між ресурсним
забезпеченням та економічним результатом [8]; історії, які пояснюють, як працює
підприємство [9]; опис того, як організація створює економічні, соціальні та інші
цінності [10].
Стоян К.С., Широка В.В. назвали такі основні задачі, які забезпечують «бізнесмодель туристичного підприємства: розроблення логічної та внутрішньо злагодженої
концепції організації підприємства та його діяльності й доведення до всіх зацікавлених
сторін;
розроблення
демонстраційного
матеріалу/презентації
економічної
привабливості підприємства для залучення інвестиційних коштів та інших ресурсів;
визначення основних показників розвитку підприємства, які стануть основою для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень та впровадження інноваційних
підходів у систему управління підприємством; оцінка та контроль стратегічних і
тактичних рішень відповідно до цілей підприємства; оптимізація бізнесу відповідно до
стратегії з позиції утримання та максимізації цінності пропозиції; визначення
управлінських змін відповідно до впливу зовнішнього і внутрішнього середовища;
оцінка інвестиційної привабливості підприємства» [13, с. 3].
Слід зазначити, що туристично-рекреаційна сфера відрізняється від інших видів
діяльності специфікою у побудові ланцюга створення вартості. Цінність туристичнорекреаційної послуги відіграє ключову роль для споживача та забезпечується шляхом
комплексного використання різноманітних видів ресурсів у мережевій взаємодії. У
випадку відсутності хоча б одного з них знижується вартість кінцевого продукту, що
обумовлює необхідність комплексного формування ланцюгів створення вартості у
туристично-рекреаційній дестинації, тобто центру (території) із відповідними засобами
обслуговування та послугами для забезпечення потреб туристів і рекреантів. Це
пов’язане з питаннями забезпечення міжорганізаційних взаємодій за допомогою
формування бізнес-систем, які орієнтовані на групу взаємозалежних учасників,
взаємоузгодження їх інтересів та координації зусиль для досягнення загальної мети.
Аналіз підприємницької діяльності у туристично-рекреаційній сфері в Україні
дозволив визначити такі сучасні форми бізнес-моделей, як: мережеву туристичнорекреаційну структуру (корпорацію) на основі великої організації, що навколо себе
інтегрує середні і малі фірми; мережу малих і середніх юридично самостійних
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туристичних і рекреаційних компаній; туристично-рекреаційну кластерну мережу, що
формується географічно локалізованими взаємопов’язаними організаціями.
Формування будь-якої з форм бізнес-моделі відбувається за результатами аналізу
способу створення, доставки, продажу, утримання цінності організації; з урахуванням
таких факторів, як бізнес-середовище, безпека, охорона здоров’я й гігієна, людські
ресурси й ринок праці, ціни, інфраструктура, природні, культурні ресурси,
Левковець О.М. визначила такі основні елементи будь-якої бізнес-моделі, які, на нашу
думку, можуть виступати критеріями ефективності діючої бізнес-моделі, – це «цільові
споживачі, ціннісну пропозицію, ланцюжок створення вартості, механізм (формула)
отримання прибутку» [3, 173-174].
Ринок туристично-рекреаційних послуг в Україні має переважно ознаки
олігополістичної конкуренції. Тому характерною є діяльність мережевих структур на
основі великих організацій (чисельність працюючих у яких від 300 до 800), – монополій,
олігополій, компаній з одноосібним домінуванням, у руках яких сконцентрована уся
туристично-рекреаційна інфраструктура.
Процеси транснаціоналізації вітчизняного ринку туристично-рекреаційних
послуг перебувають лише на стадії становлення. Звернемо увагу на світовий досвід,
який свідчить, що саме транснаціональні корпорації на ринку туристично-рекреаційних
послуг диктують основні вектори цінової, інформаційної, товарної політики. Вони
мають вертикально інтегровану структуру, до складу якої входять авіалінії, готельні
корпорації, туроператори, туристичні агенції, підприємства у сфері розваг та ін.
Булатова О.В., Дубенюк Я.А. називають три групи транснаціональних корпорацій, що
діють у туристично-рекреаційній сфері (транснаціональні готельні корпорації
(«готельні ланцюжки»); транснаціональні туристичні транспортні корпорації
(передусім, у сфері повітряного транспорту); транснаціональні туроператорські
корпорації (компанії, що переважно займаються формуванням «пекідж-турів»). При
цьому, на думку авторів, «складність окреслення чіткої організаційної структури та
узгодження туристичних «торговельних ланцюжків» особливо яскраво проявляється у
випадку, коли материнська компанія володіє декількома транснаціональними
готельними ланцюжками та здійснює капіталовкладення в різні сфери економічної
діяльності: від ресторанного господарства, підприємств сфери розваг до готельного
бізнесу» [14].
Формування транснаціональних корпорацій, для яких країною базування буде
Україна, у туристичному, готельному та транспортному секторах може активізувати
конкурентну боротьбу на відповідних ринках, сприяти підвищення якості туристичних
і рекреаційних послуг, розширенню їх асортименту.
Досвід країн, які позиціонують себе на ринку туристично-рекреаційних послуг,
свідчить про домінуючу роль малого і середнього бізнесу та сприятливого
інвестиційного режиму його діяльності у туристично-рекреаційній сфері
(запровадження фіскальних пільг, сприятлива регулятивна політика). Звернемо увагу
на необхідність розширення на ринку туристично-рекреаційних послуг в Україні
мережевої діяльності малих і середніх туристичних і рекреаційних компаній,
туристичних операторів. Вони, на відміну від інших форм підприємницької діяльності,
характеризуються відносно стабільними показниками, гнучкістю та мобільністю з
точки зору запровадження різноманітних нововведень. Прикладами успішних бізнесмоделей їх Join Up , ANEX Tour, TEZ TOUR, Coral Travel, TUI Ukraine тощо.
Застосування кластерної бізнес-моделі організації діяльності відповідних
туристичних і рекреаційних підприємств та інституцій – мережі сконцентрованих
географічно в межах конкретної території підприємств, які спільно використовують
спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки праці та інші функціональні
структури господарства, дозволить отримати конкурентні переваги на ринку товарів,
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послуг, праці та капіталу [15], а також покращити інвестиційну привабливість території
для потенційних туристів і рекреантів.
У вітчизняній науковій літературі висвітлення проблеми формування та
функціонування кластерів знайшло своє відображення в працях Войнаренка М.,
Внукової Н., Лук’яненка Д., Мочерного С., Новицького В., Павленка Ю., Поручника А.,
Савченка В., Соколенка С. та ін.. На нашу думку, туристично-рекреаційний кластер – це
об’єднання взаємопов’язаних компаній, організацій та інституцій, що здійснюють
діяльність на засадах партнерства і конкуренції, спеціалізуються у певних галузях,
використовують спеціалізовану туристичну і рекреаційну інфраструктуру,
характеризуються інноваційною діяльністю, що в сукупності дає можливість для
отримання ефекту синергії. Це сформована та географічно локалізована сукупність
підприємств туристичної та рекреаційної індустрії й інфраструктури, між якими
склалися сталі вертикальні та горизонтальні зв’язки, що забезпечує створення
конкурентоздатного туристичного та рекреаційного продукту.
Зацікавленими сторонами у функціонуванні туристично-рекреаціиного кластеру
виступають бізнес, влада, громадськість. Кожна з груп створює певні передумови,
наявність яких дозволяє сформувати ефективнии кластер. А поєднання цих інтересів
спричинить зростання довіри та взаємодії між ключовими елементами структури
кластерної мережі.
Кожна з розглянутих форм бізнес-моделей є способом організації бізнесу на ринку
туристично-рекреаційних послуг [16]; висвітлює логіку діяльності компанії та процесів,
завдяки яким компанія отримує прибуток; визначає, які нові туристичні та рекреаційні
продукти, технології їх отримання, організаційні важелі створюють економічну цінність
для споживачів, власників бізнесу, працівників, партнерів тощо.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Розвиток сучасних форм бізнес-моделей у діяльність туристично-рекреаційної
сфери – мережевих туристично-рекреаційних структур на основі великої організації, що
навколо себе інтегрує середні і малі фірми; мережи малих і середніх юридично
самостійних туристичних і рекреаційних компаній; туристично-рекреаційних
кластерних мереж, в Україні є доцільним. При цьому важливим питанням лишається
розробка та обґрунтування ефективних конфігурацій бізнес-моделей із врахуванням
особливостей кожного конкретного підприємства, а також корпоративних бізнесмоделей на засадах системності та синергетики. Їх запровадження дозволить подолати
негативні тенденції, створити сприятливі умови для розвитку сфери туризму і рекреації,
перетворити
її
на
високорентабельну,
інтегровану
у
світовий
ринок
конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення соціально-економічного
розвитку регіонів і держави в цілому, підвищення якості життя населення, гармонійний
розвиток і консолідацію суспільства, популяризацію України у світі.
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Анотація
Вступ. Ефективна інвестиційна діяльність забезпечує стабільний розвиток
підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Залучення фінансових
ресурсів у діяльності суб’єктів господарювання повинно зміцнювати їхню економічну
безпеку й сприяти подоланню фінансових проблем. Інвестиційна діяльність
підприємства зміцнює його конкурентні позиції на ринку.
Метою наукового дослідження є визначення теоретичних основ інвестиційної
діяльності підприємства.
Результати. Визначено макроекономічну роль інвестицій. Розглянуто фактори впливу
на інвестиційну діяльність підприємства. Підкреслено важливість науково-технічної
діяльності у сфері інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання. Охарактеризовано
джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства. Визначено сутність
інвестиційної діяльності підприємства. Наведено види інвестиційної діяльності суб’єкта
господарювання. Обґрунтовано позицію щодо визначення виду інвестиційної діяльності.
Розглянуто інтегрованість видів інвестицій. Надано визначення інвестиційного процесу
й інвестиційного циклу. Наведено класифікацію джерел для залучення інвестиційних
ресурсів. Охарактеризовано об’єкти інвестиційної діяльності. Відзначено роль
стратегічних активів підприємства у якості джерел забезпечення економічної безпеки в
умовах кризи. Охарактеризовано учасників інвестиційного процесу і розкрито сутність
взаємодії суб’єктів в рамках інвестиційної діяльності.
Висновки. Обґрунтовано роль інвестиційної діяльності у процесі функціонування
підприємства. Визначено інвестиційну діяльність як обов’язкову умову розвитку та
забезпечення економічної безпеки підприємства. Наголошено на доцільності
реформування існуючої системи управління інвестиційною діяльністю.
Ключові слова: підприємство, інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний
процес, економічна безпека, розвиток.
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONTENT AND ECONOMIC ESSENCE OF INVESTMENT
ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Abstract
Introduction. Effective investment activity provides stable development of the enterprise in the
conditions of unstable market environment. Attracting financial resources in the activities of
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economic entities should strengthen their economic security and help overcome financial problems. The investment activity of the enterprise strengthens its competitive position in the market.
The purpose of scientific research is to determine the theoretical foundations of investment
activities of the enterprise.
Results. The macroeconomic role of investments is determined. Factors influencing the
investment activity of the enterprise are considered. The importance of scientific and technical
activities in the field of investment activities of the business entity is emphasized. The sources of
formation of investment resources of the enterprise are characterized. The essence of investment
activity of the enterprise is determined. The types of investment activity of the business entity are
given. The position on determining the type of investment activity is substantiated. The integration
of types of investments is considered. The definition of the investment process and investment cycle
is given. The classification of sources for attracting investment resources is given. The objects of
investment activity are described. The role of strategic assets of the enterprise as sources of
economic security in the crisis is noted. The participants of the investment process are
characterized and the essence of interaction of subjects within the framework of investment
activity is revealed.
Conclusions. The role of investment activity in the process of enterprise functioning is
substantiated. Investment activity is defined as a prerequisite for the development and economic
security of the enterprise. Emphasis is placed on the expediency of reforming the existing
investment management system.
Keywords: enterprise, investments, investment activity, investment process, economic security,
development.
JEL classification: E22
Вступ
У процесі формування ринкової економічної системи необхідною умовою
формування стабільного становища і розвитку підприємства є здіиснення ним
ефективної інвестиціиної діяльності. Це дозволяє маневрувати фінансовими ресурсами
господарюючих суб’єктів та, шляхом їх ефективного використання, забезпечити
безперервність процесу виробництва и реалізації товарів і послуг на основі иого
постіиного відновлення та розширення.
Інвестиціина діяльність підприємства є об’єктивним процесом, якии
розвивається відповідно до властивих иому закономірностеи і відіграє важливу роль
для розвитку економіки. Суб’єкти господарювання змушені приимати рішення щодо
залучення фінансових ресурсів у вигляді інвестиціи для зміцнення економічної безпеки
підприємств і подолання фінансових проблем.
Залучення інвестиціи є можливістю для підприємств забезпечити конкурентні
переваги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Оскільки підприємство є
відкритою динамічною соціально-економічною системою, то на иого діяльність,
зокрема и інвестиціину, впливають чинники внутрішнього та зовнішнього середовища.
Саме це спонукає суб’єкти господарювання використовувати ефективну, динамічну и
гнучку систему управління, яка спрямована як на ефективне залучення, так і на
використання інвестиціиних ресурсів та, як наслідок, – забезпечує досягнення стіикого
економічного розвитку. Ефективнии менеджмент підприємств повинен забезпечити
досягнення не тільки економічних, але и інноваціиних, соціальних, екологічних і інших
цілеи від залучених і раціонально використаних інвестиціиних вкладень.
В наукових працях вчених обґрунтовано фундаментальні положення для
подальшого дослідження управлінських процесів інвестиціиної діяльності підприємств,
зокрема варто виділити таких дослідників як: Акуленко В. Л., Новикова І. В. [0],
Бушовська Л. Б. [2], Воинаренко М. П. [3], Замятіна Н. В. [4], Пічугіна Т. С., ЗабродсьISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
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ка Л. Д. [5], Рубан В. В. [6], Сабліна Н. В. [7], Феєр О. В. [8] та ін., проте розвиток соціальноекономічних відносин, посилення інтеграціиних впливів вимагають нових наукових
розробок із напрямів удосконалення системи управління інвестиціиною діяльністю для
цілеи забезпечення інтеграції та адаптації підприємств до змін ринкового середовища і
підвищення їхньої конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на зовнішньому
ринках.
Мета статті
У зв’язку з цим метою статті є розкриття науково-теоретичного змісту и
визначення економічної сутності інвестиціиної діяльності підприємства для
подальшого формування напрямів її розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Рівень соціально-економічного розвитку країн і окремих суб’єктів
господарювання визначається обсягами и динамікою інвестиціи, які залежать від
багатьох факторів, що взаємопов’язані між собою.
Цілии ряд суб’єктивних факторів мікрорівня визначають напрями та обсяги
інвестиціиної діяльності підприємства. Одним із таких факторів є імідж підприємства на
ринку. Якщо підприємство здіиснює виробництво якісної продукції, яка користується
попитом на ринку, якщо у підприємства надіині та стабільні взаємовідносини з
постачальниками і покупцями, то таке підприємство виступає інвестиціино
привабливим.
До важливих впливових факторів належать і види діяльності підприємства.
Безпосередніи вплив на обсяги інвестиціиної діяльності спричиняють розміри
підприємства, так як великі підприємства, при інших рівних умовах у порівнянні із
середніми и малими підприємствами, мають у своєму розпорядженні значні фінансові
ресурси, які, у випадку потреби, виступають власними джерелами інвестиціиних
ресурсів.
Методи нарахування амортизації визначають величину амортизаціиних
відрахувань, які виступають власним джерелом інвестиціи і впливають на величину
податку на прибуток. Тому амортизаціина політика підприємства повинна бути такою,
щоб забезпечити розширене відтворення необоротних активів.
Важливою умовою інвестиціиної діяльності підприємства є иого науковотехнічна діяльність, без якої втрачаються позиції на ринку.
В момент створення підприємства необхідно враховувати, що у випадку залучення зовнішніх інвестиціи у кредиторів більшу довіру викликають позичальники з
такою організаціино-правовою формою господарювання, яка передбачає повну (необмежену) відповідальність власників підприємства-боржника за своїми зобов’язаннями.
В окремих ситуаціях обмежена відповідальність (в межах внесків засновників) може
мати негативнии вплив на потенціал підприємства і внески засновників.
Початковим етапом формування інвестиціи і активізації інвестиціиної діяльності
на підприємстві виступає процес нагромадження ресурсів, які можуть
трансформуватись шляхом інвестування в різні об’єкти, і в кінцевому результаті – в
прибуток, якии в подальшому знову може бути використании як внутрішнє джерело
інвестиціи. Загалом інвестиціині ресурси можуть формуватися як за рахунок внутрішніх,
так і за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Таким чином, основою інвестиціиної
діяльності виступають інвестиціині ресурси, від особливостеи і способів використання
яких залежить вид інвестиціиної діяльності.
Оскільки ми вважаємо, що під інвестиціиною діяльністю слід розуміти систему
заходів і діи підприємства із здіиснення інвестиціи, то інвестиціина діяльність
відбувається шляхом виконання взаємопов’язаних між собою практичних діи, які
систематизовані в залежності від поставлених цілеи, завдань і виду здіиснюваних
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інвестиціи. Таким чином, види інвестиціиної діяльності визначаються, в першу чергу,
практичними аспектами тих видів інвестиціи, які характеризують об’єкти вкладання
коштів (маина підприємства) і поділяються на реальні (матеріальні и нематеріальні) та
фінансові.
Види інвестиціиної діяльності, пов’язані із реалізацією реальних інвестиціи у
вигляді капітальних вкладень, можуть бути такими: відкриття дочірніх підприємств,
філіалів, нових структурних підрозділів; заміна морально застарілого чи зношеного
маина; модернізація обладнання з метою скорочення витрат виробництва и підвищення
якості продукції; розширення виробництва з метою збільшення обсягів продукції чи
виробництвом її нових видів; диверсифікація виробництва, пов’язана із зміною
номенклатури продукції чи ринків збуту; запровадження у виробництво досягнень
науково-технічного прогресу, підвищення конкурентоспроможності продукції,
зниження господарського ризику.
Види інвестиціиної діяльності, пов’язані із здіисненням інвестиціи в
нематеріальні активи, можуть бути такими: придбання права користування
природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного
середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
придбання права користування маином (право користування земельною ділянкою
відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду
приміщень тощо); придбання права на комерціині позначення (права на торговельні
марки (знаки для товарів і послуг), комерціині (фірмові) наименування тощо;
придбання права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії)
інтегральних мікросхем, комерціині таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від
недобросовісної конкуренції тощо); придбання авторського права и суміжних з ним прав
(право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних
(бази даних), тощо). Види інвестиціиної діяльності, пов’язані із реалізацією фінансових
інвестиціи, передбачають використання різних фінансових інструментів (в цінні папери,
окрім векселів): придбання підприємством акціи, облігаціи, інших цінних паперів.
В окремих наукових працях виділяють такі види інвестиціиної діяльності:
а) інноваціина діяльність – може розглядатися як одна із форм інвестиціиної
діяльності, що здіиснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного
прогресу у виробництво и соціальну сферу, включаючи: випуск і розповсюдження
принципово нових видів техніки та технологіи; прогресивні міжгалузеві структурні
зрушення; реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками
окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здіиснення якісних
змін у стані продуктивних сил; розробку и впровадження нової, ресурсозберігаючої
технології, призначеної для поліпшення соціального та екологічного становища;
б) лізинг – довгострокова оренда устаткування, машин, споруд виробничого
призначення (з поєднанням елементів відносин купівлі-продажу, доручення, кредиту)
як особлива форма інвестування в основні фонди, що дозволяє підприємцямлізингоодержувачам використовувати необхідне устаткування, машини, споруди без
капітальних витрат на їхнє придбання.
Проте, на нашу думку, як лізинг, так і інноваціина діяльність можуть належати до
видів інвестиціиної діяльності з реальними інвестиціями.
Як реальні інвестиції, так і фінансові інвестиції є наибільш поширеними в
інвестиціиніи сфері, тому саме їм приділяється наибільше уваги в наукових працях
вчених-економістів.
Слід зазначити, що в ході інвестиціиної діяльності одні и ті ж інвестиції можуть
набувати різних класифікаціиних ознак, тому, відповідно, інвестиціина діяльність може
набувати різного спрямування.
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Отже, за об’єктами вкладення коштів виділяють реальні и фінансові інвестиції.
Реальні інвестиції – це капітальні вкладення у матеріальні активи, такі як будинки,
споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, обладнання, а також інвестиції в
приріст матеріальних цінностеи.
До нематеріальних реальних інвестиціи відносять придбання ліцензіи, патентів,
ноу-хау, прав користування природними ресурсами, вкладання коштів у наукові
дослідження, розробку комп’ютерних програм, створення бази даних, тощо. Оскільки в
НП(С)БО 1 інвестиціину діяльність визначено як придбання та реалізація тих
необоротних активів, а також тих фінансових інвестиціи, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів, то необхідно зазначити, що реалізація (вибуття)
необоротних активів – це також різновид інвестиціиної діяльності.
Фінансові інвестиції можуть бути короткострокового чи довгострокового
характеру. Формами фінансових інвестиціи є вкладення в дольові чи боргові цінні
папери, а також на депозитні рахунки банку.
Отже, вид інвестиціиної діяльності – це сегмент інвестиціиної діяльності,
пов’язании із здіисненням інвестиціи як цілеспрямованих практичних діи із вкладення
капіталу у фінансові, матеріальні и нематеріальні об’єкти.
Реальні інвестиції здіиснюють забезпечення основної (операціиної), фінансової
діяльності підприємства та вирішення иого соціально-економічних проблем. Якщо
розглядати фінансові інвестиції з позиціи сутності їх здіиснення, то можна зробити
висновок, що фінансові інвестиції виступають в якості забезпечення не лише
операціиної діяльності, а и інвестиціиної, зокрема, в частині матеріальних і
нематеріальних інвестиціи.
Це пояснюється як результатами стимулюючої ролі інвестиціиної діяльності, так
і особливостями її сутності: залучення інвестиціи сприяє підвищенню ефективності и
оперативності всіх бізнес-процесів підприємства; інвестиціина діяльність забезпечує
зростання обсягів операціиної діяльності підприємства та зниження питомої ваги
операціиних витрат; форми і методи інвестиціиної діяльності меншою мірою залежать
від галузевих особливостеи підприємства у порівнянні з операціиною діяльністю; в
переважніи більшості випадків інвестиціина діяльність пов’язана із запровадженням
інноваціи в усіх напрямах діяльності підприємства; обсяги інвестиціиної діяльності
характеризуються нерівномірністю за окремими періодами, що пов’язано з потребою
пошуку джерел фінансування інвестиціиних ресурсів і наявністю сприятливих
внутрішніх і зовнішніх економічних передумов; процеси реалізації інвестиціи
потребують постіиного перегляду и удосконалення механізму управління ними; факти
одержання інвестиціиного прибутку чи інші очікувані ефекти мають часовии розрив із
формуванням затрат інвестиціиних ресурсів; в процесі інвестиціиної діяльності
виникають самостіині потоки грошових коштів, які здатні виступати поточними и
стратегічними резервами операціиної, фінансової та інвестиціиної діяльності; для
інвестиціиної діяльності характерні особливі види ризиків, рівень яких значно
перевищує рівень операціиних ризиків; у порівнянні з іншими видами діяльності
інвестиціина діяльність володіє інструментами, здатними забезпечити успішне
виживання підприємства в умовах кризи.
Інтегрованість видів інвестиціи, одночасне поєднання їх форм свідчить про
складнии механізм здіиснення інвестиціиної діяльності в окремих напрямах, які різні за
сутністю, ступенем відповідальності, характером наслідків і активністю в окремих
часових періодах. Інвестиціина діяльність в контексті руху інвестиціи різних форм і
рівнів як перебігу капіталу розглядається науковцями як інвестиціинии процес, і иого
сутність трактується з різних позиціи.
Таким чином, ми вважаємо, що інвестиціинии процес – це комплекс заходів і
практичних діи, спрямованих на здіиснення певного етапу інвестиціиної діяльності,
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якии передбачає детальне вивчення її окремих складових елементів на певному
проміжку часу, формулювання завдань і їх виконання з метою досягнення
підприємством поставлених цілеи.
Інвестиціинии процес, в свою чергу, може розглядатись як сукупність
інвестиціиних циклів. Інвестиціинии цикл – це кругообіг інвестиціи, в ході якого вони
послідовно проходять всі фази відтворення від моменту мобілізації інвестиціиних
ресурсів до отримання доходу (ефекту) и відшкодування вкладених засобів.
Отже, характерні ознаки інвестиціиного процесу и інвестиціиної діяльності
свідчать про єдинии напрям їх цілеи і інтегрованість окремих елементів, а також про
підпорядкування інвестиціиних процесів інвестиціиніи діяльності підприємства, що
пояснює їх справедливе ототожнення в наукових джерелах. Початковим моментом їх
здіиснення є наявність джерел інвестиціиних ресурсів. Згідно закону України «Про
інвестиціину діяльність» вона може здіиснюватись на основі:
– інвестування, здіиснюваного громадянами, недержавними підприємствами,
господарськими асоціаціями, спілками и товариствами, а також громадськими та
релігіиними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективніи
власності;
– державного інвестування, у тому числі державної підтримки реалізації
інвестиціиних проектів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і
позичкових коштів, а також державними підприємствами и установами за рахунок
власних і позичкових коштів;
– інвестування, здіиснюваного органами місцевого самоврядування;
– іноземного інвестування, здіиснюваного іноземними громадянами,
юридичними особами и державами, спільного інвестування, здіиснюваного
громадянами та юридичними особами України, іноземних держав. Основою
інвестиціиної діяльності виступають економічні взаємозв’язки між суб’єктами и
об’єктами, які взаємодіють на інвестиціиному ринку з метою одержання доходу від
здіиснення інвестиціи.
Об’єктами інвестиціиної діяльності можуть бути: фінансові інструменти (цільові
банківські вклади, паї, акції, облігації та інші цінні папери, окрім векселів); дорогоцінні
метали; іноземна валюта; необоротні матеріальні активи (приміщення, споруди,
обладнання і інше рухоме и нерухоме маино); оборотні активи (сировина і матеріали,
готова продукція, товари та інше); маинові, інтелектуальні и інші права, які мають
грошову оцінку (нематеріальні активи); науково-технічна продукція, високі технології
та інші інтелектуальні цінності. Отже, об’єкти інвестиціиної діяльності мають суттєві
відмінності за природою походження, що трансформується у їхню різну вартість,
терміни окупності, величину дохідності, рівень інвестиціиного ризику. Окрім того,
об’єкти інвестиціиної діяльності можуть мати різне територіальне розташування, різну
галузеву приналежність, використовуватись підприємствами різних організаціиноправових форм і форм власності. Тому у суб’єктів інвестиціиної діяльності можуть
формуватись різні інвестиціині інтереси, які визначатимуть формат їхньої поведінки на
інвестиціиному ринку и відповідну інвестиціину пропозицію.
Таким чином, на підставі трактування сутності інвестиціи в широкому розумінні
– все те, що здатне приносити дохід власнику, а також із врахуванням тенденціи
сучасного етапу економічного розвитку, якии характеризується нестабільністю
зовнішнього середовища, кризовими явищами и швидкими темпами індустріалізації,
нами виділено такі об’єкти інвестування як стратегічні активи і високі технології.
За умов затяжної кризи, характерної для вітчизняної економіки, для промислових
підприємств набуває актуальності пошук додаткових джерел забезпечення економічної
стіикості и подальшого зростання. Таким важливим джерелом можуть виступати
стратегічні активи підприємства: оборотні і необоротні, матеріальні і нематеріальні.
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До стратегічних активів підприємства слід віднести такі види запасів чи
обладнання, які надаватимуть підприємству неперевершені конкурентні переваги на
ринку: знання і інтелектуальнии потенціал, високу кваліфікацію працівників;
інформацію, інформаціині технології; науково-технічні розробки тощо. Сюди ж слід
віднести и високі технології, які ми виділили окремою складовою інвестиціиних
об’єктів, через їх багатофункціональність і необмежені потенціині резерви
економічного зростання. Високі технології здатні забезпечувати розвиток підприємств
і організаціи не лише в промисловості, а и практично в усіх сферах діяльності.
Суб’єктами інвестиціиної діяльності можуть виступати юридичні и фізичні особи,
як резиденти, так і нерезиденти України; фінансово-кредитні установи, страхові
компанії, недержавні пенсіині фонди; міжнародні організації; держава. Отже, основним
суб’єктом інвестиціиної діяльності виступає інвестор, якии приимає рішення про
вкладання інвестиціи.
Взаємодія суб’єктів інвестиціиної діяльності в процесі інвестування різних
об’єктів здіиснюється шляхом реалізації інвестиціиних проектів – сукупності
цілеспрямованих організаціино-правових, управлінських, аналітичних, фінансових і
інженерно-технічних заходів, які здіиснюються суб’єктами інвестиціиної діяльності и
оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних і достатніх для
обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Звідси слід
зробити висновок, що загалом суб’єктами інвестиціиної діяльності можуть виступати всі
учасники інвестиціиного процесу – замовники, власники інвестиціиних об’єктів, їх
користувачі, виконавці інвестиціиних робіт, постачальники, банківські, страхові и
посередницькі організації, інвестиціині фонди, біржі и ін.
Отже, різноманітні види та форми інвестиціи, а також економічні
взаємовідносини, які виникають в процесі інвестування, визначають багатогранні
аспекти інвестиціиної діяльності, що свідчить про необхідність обґрунтування її мети,
яка формується на початку прииняття рішення про здіиснення інвестиціи. Проте, слід
зазначити, що на початку інвестиціиного процесу важко передбачити и врахувати всі
фактори впливу на иого протікання, тому початкова мета набуває деякою мірою
планового (формального) характеру, і може слугувати визначальною умовою вибору
об’єктів інвестування та організації інвестиціиного процесу на иого початку.
Конкретизація цілеи інвестиціиної діяльності відбувається в процесі реалізації її
окремих інвестиціиних проектів чи інвестиціиних процесів.
Із врахуванням підходів щодо трактування сутності інвестиціиної діяльності та її
авторського визначення головною метою інвестиціиної діяльності є забезпечення
наибільш ефективних шляхів реалізації інвестиціиної стратегії підприємства на основі
впровадження сучасних досягнень науково-технічного прогресу и формування
ефективної інвестиціиної політики.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, інвестиціина діяльність виступає необхідною умовою кругообігу
засобів підприємства и нарощування иого капіталу, тому кожне промислове
підприємство поєднує в собі операціину та інвестиціину діяльність з метою швидких
темпів запровадження науково-технічного прогресу в усі сфери функціонування
підприємства.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що інвестиціина діяльність
є необхідною умовою для процвітання и розвитку підприємства, виступає одним з
основних факторів, що сприяють забезпеченню економічної безпеки суб’єкта
господарювання. Саме тому на підприємствах потрібно реформувати існуючу систему
управління інвестиціиною діяльністю и використовувати нові, ефективні інструменти з
метою забезпечення їх поступального випереджального розвитку. Ефективна політика
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управління інвестиціиною діяльністю має стати тим засобом, якии дасть можливість
покращити економічні, соціальні, інноваціині та інші показники діяльності підприємств.
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Abstract
Introduction. The computer modeling consumer behavior is very important in the context of a
globalized market. More attention is paid to the consumption of manufactured goods and
everyday items. Much less attention is paid to the service sector, in particular medical, recreational
and physical. There is also a lack of application of mathematically grounded, computer methods
and models for such modeling. Often the study of the behavior of consumers of goods and services,
as well as their assessment of the level and components of the service, is reduced to conducting
surveys of consumers and subsequent classical statistical processing of their results. At the same
time, estimates, already at the initial stage, are inevitably converted into numerical form. We
propose the use of an approach based on fuzzy logic, which makes it possible to combine criteria
of different dimensions, including linguistic and verbal assessments.
The aim of the study is modeling of evaluation of cosmetology institutions.
Results. We proposed modeling the behavior of consumers of aesthetic cosmetology services as
tasks of multi-criteria decision making on a variety of alternatives. The approach to the estimation
of cosmetology service by clients based on fuzzy modeling is described. Specific features of
cosmetology services, marketing, communication components are determined. The main
consumer criteria for assessing cosmetology services are used. A computer model in the
FuzzyTech, specialized software product for computer fuzzy modeling, was constructed.
Integrated assessments for cosmetic institutions in Kharkiv have been calculated.
Recommendations for improving the quality of cosmetology service, websites of cosmetology
institutions, are suggested. The principles of the proposed approach, the described fuzzy model
and its computer implementation can be applied to a wide range of tasks of multicriteria
assessment of customer service in various social fields - retail stores, medicine, culture, health,
physical education and training, public catering, other household and domestic services.
Conclusions. We have developed the model based on decision-making with the application of the
fuzzy sets. It is shown the monitoring of the current level of the generalized assessment of the
functioning and marketing interaction with the clients of the cosmetology company with the help
of the developed model can be carried out more quickly, with less time spent at acceptable
accuracy. Depending on the production situation or the set goals of consumers, individual
evaluation criteria can be quickly clarified. In addition, the proposed model is generally aggregate
and universal, is acceptable for multi-criteria assessment of the level of service and marketing
components in providing various services to the population.
Keywords: modeling, fuzzy logic, consumer behaviour.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНОК ПОСЛУГ КОСМЕТОЛОГІЇ СПОЖИВАЧАМИ
Анотація
Вступ. Моделювання поведінки споживачів є важливим в умовах глобалізованого ринку,
зокрема щодо промислових товарів і предметів повсякденного користування. Однак мало
уваги приділяється сектору послуг, зокрема медичному та рекреаційному. Бракує
застосування математично обґрунтованих, комп’ютерних моделей для такого
моделювання. Ми пропонуємо моделювати поведінку споживачів косметологічних послуг
як завдання багатокритеріального прийняття рішень.
Метою статті є моделювання оцінки споживачами рівня косметологічних послуг.
Результати. Описано підхід до оцінки косметологічної послуги клієнтами засобами
нечіткого моделювання. Визначено особливості косметологічних послуг, маркетингові,
комунікаційні компоненти, споживчі критерії для їх оцінки. Побудована комп'ютерна
модель у FuzzyTech, програмному продукті для нечіткого моделювання. Розраховані
інтегровані оцінки для косметичних закладів Харкова. Запропоновано рекомендації з
підвищення якості косметологічного сервісу. Наведений підхід, нечітка модель і її
комп’ютерна реалізація можуть бути застосовані до широкого кола завдань
багатокритеріальної оцінки обслуговування споживачів у різних сферах: торгівлі,
медицині, культурі, охороні здоров’я, громадського харчування, побутових послуг.
Висновки. Розроблено модель на основі прийняття рішень із застосуванням нечітких
множин. Показано, що моніторинг сучасного рівня узагальненої оцінки функціонування
та маркетингової взаємодії з клієнтами косметологічної компанії за допомогою
розробленої моделі може здійснюватися швидше, з меншими витратами часу та з
прийнятною точністю для топ-менеджерів. Залежно від виробничої ситуації або
встановлених цілей споживачів індивідуальні критерії оцінки можуть бути оперативно
уточнені. До того ж запропонований підхід в цілому є агрегованим і універсальним,
прийнятним для багатокритеріального оцінювання рівня сервісу й маркетингових
компонентів при наданні різних послуг населенню.
Ключові слова: моделювання, нечітка логіка, поведінка споживача.
JEL classification: С51; С63; С88; D12
Introduction
In the conditions of the competitive market of medical (in particular, cosmetology)
services and the beginning of insurance medicine in Ukraine, the issues of patients' interaction
with healthcare institutions become very relevant. The existence of various providers of
treatment services and other types of healthcare (including therapeutic and aesthetic
cosmetology), the existence and operation of medical institutions of various forms of ownership
create broad opportunities for patients to choose the place of medical care and a specific doctor.
A visitor to the medical center (patient, client) should choose a specific cosmetology institution,
where he will apply, in a variety of proposals with several criteria for quality, safety, price, an
assortment of cosmetology services, other service parameters. That is, he faces a question of a
multicriteria choice, for the solution of which it is expedient to apply appropriate scientific and
practical approaches and methods. On the other hand, the cosmetic institutions themselves,
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their managers, marketers, other leading specialists need reliable, scientifically sound, tools
(that are not too difficult in practical daily use) for monitoring the quality of their work, and
self-evaluation from the perspective of potential customers. It is necessary not only to evaluate
themselves but also actual or potential competitors. Therefore, there is an urgent need to
develop and use appropriate, modern methods and models for this.
The aim of the study
The aim of the study is modeling of evaluation of cosmetology institutions. We propose
to develop a model based on decision-making with the application of the fuzzy sets.
The main research and model
The literature on the work of beauty parlors, salons, clinics, clients’ behavior showed
that these issues are highlighted very fragmentarily, selectively, clearly not enough. But
computer modeling for solving corresponding problems are practically not offered. However,
the market of these services is expanding rapidly. Therefore, for the beauty, health, well-being
industry, decision-making models are needed by both producers and consumers, taking into
account the image, perceived quality, basic marketing components [1].
One of the works that offer such models is paper [2]. It presents the results of Six Sigma
integration, discrete modeling and multi-criteria methods for improving beauty services,
obtaining compromise solutions about incomes, costs, use of resources and customer
satisfaction. The ranking approach in accordance with the preferences of experts was used. In
[3], the services quality, ways of assessing clients' expectations regarding the quality of care in
health facilities, the perceived quality of cosmetology services were considered.
It is established that positive assessments of the customer service quality are related to
the intentions to use it in the future, which ensures a high level of customer retention. If the
cosmetic institution supports its clients on a lifelong basis, you can achieve a higher level of
client retention and reduce the number of lost customers [4]. Approaches to budget allocation
between various components of promotion (and marketing) of cosmetology services were
offered [5]. Among the most important areas of research of cosmetology services are the
relationships between clients and staff, the corporate loyalty of clients of beauty salons. It is
noted that although positive interaction with staff and participation in the development of
treatment options is very important, interaction with friends and family and associated
activities also have a positive impact on the image of the beauty parlors [6].
Particular attention is paid to the study of the demand for medical cosmetology - for
mainland China, Taiwan, Hong Kong, Macau [7]. The influence of demographic variables on the
demand for cosmetology is studied. It is established that demographic variables and monthly
income lead to significant differences in the most desired operation and acceptable costs. It
should be noted that the expected improvement in beauty from these services is limited.
Despite the attractiveness of the appearance, the economic efficiency of investments in
improving the beauty is ambiguous. For the average consumer, the monetary benefits of plastic
surgery, cosmetic procedures are sometimes not worth the cost.
In connection with discontent with one's own body and manifestations of aging, people
resort to various cosmetic therapies, including plastic surgery. Often, customers tend to imitate
the appearance of celebrities. It is necessary to minimize the negative effects of plastic surgery
and reduce the wrong motives. In [8] Bayesian models are proposed, which help to avoid the
unforeseen consequences of plastic surgery in the health care system.
The literature discusses the possibility for trade-offs between the clinical nature and
other elements of customer service necessary to provide the service. It is noted that
cosmetology clinics often do not provide the right balance between comfort and procedural
possibilities. This is necessary to create loyalty and repeated calls for services [9].
Wellness cosmetic centers have become a real force that affects health. As the interest in
physical well-being increased, this type of therapy became popular among clients and medical
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 1.
246

specialists. The centers of cosmetology treatment have become attractive for a growing number
of clients. As a result of the development of various applications (treatment of diseases,
improvement of appearance), cosmetology centers have become an integral part of the
healthcare industry. Health tourism has started and has begun to thrive [10].
Aesthetic medicine has become one of the fastest growing segments of health tourism.
To date, however, scientific research on this market is clearly not enough. Services in the field
of aesthetic medicine are usually only discussed descriptively, as a subcategory of medical
tourism [11]. It is noted that the quality of cosmetology services, the organizational
characteristics of the cosmetology facilities, the relationship with specialists and service
personnel, has a strong influence on the assessments of consumers, especially for the
elderly [12]. However, there are no quantitative models for evaluation cosmetogic services by
consumers of aesthetic medicine [13].
Interesting is the comparative analysis of health tourism in Hungary and Austria, in
particular, wellness services. This market is globalized and competition is intensifying, which
requires higher standards of service and uniqueness. It is shown that in a dynamic market for
a cosmetology establishment a unique profile is needed that combines directly cosmetology
services with other various accompanying service products and various similar offers [7].
Modern cosmetology centers offer clients an increasing number of services. They are
very diverse, and include a variety of medicines, cosmetic specialists, aesthetics and
hairdressing procedures, offered to clients as samples of products, profiled specialized medical
and preventive packages of services, various health programs [14].
An trend in recent years is that more and more often different organizations realize the
importance of organizing measures to improve the health of their employees, including using
wellness and cosmetology procedures [15]. There is a growing awareness of the need for health
programs in general, as a means leading to the creation of a culture of health in organizations.
The notion of a culture of health is becoming increasingly important for companies. Statistics
show that the number of health problems is steadily increasing.
As a result, labor costs are systematically increasing. To solve this problem, many
companies have begun to implement health programs to improve the psycho-physical health of
their employees. In particular, studies confirm the usefulness (in certain cases) of healthimproving cosmetology programs in the process of forming a corporate culture of health. There
are factors that limit the usability of such programs [16].
It is necessary to note the problems of the safety of services and protection of patients'
personal data, these services received. All formal and technical rules that directly or indirectly
affect safety standards in cosmetological health centers determine the overall safety of
cosmetology services. Its level is an important competitive advantage in running a business,
security is becoming increasingly important in marketing a health-oriented business.
Because of the specifics of cosmetology services, there are many different segments of
such security. Among them are medical aspects as well as personal information security. It is
this last element that allows customers to trust a certain beauty establishment. Only careful
protection of personal information ensures the ethics and confidentiality of the provision of
cosmetology services, which is extremely important for their recipients [17].
The problem of transparency in the market of cosmetology services in the context of
official rules has not been solved in general. This refers to the standards of services provided
(not covering some relatively new forms of cosmetology services), the interrelationships of
different quality components and specific service providers [18]. There is a lack of transparency
in the market of cosmetology services, caused by information asymmetry. It arises from the
uncertainties regarding the comprehensive assessment of the quality of cosmetology service
due to the lack (or insufficient use) of formalized models (including mathematically
substantiated, implemented by computer) for multi-criteria evaluation of cosmetology services
by both consumers and organizations, providing such services.
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Some popular cosmetology centers in Kharkiv are represented in Table 1. The vast
majority of cosmetic institutions are located in the center which can be explained by the places
of primary residence and the work of potential clients who need such services.
Table 1. Kharkiv’s cosmetic institutions
№
1
3

Name
Lumenis
Esthetic
Cosmetology
Proper Cosmetology

4

Continent

continentdayspa.com

5
6
7
8

Feskov Clinic
Cosmetologist
Oxford Medical
Stylus Studio

beauty.feskov.com
kharkiv.oxford-med.com.ua
stylus-studio.com.ua

2

Website
lumenis.com.ua/xarkov.html

№
9

Name
Institute Hyalual

aest-cosmetology.com.ua

10

Lazer House

sbahhlsephekjrcbds2aw5rqcm.com 11

Nucu Cosmetic
Kharkiv Cosmetology
12
Hospital
13
Gold Clinic
14 Magnifique Beauty School
15

Website
clinic-hyalual.com.ua
www.laserhouse.com.u
a
nucu.com.ua

ARLI

old-clinic.com.ua
gold-clinic.com
magnifique.com.ua
arli-beauty.com.ua

Further, the work of these cosmetic institutions was studied in more detail, relying on
field observations with direct visits to institutions, accessible information on their websites and
feedback from visitors in social networks and the Internet as a whole. This allowed us to
propose criteria (according to which the consumer, the client of cosmetology services can
preliminary assess the relevant center, hospital, cabinets) and break them into three large
groups. Each of them contains its own set of subcriteria, the implementation of which is
proposed to be assessed with the corresponding scores, which are given in Table 2. For each of
three generalized criteria, an evaluation of the listed cosmetology institutions (according to
sites, visitor reviews, own observations) was carried out. Results are given in Tables 3-5.
It is clear that there can be additional, exclusive, unique opportunities (offers, services,
procedures) that are not of a mass character, provided by only one cosmetology clinic. But at
this stage of the preliminary comparison, they should not be taken into account, since clients of
such services find them not through a simple comparison and choice in the market of
cosmetology services, but in other, specific ways.
For computer implementation was chosen a specialized software FuzzyTech. The
general theoretical and methodological foundations for constructing similar models are
presented in sufficient detail and processed in a number of previous authors' articles [19 - 24].
According to the above justifications and numerical data, the input variables of the model are
three generalized parameters, namely: Communications (the sum of the assessment for
individual sub-criteria may range 0 - 19 points; verbal estimates - weak, average, excellent),
ServicesPrices (range 0 - 15 points; verbal estimates - low, medium, high), StaffEquipment
(range 0 - 11 points; verbal estimates – bad, satisfactory, good).
Table 2. The criteria for assessment of cosmetology institutions (points)
Internet communications and features
Online Consultant (1)
Online Registration (1)
Online question (1)
Call back (1)
Overall website quality (2)
Information, prices (2)
Information, discounts (2)
Social networks (2)
Blogs (1)
Comments, website (2)
Comments, media (1)
Photo, video materials (2)
Online payment (1)

Services and prices
Services breadth of (2)
Prices level (2)
Working time (2)
Work on weekends (1)
Additional services (2)
Services information (2)
Location (2)

Personnel and equipment
Premises (2)
Specialists number (2)
Personnel qualification (2)
Equipment level (2)
The term of work in the market (2)

Exclusive services (1)
Transport accessibility (2)
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Table 3. Internet-communications and features evaluation (points, total 19 max)
Horizontally - clinic from Table 1 (№)
Vertically - assessment criterion (points)
Online Consultant (1)
Online Registration (1)
Online question (1)
Call back (1)
Overall website quality (2)
Information, prices (2)
Information, discounts (2)
Social networks (2)
Blogs (1)
Comments, website (2)
Comments, media (1)
Photo, video materials (2)
Online payment (1)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

15

1
1
1
1
2
2
2
2
0
2
0
2
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
2
2
2
2
0
2
0
2
0

0
1
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
2
1
0
0
0
1
0

1
0
1
0
2
2
2
2
0
0
0
2
0

1
1
1
0
1
2
2
0
0
0
0
2
0

1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
0
2
1

0
0
1
0
1
2
1
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
1
2
0

0
0
1
0
1
2
0
1
0
0
0
1
0

0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0

Table 4. Evaluation of services and prices (points, total 15 max)
Horizontally - clinic from Table 1 (№)
Vertically - assessment criterion (points)
Services breadth (2)
Prices level (2)
Working time (2)
Work on weekends (1)
Additional services (2)
Information about services (2)
Location (2)
Transport accessibility (2)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

0
0
2
1
2
1
2
2

0
1
0
0
0
0
2
2

1
0
1
1
1
2
2
2

2
0
0
0
1
1
2
2

2
1
0
0
0
1
1
2

1
1
1
0
0
1
2
2

0
1
1
1
0
2
2
1

0
1
2
1
0
2
0
0

0
0
2
1
0
2
2
2

11 12 13
1
1
2
0
0
1
2
2

2
2
1
0
0
2
0
0

15

2
2
0
0
1
2
0
0

1
0
0
0
0
1
0
1

Table 5. Evaluation of personnel and equipment (points, total 11 max)
Horizontally - clinic from Table 1 (№)
Vertically - assessment criterion (points)
Premises (2)
Specialists number of (2)
Personnel qualification (2)
Equipment level (2)
Work term at the market (2)
Exclusive services (1)

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

15

1
1
0
2
2
0

0
0
2
0
2
0

2
1
2
2
1
1

2
1
1
1
2
1

2
1
1
0
0
0

1
2
1
0
2
0

1
0
2
2
2
0

0
1
1
0
1
1

1
2
2
2
0
0

1
2
2
2
1
0

0
2
2
1
2
0

0
2
1
1
0
1

0
0
1
1
0
1

According to the requirements of the chosen computer algorithm for constructing the
model, we will represent each of the parameters (that is, the evaluation criteria) in the form of
a so-called linguistic variable with three terms. They can be represented graphically by the
corresponding piecewise-linear membership functions. Similarly, the output parameter
(resulting estimate) will be obtained on a five-point scale: Estimation (range 0 - 5 points; verbal
estimates – negative, zero, positive). Parameters for constructing the input and output
membership functions described above are presented in Table 6. The view of the model as a
whole is shown in Fig. 1.
In addition to the input variables (represented by the membership functions), the model
contains a set of decision rules (estimations). It is a complete search of variants of combinations
of all possible linguistic values (terms) and a corresponding conclusion on the evaluation (i.e.
one of the terms of the output variable). In our case, there are 27 such rules. The applied
software product provides many different settings and presentation forms for the model built.
One of the most interesting and useful for further analysis is the possibility of obtaining socalled fuzzy inference surfaces. They are two-dimensional graphic images reflecting the
dependence of the final result (final evaluation) on any pairs of two input parameters
(variables) of the model.
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Table 6. Numerical values for membership functions (input, output variables)
Variable

Term

level 0

Comminications
(0-19) points

Weak
Average
Excellent
Low
Medium
High
Bad
Satisfactory
Good
Negative
Zero
Positive

0-4
0 - 12
0-3
0-8
0-4
0-6
0 - 0.5
0 - 2.5

Services Prices
(0-15) points
Staff Equipment
(0-11) points
Estimation (05) points

Increase from 0
to 1
4 - 10
12 - 19
3-8
8-15
1-4
6 - 11
0.5 - 2
2.5 - 5

level 1
10
19
8
15
4–7
11
0 - 0.5
2–3
5

Decrease from 1
to 0
0-8
10 - 17
0-7
8 - 14
0-5
7 - 10
0.5 - 2.5
3 - 4.5
-

level 0
8 – 19
17 – 19
7 -15
14 –15
5 – 11
10 – 11
2.5 – 5
4.4 – 5
-

Fig. 1. Model in FuzzyTech (membership functions, applied fuzzy inference rules)
Source: authors own research and modeling
These surfaces clearly depict the dependence of the results on the input data. It is
possible to establish areas of strong influence of a sharp change in an individual input
parameter on a generalized estimate. Such surfaces for our model are shown in Fig. 2 (pairs of
input variables: Communications and ServicesPrices, Communications and StaffEquipment,
ServicesPrices and StaffEquipment).
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The developed model was applied to calculate the integrated assessment of the cosmetic
institutions of the city of Kharkov based on the criteria defined above and divided into three
main groups. An example of input of initial data and obtaining the result (calculated for the
center for laser cosmetology and laser hair removal Stylus Studio) is shown in Fig. 3. The input
data can be entered either from the keyboard (in the numeric input field) or from the slider
value control at the bottom of the window. There is also a set of buttons for activating various
additional service capabilities of the software itself (FuzzyTECH program).

Fig. 2. Obtained fuzzy inference surfaces for generalized
cosmetology institutions estimation (for all three pairs of input variables)
Source: authors own research and modeling

Fig. 3. View of input window and output of the result (data for Stylus Studio)
Source: authors own research and modeling
The numerical results of calculations (generalizing scores in points on a five-point
system) for all the cosmetological institutions selected for consideration are given in Table 7.
Table 7. Calculated generalized assessments for Kharkiv cosmetic centers
Name
Proper Cosmetology
Lumenis
Lazer House
Nucu Cosmetic
Stylus Studio
Oxford Medical
Kharkiv City Cosmetology Hospital
Feskov Clinic
Institute Hyalual
Gold Clinic
Continent
Esthetic Cosmetology
ARLI

Scores
3,6
3,4
3,1
2,8
2,7
2,3
2,3
2,1
2,0
2,0
1,7
0,3
0,3
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The table shows the distribution to four main groups: leaders in the market of
cosmetology services (green color grades), close to the leaders (yellow), middle (orange) and
explicit outsiders (red).
It should be noted that not high (at first glance) assessments of leaders are due to the
fact that even for them there are certain significant drawbacks from the point of view of the
visitor, patient, client (high prices, insufficient comprehensive list of services, lack of
communication with consumers). At the same time, no one is using new, modern marketing
communications capabilities (for example, QR codes for mobile devices, special versions of
smartphone websites, electronic payment through bank cards). A common drawback is also a
weak reflection of customer feedback. In particular, the reviews give the impression of artificial,
false, irrelevant, do not inspire confidence because of the lack of specifics, time-binding and the
like.
Conclusions and perspectives for further research
The offered model can be used both for comparison of the cosmetic institutions
operating in the market of cosmetology services and in the process of self-analysis of the work
of a separate cosmetic institution. It allows to identify the strengths and weaknesses of your
and competitors, determine which improvements in the individual components of service,
marketing communications, the quality of the services themselves are necessary.
Corresponding actions to address the identified shortcomings may lead to an increase in the
assessment of the institution by the public, patients, visitors, potential clients.
Monitoring of the current level of the generalized assessment of the functioning and
marketing interaction with the clients of the cosmetology company with the help of the
developed model can be carried out more quickly, with less time spent at acceptable accuracy
(both market experts and top managers of cosmetic institutions).
It is clear that the model can be significantly improved and refined due to the
concretization and expert-analytical justification of the type and parameters of the functions of
linguistic terms, as well as the correction of the rules for accepting fuzzy inference and their
relative importance. Also, depending on the situation (set research objectives), individual
criteria for evaluation can be adjusted (supplemented, limited or rearranged).
Moreover, the proposed approach as a whole (and the model itself, with its appropriate
adjustment) are quite generalized. Therefore, they can be successfully used for a wide range of
tasks of multi-criteria evaluation of the level of service, service, marketing components in the
provision of various services by the relevant enterprises (and institutions) to the population.
Such institutions include, in particular, pharmacies, medical institutions (in the context of the
introduction of insurance medicine), other enterprises providing various servicing, domestic
and commercial services.
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КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Корнієцькии, О. В. Механізми державного управління інформаціиним забезпеченням
комунікації органів публічної влади [текст] / Олександр Владиславович Корнієцькии,
Сергіи Миколаиович Калініченко, Вікторія Григорівна Краля // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 255–262. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Сучасний етап розвитку техносфери та всесвітньої інформаційної мережі не
тільки знищив монополію на інформацію, а й сприяв становленню нової соціальнополітичної культури, появі ефективних форм участі громадян в оцінці суспільно
значущих питань і визначенні напрямів суспільних змін, тому однією з важливих функцій
органів державної влади є інформаційне забезпечення їх діяльності, яка має бути
спрямована на створення, організацію функціонування й вдосконалення інформаційних
систем, які служать успішному виконанню задач управління при тісному взаємозв’язку
влади та суспільства.
Метою наукового дослідження є спроба детального розгляду поняття «системи
державного управління» та подальшої конкретизації щодо можливостей його
застосування у сфері інформаційно-комунікаційної діяльності органів публічної влади.
Результати уточнено сутність феномену «механізми державного управління
інформаційно-комунікаційною діяльністю органів публічної влади»; встановлено основні
детермінанти інформаційно-комунікаційної діяльності органів публічної влади й
складові механізму державного управління цим процесом, а також визначено базові
механізми державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю органів
публічної влади, а саме: організаційно-правовий, фінансово-економічний і соціальнопсихологічний.
© Олександр Владиславович Корнієцький, Сергій Миколайович Калініченко,
Вікторія Григорівна Краля, 2020
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Висновки. Застосування інформаційно-комунікаційних технології сприяє розробленню і
виробництву матеріалів культурного й освітнього призначення та їх поширення;
забезпечує можливість усім особам відігравати активнішу роль у житті суспільства на
національному, регіональному й місцевому рівнях шляхом використання новітніх
інформаційних технологій з метою: забезпечення безперешкодного доступу до інформації
про місцеві, регіональні адміністративні та юридичні служби і прямі зв’язки з ними;
доступу до офіційних текстів місцевих, регіональних і національних законів і
нормативних актів, міжнародних договорів і рішень національних і міжнародних судових
органів; сприяння максимально широкому доступу до новітніх інформаційних технологій
і комунікаційних послуг.
Ключові слова: механізм державного
забезпечення, органи публічної влади.
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PUBLIC MANAGEMENT MECHANISMS OF INFORMATION SUPPORT OF PUBLIC
AUTHORITIES COMMUNICATIONS
Abstract
Introduction. The current stage of development of the techno sphere and the global information
network not only destroyed the monopoly on information, but also contributed to the formation
of a new socio-political culture, the emergence of effective forms of citizen participation in
assessing socially important issues and identifying areas of social change. information support of
their activities, which should be aimed at creating, organizing the functioning and improvement
of information systems that serve the successful implementation of management tasks in close
cooperation between government and society.
The purpose of the research is to try to consider in detail the concept of «public administration
system» and further specify the possibilities of its application in the field of information and
communication activities of public authorities.
The results clarify the essence of the phenomenon «mechanisms of public administration of
information and communication activities of public authorities»; the main determinants of
information and communication activities of public authorities and components of the mechanism
of state management of this process are established, and also the basic mechanisms of state
management of information and communication activities of public authorities are determined,
namely: organizational and legal, financial and economic and socio-psychological.
Conclusions. The use of information and communication technologies contributes to the
development and production of materials for cultural and educational purposes and their
dissemination; provides an opportunity for all persons to play a more active role in society at the
national, regional and local levels through the use of the latest information technologies in order
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to: ensure unimpeded access to information about local, regional administrative and legal services
and direct links with them; access to official texts of local, regional and national laws and
regulations, international agreements and decisions of national and international judicial bodies;
promoting the widest possible access to the latest information technologies and communication
services.
Keywords: mechanism of public administration, communications, information support, public
authorities.
JEL classification: D82; M15
Вступ
Сьогоднішні перспективи розвитку України як демократичної і правової держави
залежать від забезпечення балансу між владою і громадянським суспільством.
Необхідними інструментами дотримання цього балансу и забезпечення демократичних
принципів відкритості та прозорості органів публічної влади і конституціиних прав
громадян на інформацію є формування та розвиток якісної інформаціинокомунікаціиної інфраструктури. Для цього потрібен постіинии і конструктивнии діалог
громадянського суспільства та влади, а також упровадження новітніх організаціиних,
правових, мотиваціиних і інших механізмів, які сприятимуть підвищенню стандартів
професіиності та ефективності державного управління.
Методологія дослідження інформаціино-комунікаціиної діяльності органів
державної влади, будучи частиною загальної методології наукового пізнання галузі
державного управління, покликана виявляти закономірності, тенденції та функції,
пропонувати методики та способи вирішення проблем даного виду управлінської
діяльності. Наукові дослідження у галузі державного управління передбачають
опрацювання теоретичної бази державного управління, методологічних і практичних
напрацювань у ціи галузі науки, базуючись на діючих законодавчих і нормативноправових документах.
Проблематику механізмів державного управління досліджують В. Бакуменко,
Ю. Комар, В. Корженко, О. Коротич, А. Кузнецов, Т. Лозинська, О. Машков,
В. Малиновськии, Н. Нижник, О. Л. Приходченко, О. Радченко, Л. Юзьков тощо.
О. Радченко, наприклад, підкреслює: «Механізм державного управління – це системна
сукупність інституціи, структур, послідовних діи, форм, станів і процесів у державі як
продукт організованої людської діяльності, що має за мету реалізацію інтересів і потреб
людеи і вирішення нагальних суспільно-політичних проблем за рахунок державного
впливу и регулювання суспільної життєдіяльності на основі усталених суспільних
цінностеи, норм і правил; є формою реалізації функціи держави та має в якості суб’єкта
органи державного управління» [1, с. 24].
Водночас виразно спостерігаються два підходи до тлумачення змісту наведеної
категорії, які, відповідно до напрацювань Л. Приходченко, можна назвати «структурноорганізаціиним» (як сукупності певних складових елементів, що створюють
організаціину складову певних явищ, процесів) і «структурно-функціональним» (з
акцентом не лише на організаціиніи основі иого побудови, але и на динаміці, реальному
функціонуванні) [2, c. 65].
Наибільші суперечності стосуються структури механізму державного управління,
тобто її складових елементів, а також підходів щодо класифікації механізмів державного
управління. Представимо це за авторами (табл. 1).
Досліджувати комунікацію влади та громадськості, з точки зору загальної теорії
комунікаціи, комунікативної діяльності и процесів прииняття рішень в органах
державної влади, пропонують О. Кучабськии і О. Бажинова. Дослідники формулюють
основні механізми взаємодії органів державної влади та громадськості: інформування
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громадськості (одностороння взаємодія), інтерактивна взаємодія (двостороння
взаємодія), зворотна взаємодія. Також до основних механізмів комунікації можна
віднести чотири основних блоки: правовии, ресурснии, інформаціинии, організаціи нии [9, с. 200-201].
Таблиця 1. Складові структури механізму державного управління
Автор
Авер’янов В. [3]
Нижник Н.,
Машков О. [4]
Ларіна Р.,
Владзимирськии А.,
Балуєва О. [5]
Бакуменко В.,
Князєв В. та ін. [6]
Рудніцька Р., Сидорчук О., Стельмах О. [7]
Бакуменко В.,
Безносенко Д. [8]

Елементи структури
система органів виконавчої влади; сукупність правових норм, що
регламентують як організаціину структуру системи органів виконавчої
влади, так і процеси її функціонування та розвитку
цілі управління; елементи об’єкта та їх зв’язки, на які здіиснюється вплив;
дії в інтересах досягнення цілеи; методи впливу; матеріальні та фінансові
ресурси управління; соціальнии і організаціинии потенціали
цілі управління; критерії управління – кількіснии аналог цілеи управління;
фактори управління – елементи об’єкту управління і їх зв’язку, на які
здіиснюється дія на користь досягнення поставлених цілеи; методи дії на
чинники управління; ресурси управління – матеріальні та фінансові
ресурси; соціальнии і організаціинии потенціал
ланцюгова схема: «цілі – рішення – впливи – дії – результати»
ланцюгова схема: «правові норми – методи – засоби – інструменти»
державного впливу на об’єкт управління
ланцюгова схема: «цілі – завдання – рішення – впливи – дії – результати»

Таким чином, методологія дослідження інформаціино-комунікаціиної діяльності
як механізму державного управління полягає у дослідженні комплексу (системи)
теоретичних, методологічних і інституціиних процедур, які дозволяють досліднику
отримати достовірні знання щодо змісту, особливостеи, принципів і форм
інформаціино-комунікаціиної діяльності в конкретному органі державної влади або у
системі органів державної влади загалом.
Мета дослідження
Метою статті є здіиснення детального розгляду поняття «механізми державного
управління» та подальшої конкретизації щодо можливостеи иого застосування у сфері
інформаціино-комунікаціиної діяльності органів публічної влади.
Виклад основного матеріалу досліджень
Реалізація процесу державного управління інформаціино-комунікаціиною
діяльністю органів виконавчої влади відбувається за допомогою розроблення та
втілення відповідного управлінського механізму, що створюватиме умови для
своєчасного и ефективного розв’язання наявних у ціи сфері суперечностеи і проблем.
Потрібно обґрунтувати уявлення щодо механізмів державного управління
інформаціино-аналітичною діяльністю органів виконавчої влади.
На думку вчених, виділяються три механізми, які є базовими в державному
управлінні інформаціино-комунікаціиною діяльністю органів виконавчої влади:
організаціино-правовии, фінансово-економічнии і соціально-психологічнии.
Організаціино-правовии механізм, перш за все, вимагає відповіді на запитання
«Чи достатня законодавча база для ефективного державного управління інформаціинокомунікаціиною діяльністю органів публічної влади?». Ця діяльність в Україні
регламентується Конституцією України та низкою нормативно-правових актів, а саме:
– Законами України «Про інформацію»; «Про науково-технічну інформацію»; «Про
Національну програму інформатизації»; «Про Концепцію Національної програми
інформатизації»; «Про електронні документи та електроннии документообіг»; «Про
електроннии цифровии підпис»; «Про захист інформації в інформаціинотелекомунікаціиних системах»; «Про захист персональних даних»; «Про доступ до
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публічної інформації»; «Про порядок висвітлення діяльності органів публічної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; «Про
соціальнии діалог в Україні»; «Про телебачення і радіомовлення»; «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні»; «Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення» та ін.;
– Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. №634-р «Про
схвалення Концепції створення та функціонування інформаціиної системи електронної
взаємодії державних електронних інформаціиних ресурсів»;
– Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 718 «Про
створення єдиного інформаціиного середовища соціальної сфери та забезпечення
обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади» тощо.
Основним нормативно-правовим актом, якии визначає механізм взаємодії між
Україною та ЄС у сфері зв’язку та інформатизації є Угода про партнерство і
співробітництво між Україною та ЄС. Держкомзв’язок забезпечує реалізацію цієї угоди
шляхом виконання відповідних планів заходів щодо її реалізації, а також адаптацію
законодавства України у сфері зв’язку та інформатизації до законодавства
Європеиського Союзу [10]. На сьогодні співробітництво між Україною та ЄС за напрямом
«Розбудова інформаціиного суспільства» відбувається відповідно до підписаного під час
Четвертого Саміту Україна-ЄС Меморандуму взаєморозуміння між Генеральним
Директоратом з питань інформаціиного суспільства Європеиської Комісії та
Держкомзв’язку України щодо розвитку інформаціиного суспільства.
Важливим в контексті дослідження є вивчення ергономічності структурної
організації інформаціино-комунікаціиної діяльності органів публічної влади відповідно
до її законодавчо визначених цілеи, завдань і функціи. Одним із важливих нормативних
документів, якии регламентує структурну організацію інформаціино-комунікаціиної
діяльності органів публічної влади є Закон України “Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації” [11]. Цеи закон передбачає необхідність створення в органах
державної влади та місцевого самоврядування спеціальних інформаціиних служб:
інформаціиних управлінь, інформаціино-аналітичних підрозділів, прес-служб, пресцентрів, управлінь і центрів громадських зв’язків, прес-бюро, прес-секретарів і пресаташе з відповідним апаратом.
На регіональному рівні інформаціино-комунікаціину діяльність здіиснюють
обласні державні адміністрації, до складу яких входять відділи інформаціиної діяльності
та комунікаціи з громадськістю.
Фінансово-економічнии механізм визначається такими критеріями, як:
достатність фінансування інформаціино-комунікаціиної діяльності органів публічної
влади; економічнии ефект інформаціино-комунікаціиної діяльності органів публічної
влади; інвестиціина привабливість програм, проектів, наукових досліджень,
комунікативних заходів і т. ін., що реалізуються на національному, регіональному та
місцевому рівнях. Фінансування, формування та виконання Національної програми
інформатизації здіиснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших
джерел, не заборонених законодавством України. Внесення до Державного бюджету
України видатків, необхідних для реалізації Національної програми інформатизації, є
обов’язковим. Обсяги фінансування Національної програми інформатизації з
Державного бюджету України визначаються Законом України про Державнии бюджет
України на наступнии бюджетнии рік і встановлюються окремим рядком.
Діяльність у сфері інформатизації притаманна всім органам державної влади,
місцевого самоврядування, установам, організаціям, які утримуються за рахунок
бюджетних коштів, незалежно від їх повноважень і особливостеи функціонування, а
Національна програма інформатизації загалом та її складові зокрема (державні, галузеві,
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регіональні програми та проекти інформатизації, а також програми та проекти
інформатизації органів місцевого самоврядування) є важливим інструментом
державного регулювання цих процесів.
Основну роль при визначенні належності бюджетних програм до сфери
інформатизації та, відповідно, при формуванні завдань (проектів) Національної
програми інформатизації відіграє Міністерство фінансів України. Мінфін України
аналізує бюджетні запити всіх розпорядників коштів державного бюджету на предмет
визначення заходів з інформатизації, після чого доводить Гензамовнику перелік тих
бюджетних програм, які, на думку фахівців зазначеного Міністерства, можуть
виконуватися як складові Національної програми інформатизації, для їх подальшого
погодження на етапі взяття бюджетних зобов'язань і здіиснення платежів.
Важливо зазначити, що у визначенні інформаціиного суспільства за відправну
точку можна прииняти тезу щодо суспільства, в якому якість життя, тенденції
соціальних змін, перспективи економічного розвитку у повніи мірі залежать від
інформації, її адекватної оцінки та обґрунтованого використання при приинятті
управлінських рішень. У такому суспільстві економіка, ринок, форми праці, система
освіти, охорона здоров’я – взагалі всі стандарти життя перебувають під вагомим
впливом досягнень у сферах інформатизації, інтелектуальних технологіи, інформації та
знання.
Соціально-психологічнии механізм визначається такими критеріями як:
планування інформаціино-комунікаціиної діяльності органів публічної влади з
урахуванням розвиненості інформаціиної сфери суспільства, сегментації та тенденціи
розвитку інформаціиного ринку; ступінь використання інформаціиних і медіакомунікативних технологіи в інформаціино-комунікаціиніи діяльності органів
публічної влади; відповідність і компетентність діи органів публічної влади в умовах
інформаціино-психологічних операціи та віин; вмотивованість публічних службовців на
дотримання морально-етичних норм у сфері інформаціино-комунікаціиної діяльності в
органах публічної влади. Щодо планування інформаціино-комунікаціиної діяльності
органів публічної влади з урахуванням розвиненості інформаціиної сфери суспільства,
сегментації та тенденціи розвитку інформаціиного ринку зазначимо, що інформаціині
ресурси суспільства в дании час розглядаються як стратегічні ресурси, аналогічні по
значущості ресурсам матеріальним: сировинним, енергетичним, трудовим і фінансовим.
Лише поєднуючись з іншими ресурсами – технікою, енергією, сировиною і т. і. –
інформаціинии ресурс реалізується як щось матеріальне.
Аналізуючи ступінь використання інформаціиних і медіа-комунікативних
технологіи в інформаціино-комунікаціиніи діяльності органів публічної влади варто
говорити про те, що застосування інформаціино-комунікаціиних технології сприяє
розробленню і виробництву матеріалів культурного и освітнього призначення та їх
поширення; забезпечує можливість усім особам відігравати активнішу роль у житті
суспільства на національному, регіональному і місцевому рівнях шляхом використання
новітніх інформаціиних технологіи з метою: забезпечення безперешкодного доступу до
інформації про місцеві, регіональні адміністративні та юридичні служби і прямі зв’язки
з ними; доступу до офіціиних текстів місцевих, регіональних і національних законів і
нормативних актів, міжнародних договорів і рішень національних і міжнародних
судових органів; сприяння максимально широкому доступу до новітніх інформаціиних
технологіи і комунікаціиних послуг.
Важливим фактором є захист публічної інформації. Організація захисту
інформації повинна враховувати не лише технічну и технологічну компоненти системи,
а и людськии чинник. Тобто, потрібно враховувати якісні індивідуально- і соціальнопсихологічні, моральні, етичні, кваліфікаціині та інші особисті характеристики
державних службовців. Необізнаність державних службовців у питаннях інформаціиної
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безпеки може призвести до розкриття державної або комерціиної таємниці,
конфіденціиної інформації; нанесення матеріальної або моральної шкоди фізичним чи
юридичним особам, а також обмеження прав громадян на доступ до інформаціиних
ресурсів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Основними напрямами реалізації державної інформаціиної політики слід
визначити: створення політико-правових, економічних, організаціиних і матеріальнотехнічних умов для формування сучасної моделі інформаціиної політики; підвищення
ефективності використання всіх видів інформаціиних ресурсів і управління елементами
інформаціино-комунікаціиної інфраструктури; державну підтримку виробництва и
поширення вітчизняної інформаціиної продукції; забезпечення розвитку та захисту
вітчизняної інформаціиної сфери на підставі пріоритету прав і свобод людини і
громадянина, її потреб та інтересів.
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РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Добрянська, Н. А. Регулювання регіонального інноваціиного розвитку [Текст] / Наталя
Анатоліївна Добрянська, Володимир Вікторович Лагодієнко, Людмила Анатоліївна
Торішня // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 263–
270. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Регіональний аспект регулювання інноваційного розвитку економіки України є
важливим та актуальним питанням. Інноваційний потенціал регіонів – це основна
складова ефективного функціонування підприємств, галузей та є базовою
характеристикою їх інноваційної діяльності.
Метою даної статті є дослідження складових регулювання регіонального інноваційного
розвитку.
Результати. Сьогодні в Україні відбувається стрімке зростання безробіття та збідніння населення, що загрожує значними соціальними потрясіннями, тому необхідно запроваджувати заходи, які зможуть змінити економічну ситуацію в країні на краще. Одними
із таких антикризових заходів є інноваційний розвиток регіонів та підприємств країни.
Регіональний інноваційний розвиток, як правило, задекларований у багатьох державних і
регіональних програмах та проектах програм науково-технічного та інноваційного
розвитку. Однак з’ясовано, що понад 50% всіх інноваційних розробок в Україні припадає на
5 регіонів: Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Львівську область, а також на
столицю нашої країни, м. Київ. Щодо інших областей України, то вони неохоче виділяють
кошти на розвиток наукових досліджень та розробок, зокрема Волинська, Донецька,
Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області. Перехід економіки на інноваційну
модель розвитку в сучасних умовах не має альтернатив, оскільки активність в
інноваційній сфері наразі є чи не найвагомішим фактором економічного росту та
забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання.
Висновки. Регулювання інноваційного розвитку на регіональному рівні потребує формування ефективної організаційної структури управління, за допомогою якої можна аналі© Наталя Анатоліївна Добрянська, Володимир Вікторович Лагодієнко,
Людмила Анатоліївна Торішня, 2020
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зувати, координувати та прогнозувати інноваційну діяльність. Використання механізму
державно-приватного партнерства забезпечить подолання суперечностей між
державними та приватними інтересами і створить підґрунтя для залучення знань і
досвіду управління.
Ключові слова: інновації, регіональний інноваційний розвиток, інноваційні розробки.
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REGULATION OF REGIONAL INNOVATIVE DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. The regional aspect of regulating the innovative development of Ukraine's economy
is an important and topical issue. The innovation potential of the regions is the main component
of the effective functioning of enterprises, industries and is a basic characteristicі of their
innovation.
The purpose of this article is to study the components of the regulation of regional innovation
development.
Results. Today in Ukraine there is a rapid rise in unemployment and impoverishment of the
population, which threatens significant social upheavals, so it is necessary to implement measures
that can change the economic situation in the country for the better. One of such anti-crisis
measures is the innovative development of regions and enterprises of the country. Regional
innovation development is usually declared in many state and regional programs and projects of
scientific, technical and innovative development programs. However, it was found that more than
50% of all innovative developments in Ukraine are in five regions: Kharkiv, Dnipropetrovsk,
Zaporzhizhia and Lviv regions, as well as the capital of our country, Kyiv. As for other regions of
Ukraine, they are reluctant to allocate funds for the research and development, in particular
Volyn, Donetsk, Rivne, Ternopil and Khmelnytsky regions. The transition of the economy to an
innovative model of development in modern conditions has no alternatives, as activity in the
innovation sphere is currently perhaps the most important factor in economic growth and
ensuring the competitiveness of economic entities.
Conclusions. Regulation of innovation development at the regional level requires the formation
of an effective organizational structure of management, through which it is possible to analyze,
coordinate and forecast innovation. The use of the mechanism of public-private partnership will
ensure the overcoming of contradictions between public and private interests and will create a
basis for attracting knowledge and experience of management.
Key words: innovations, regional innovative development, innovative developments.
JEL classification: O31
Вступ
У сучаснии період соціально-економічного розвитку України особливого
значення набувають питання формування регіональних інноваціиних систем та
реалізації особливої багаторівневої інноваціиної політики, що дозволяє подолати
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сировинну спрямованість економіки [1, 2]. Серед вітчизняних науковців, що
досліджували питання регіонального інноваціиного розвитку в Україні слід виділити:
В.С. Боиченко, І.М. Вахович, Г.Л. Денисюк, В.І. Зінченко, С.А. Тихомирова та ін. Однак
поглибленого вивчення потребують питання, пов’язані з регулюванням інноваціиного
розвитку на регіональному рівні.
Мета та завдання статті
Метою цієї статті є дослідження складових регулювання регіонального
інноваціиного розвитку. У межах досягнення мети виокремлено наступні завдання:
❖ дослідити методологічнии базис регулювання регіонального інноваціиного
розвитку;
❖ обґрунтувати важливість і особливості побудови регулювання регіонального
інноваціиного розвитку;
❖ здійснити
характеристику
сегментів
регулювання
регіонального
інноваціиного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Процес поширення інноваціи має переити від централізованого до локального,
коли окремі регіони завдяки локальним інноваціиним процесам стануть «точками
інноваціиного зростання» національної економіки. Для України, з її значною територією
та відмінностями соціально-економічного розвитку, регіональні аспекти науковотехнічної та інноваціиної політики мають суттєве значення [3, с. 6].
Інноваціинии розвиток регіону потребує інноваціиних підходів до иого
забезпечення, що обумовлює трансформації і в саміи регіональніи системі. Управлінські
структури мають бути здатними успішно вирішувати різноманітні проблеми та
протиріччя, що виникають при переході від наявної до бажаної моделі розвитку, тому
необхідно сформувати таку команду управління, яка була б сприятливою для
дотримання та розвитку ознак її інноваціиності [4, с. 12, 24].
Сьогодні в Україні відбувається стрімке зростання безробіття та збідніння
населення, що загрожує значними соціальними потрясіннями, тому необхідно
запроваджувати заходи, які зможуть змінити економічну ситуацію в країні на краще.
Одними з таких антикризових заходів є інноваціинии розвиток регіонів та підприємств
країни. Як показує світовии досвід, наибільших успіхів у інноваціиному розвитку
досягають ті країни, які формують позитивні відносини між бізнесом і державою з
приводу різного роду інноваціи, проведення та розробки різноманітних наукових
досліджень.
Згідно з Законом України «Про інноваціину діяльність», інновації – це
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція
або послуги, а також організаціино-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерціиного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість
виробництва і (або) соціальної сфери, а інноваціина діяльність – це діяльність, що
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [5].
Визначень категоріи «регіональнии інноваціинии розвиток» безліч. Приведемо
наибільш розповсюджені визначення у табл. 1.
Джерело складено на основі матеріалів [6-9]
До складових регіонального інноваціиного розвитку відносять:
❖ природно-ресурсний потенціал регіону;
❖ трудовий потенціал регіону;
❖ інноваційний потенціал регіону;
❖ фінансовий потенціал регіону;
❖ інвестиційний потенціал регіону (рис. 1).
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Таблиця 1. Визначення поняття «регіональний інноваційний розвиток» в
наукових працях вчених
Автор

В.С. Боиченко [6]

І.М. Вахович і
Г.Л. Денисюк [7]
В.І. Зінченко [8]

С.А. Тихомирова [9]

Визначення поняття «регіональнии інноваціинии розвиток»
Регіональнии інноваціинии розвиток – це безперервнии процес якісних та (або)
кількісних змін будь-якого потенціалу регіону щодо результатів виконання
наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок, які орієнтовані на
вирішення науково-технічних, соціально-економічних та екологічних проблем
національного та регіонального рівнів. Завдяки інноваціиному потенціалу регіону
створюється конкурентоспроможна продукція та визначається здатність регіону
розвиватися в маибутньому.
Регіональнии інноваціинии розвиток – якісно новии рівень збалансованого
розвитку господарського комплексу регіону за рахунок впровадження інноваціиних
програм, що забезпечують оновлення и нарощення иого економічного потенціалу.
Регіональнии інноваціинии розвиток – система взаємопов’язаних концептуальних
положень про пріоритетні напрями інноваціиного розвитку регіону з метою
розв’язання довгострокових завдань, забезпечення комплексного територіального
управління і розміщення продуктивних сил.
Регіональнии інноваціинии розвиток – це цілеспрямовании і керовании процес змін
в різних сферах життя, спрямовании на досягнення високої якості життя на території
регіону, з наименшим збитком для природних ресурсів і наибільшим рівнем
задоволення поточних і перспективних колективних потреб населення та інтересів
держави.
Складові регіонального інноваціиного розвитку

Природноресурснии
потенціал регіону

Трудовии
потенціал
регіону

Інноваціинии
потенціал
регіону

Фінансовии
потенціал
регіону

Інвестиціинии
потенціал
регіону

Рис. 1. Складові регіонального інноваційного розвитку
Джерело: власна розробка автора
Регіональнии інноваціинии розвиток, як правило, задекларовании у багатьох
державних і регіональних програмах і проектах програм науково-технічного и
інноваціиного розвитку (як приклад, це «Стратегія інноваціиного розвитку України на
2010-2020 рр. в умовах глобалізаціиних викликів», Регіональні програми та проекти
програм науково-технічного та інноваціиного розвитку Одеської, Миколаївської,
Херсонської областеи).
Щодо перешкод, які гальмують підвищення конкурентоспроможності економіки,
то це низькии техніко-технологічнии рівень її виробництва, що зумовлении значним
зносом наявного устаткування. Так, в середньому по Україні ступінь зносу основних фондів невпинно зростає, а саме: із 43,7% у 2000 р. до 83,5% у 2014 році. Наигірша ситуація
щодо стану основних засобів у транспорті та зв’язку. Рівень їх зносу у 2014 році
становить 97,9%, проти, наприклад, 50,5% у 2000 році та 60,5% у 2006 році. Друге місце
за ступенем зношеності основних засобів заимає промисловість – 60,3%, проти 48,8% у
2000 році, за нею слідує будівництво (54,4%). Наименш зношеними є основні фонди в
сфері операціи з нерухомим маином (36,2%). У галузевому розрізі наикритичніша
ситуація зі станом основних засобів склалася на підприємствах машинобудівної галузі,
де ступінь їх зношеності становив 83,4%, а також хімічної і нафтохімічної промисловості
та виробництва коксу і продуктів нафтопереробки – 70%. Водночас менш зношеними є
основні фонди в харчовіи промисловості та виробництві неметалевої мінеральної
продукції [10].
Серед регіонів України лідерами за ступенем зносу основних засобів є: Харківська
(81,2%), Кіровоградська (73,8%), Вінницька (70,7%) і Полтавська (70,1%) області(
табл. 2).
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Таблиця 2. Регіони-лідери України за ступенем зносу основних засобів
Назва області
Харківська область
Кіровоградська область
Вінницька область
Полтавська область

Ступінь зносу основних засобів, %
81,2
73,8
70,7
70,1

Джерело: складено на основі матеріалів [10]
У семи регіонах України знос основних засобів становив від 60 до 70%, а саме
Донецькіи, Запорізькіи, Львівськіи, Миколаївськіи, Сумськіи, Херсонськіи і Черкаськіи
областях. Від 50 до 60% зношених основних засобів є у Дніпропетровськіи, Житомирськіи, Закарпатськіи, Івано-Франківськіи, Луганськіи, Одеськіи, Рівненськіи, Хмельницькіи і Чернігівськіи областях. Лише в трьох регіонах, а саме у Волинськіи, Тернопільськіи,
Чернівецькіи областях основні засоби зношені менше ніж на половину [10].
Серед регіонів, що задіяли наибільшу кількість працівників у виконанні наукових
досліджень та розробок, лідерами є наступні області: Харківська область (14226 осіб),
Дніпропетровська область (8658 осіб), Львівська область (4869 осіб) і м. Київ
(40113 осіб) (табл. 3).
Таблиця 3. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень та
розробок за 2018 рік в розрізі регіонів
Назва області
Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Кількість працівників –
усього, осіб
88128
625
317
8658
226
367
526
3913
600
1798
467
301
4869
2116
2548
1016
340
1638
345
14226
699
348
676
731
665
40113

Питома вага кількості працівників в регіонах до
загальної кількості по Україні, %
100
0,71
0,36
9,82
0,26
0,42
0,60
4,44
0,68
2,04
0,53
0,34
5,52
2,40
2,89
1,15
0,39
1,86
0,39
16,14
0,79
0,39
0,77
0,83
0,75
45,52

Джерело: складено на основі матеріалів [10]
Щодо витрат на виконання наукових досліджень та розробок серед регіонів, то
лідерами є наступні області: Харківська (3144,4 млн грн), Дніпропетровська
(2029,8 млн грн), Запорізька область (1387,9 млн грн), Львівська (426,8 млн грн) та
м. Київ (3546,7 млн грн).
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Таблиця 4. Витрати на виконання наукових досліджень та розробок за видами
робіт за регіонами за 2018 рік, млн грн.
Назва області
Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Усього, у
фактичних
цінах
16773,7
49,1
18,4
2029,8
16,2
30,6
75,1
1387,9
47,9
410,8
100,8
36,9
426,8
330,7
299,2
80,7
19,3
182,4
30,2
3144,4
81,2
21,3
98,6
87,9
49,3
7718,2

У тому числі на виконання
фундаментальних
прикладних
науково-технічних
наукових
наукових
(експериментальних)
досліджень
досліджень
розробок
3756,5
3568,3
9448,9
22,4
15,5
11,2
6,8
5,0
6,6
148,8
147,9
1733,1
5,0
6,6
4,6
11,4
10,8
8,4
19,3
30,1
25,7
15,8
198,2
1173,9
4,4
34,2
9,3
95,0
132,7
183,1
3,3
9,4
88,1
3,1
17,8
16,0
187,9
126,2
112,7
36,0
34,3
260,4
107,6
94,9
96,7
25,4
25,9
29,4
6,0
11,0
2,4
19,3
50,0
113,1
6,2
20,6
3,4
570,7
614,4
1959,3
23,6
53,6
4,0
14,9
2,7
3,7
27,8
35,8
34,9
25,6
56,0
6,3
9,1
24,3
15,9
2361,1
1810,4
3546,7

Джерело: складено на основі матеріалів [10]
Таким чином, ми бачимо, що наибільшу увагу розвитку інноваціиним розробкам
приділяють в Харківськіи, Дніпропетровськіи, Запорізькіи, Львівськіи областях та в
м. Києві, це пояснюється великою кількістю задіяних працівників у виконанні наукових
досліджень та розробок, а також витратами на виконання наукових досліджень і
розробок. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що понад 50% усіх інноваціиних
розробок в Україні припадає на 5 регіонів (на Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку
та Львівську область, а також на столицю нашої країни, м. Київ). Щодо інших областеи
України, то вони не охоче виділяють кошти на розвиток наукових досліджень та
розробок, особливо мова иде про Волинську, Донецьку, Рівненську, Тернопільську та
Хмельницьку області.
Перехід економіки на інноваціину модель розвитку в сучасних умовах не має
альтернатив, оскільки активність в інноваціиніи сфері наразі є чи не наивагомішим
фактором економічного росту та забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів
господарювання. Наукові дослідження свідчать, що більше 80% зростання ВВП
пов’язане не з капіталовкладеннями, а з технологічними нововведеннями. Зважаючи на
це, розробка теоретико-методичних і науково-практичних аспектів інноваціиного
розвитку викликає значнии інтерес в наукових колах [11, 12, 13, 14].
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Висновки та перспективи подальших досліджень
Регулювання інноваціиного розвитку на регіональному рівні потребує
формування ефективної організаціиної структури управління, за допомогою якої можна
аналізувати, координувати та прогнозувати інноваціину діяльність. Використання
механізму державно-приватного партнерства забезпечить подолання суперечностеи
між державними та приватними інтересами і створить підґрунтя для залучення знань і
досвіду управління. В Україні потрібна нова державна регіональна політика, яка зможе
забезпечити підвищення рівня якості життя українців. Для цього необхідно
вдосконалити систему оподаткування, створити сучасну інфраструктуру інноваціиної
сфери та в цілому впровадити інноваціино-орієнтовану модель економіки регіонів.
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Анотація
Більшості підприємств будівельної галузі притаманне неефективне використання
антикризового потенціалу. Тому, завдання з оцінювання можливості настання кризових
явищ та доцільності санації будівельних підприємств не втрачає своєї актуальності.
Визначені ключові показники, за допомогою яких можна з високою ймовірністю здійснити
оцінку доцільності проведення комплексу заходів із санації підприємства (на прикладі
малого будівельного підприємства-підрядника), втрату економічної стійкості малим
будівельним підприємством із застосуванням дискримінантного аналізу. Найбільш вагомими економічними показниками було визначено фактори, що утворюють чотири групи:
коефіцієнти ліквідності, показники рентабельності, показники фінансової незалежності,
показники ділової активності підприємства. Створена відповідна модель, що дозволяє з
достатньою точністю передбачати можливість настання банкрутства або ліквідацію
підприємства. Визначено головні індикатори оцінки антикризового потенціалу
будівельного підприємства, завданням якого є зниження ймовірності виникнення
кризових ситуацій, попередження втрати платоспроможності та забезпечення
ефективного функціонування підприємства. Головними індикаторами, що можуть слугу© Руслан Миколайович Скупський, Інна Володимирівна Вахович,
Олена Олексіївна Молодід, Юрій Володимирович Антропов, 2020
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
271

вати для визначення можливості проведення заходів із санації будівельного підприємства або визначення його антикризового потенціалу є коефіцієнт концентрації позикових коштів, рентабельність основної діяльності, відношення приростів кредиторської
та дебіторської заборгованостей, коефіцієнт мобільності та оборотність активів.
Використання запропонованого підходу визначення антикризового потенціалу, дозволяє
розробити комплекс рекомендованих заходів в рамках проведення санації будівельних
підприємств, спрямованих на оздоровлення їх фінансово-господарського стану.
Ключові слова: банкрутство, санація, неплатоспроможність, економічна стійкість,
антикризовий потенціал, малі будівельні підприємства, будівельні підприємства,
прогнозування кризового стану, економічна безпека підприємства.
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EXPRESS ASSESSMENT OF ANTI-CRISIS POTENTIAL AND DETERMINATION OF
EXPEDIENCE OF REHABILITATION OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE
Abstract
Most enterprises in the construction industry are characterized by inefficient use of anti-crisis
potential. Therefore, the task of assessing the possibility of crises and the feasibility of
rehabilitation of construction companies does not lose its relevance.
Key indicators have been identified that can be used to assess the feasibility of a set of measures
to rehabilitate an enterprise (for example, a small construction contractor), the loss of economic
stability of a small construction enterprise using discriminant analysis. The most important
economic indicators were the factors that form four groups: liquidity ratios, profitability
indicators, indicators of financial independence, indicators of business activity of the enterprise.
An appropriate model has been created that allows to predict with sufficient accuracy the
possibility of bankruptcy or liquidation of the enterprise. The main indicators for assessing the
anti-crisis potential of a construction company are identified, the task of which is to reduce the
likelihood of crisis situations, prevent loss of solvency and ensure the effective functioning of the
enterprise. The main indicators that can serve to determine the possibility of measures to
rehabilitate a construction company or determine its anti-crisis potential are the concentration
of borrowed funds, profitability of operating activities, the ratio of increments of accounts payable
and receivable, mobility and asset turnover. The use of the proposed approach to determining the
anti-crisis potential, allows you to develop a set of recommended measures in the rehabilitation of
construction companies aimed at improving their financial and economic condition, namely:
financial, economic, social, organizational, technological, legal and other measures aimed
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primarily at improving the financial condition of the debtor, as well as satisfaction in full or in
part of creditors' claims.
Key words: bankruptcy, sanitation, insolvency, economic stability, anti-crisis potential, small
construction enterprises, construction enterprises, crisis forecasting, economic security of the
enterprise.
JEL classification: L74; O18
Вступ
Збитковість підприємств будівельної галузі, втрата платоспроможності,
зростання боргових зобов’язань – такі тенденції свідчать про існування та розвиток
негативних явищ і вказують на необхідність термінового вжиття належних санаційних
заходів. Акумулювання протирічь у внутрішньому й зовнішньому середовищі
підприємства порушує його фінансовий баланс і ослаблює його потенціал. Проте, на
даний час не існує універсального способу, за яким будь-яка компанія може бути
виведена з кризи або складної фінансово-економічної ситуації, що посилюються
недостатньо ефективним антикризовим управлінням, браком завчасної діагностики
кризових ситуацій, які можуть загрожувати економічній безпеці підприємства. Це дає
поштовх до необхідності негайної та цілеспрямованої реакції на різні кризові явища,
забезпечення адекватної реакції на глибину фінансової кризи, загрози його фінансовому
добробуту. Деякі аспекти цих багатосторонніх проблем потребують особливої уваги. На
нашу думку, недостатньо дослідженими є питання щодо аналізу різного роду ризиків і
загроз економічній безпеці підприємства, забезпечення антикризового потенціалу
підприємства з метою попередження банкрутства, а також механізми санації як
інструменту відновлення ефективної діяльності підприємства. Тому завдання з
оцінювання можливості настання кризових явищ і доцільності санації малих
будівельних підприємств не втрачає своєї актуальності.
Серед наукових робіт зарубіжних вчених, які досліджували можливість
діагностики кризових явищ на підприємствах різних галузей, слід відмітити праці
Е. Альтмана, І. Балабанова, О. Бєлєнкову, У. Бівера, А. Буздаліна, А. Гойка, К. Ізмайлову,
Д. Пешковського, Л. Сорокіну, О. Терещенка, Є. Трєнєнкова, А. Шеремета та інших.
У Київському національному університеті будівництва й архітектури під
керівництвом проф. Ізмайлової К.В. і проф. Стеценка С.П. заснована наукова школа, що
розробляє фундаментальні питання забезпечення економічної безпеки, оцінки
фінансової стійкості будівельних підприємств, продукує методичні підходи й механізми
прогнозування банкрутства та санації учасників інвестиційно-будівельного процесу,
розробляє методологію оцінювання ризиків і заходи з попередження кризи.
В рамках цієї школи створено велику кількість розробок, захищено три дисертації [5-16].
Проте сьогодні дається взнаки недостатнє використання наукових розробок малими
підприємствами внаслідок складності, орієнтації створених методик, моделей, методів
на великий бізнес.
Мета та завдання статті
Метою статті є оцінка можливості настання банкрутства й доцільності
проведення санації малих підприємств виду економічної діяльності «будівництво».
Виклад основного матеріалу
Методом моделювання обрано дискримінантний аналіз як такий, що добре
показав себе при вирішенні подібного типу задач. Були використані дані малих
будівельних підприємств, де всі підприємства було розділено на три групи [3]. Перша
група – підприємства банкрути (18 підприємств), друга група – підприємства, що
протягом аналізованого періоду зупинили діяльність чи були ліквідовані за бажанням
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власника без проходження процедури банкрутства (19 підприємств), третя група –
підприємства, що продовжують працювати на даний час (28 підприємств).
Всі аналізовані підприємства відносяться по КВЕД до секції F – будівництво,
основним видом діяльності цих підприємств є будівництво будівель (код 45.21.1).
Санація – це система заходів, які здійснюються для запобігання визнання боржника банкрутом і його ліквідації та фінансового оздоровлення підприємств. Комплекс усіх
можливих фінансових, економічних, соціальних, організаційних, технологічних,
правових та інших заходів, спрямований насамперед на оздоровлення фінансового стану
боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
Слово «санація» походить від латинського «sanare», що означає оздоровлення або
одужання. В аспекті «фінансово-кредитного» оздоровлення будівельного підприємства
це поняття треба трактувати як систему заходів, що проводяться для запобігання
банкрутству й спрямовуються на майбутнє відродження.
Відповідно до ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства [1], санація – це
система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою
запобігання визнанню боржника банкрутом і його ліквідації, спрямована на
оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в
повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації
підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої
структури боржника.
Підставою для винесення ухвали про введення процедури санації є клопотання,
що подане до суду згідно з рішенням комітету кредиторів.
Деталізовании аналіз у динаміці діяльності підприємства є важливим підґрунтям
щодо прииняття рішень з проведення санації, дає змогу всебічно оцінити ризики и
загрози діяльності, зробити висновки про наявні потенціині можливості (резерви)
підвищення фінансової стабільності.
Індикаторами антикризового потенціалу будівельних підприємств (за
результатами аналізу літературних джерел) можуть бути показники оцінки фінансового
стану підприємств. Багатьма авторами для створення моделеи використовувались
різноманітні показники рентабельності, платоспроможності, фінансової незалежності,
ділової активності тощо.
Як наибільш вагомі економічні показники нами були взяті 22 фактори, що
утворюють чотири групи.
Першою групою показників стали коефіцієнти ліквідності, а саме: абсолютної
ліквідності – л1, швидкої ліквідності – л2, покриття – л3.
Ліквідність – це можливість активів перетворюватися в грошову форму за
вартістю, вказаною в балансі. Ступінь ліквідності характеризується тривалістю періоду,
під час якого відбувається перетворення активів у грошові кошти. Для оцінки
ліквідності можна використовувати ряд показників. Так, можна порівняти їх абсолютні
значення, наприклад, обчислити різницю власного капіталу и інших видів постіиних
активів. Це дозволить переконатися, що власних коштів достатньо, щоб покрити
потребу в оборотних активах. У моделях прогнозування банкрутства зазвичаи
використовуються коефіцієнти ліквідності.
Другою групою показників, за якими оцінювались підприємства були показники
рентабельності. Це показники рентабельності: власного капіталу – р1, активів – р2,
продукції – р3, основної діяльності – р4.
Третя група – показники фінансової незалежності, де н1 – коефіцієнт автономії,
або коефіцієнт концентрації власного капіталу, н2 – коефіцієнт фінансової стіикості, н3 –
коефіцієнт фінансової стабільності, н4 – коефіцієнт концентрації позикових коштів, н5 –
коефіцієнт маневреності власного капіталу, н6 – коефіцієнт мобільності.
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Четверта група – показники ділової активності підприємства: д1 – оборотність
активів, д2 – фондовіддача, д3 – коефіцієнт оборотності оборотних коштів, д4 –
відношення обсягу виручки від реалізації до заборгованості підприємства, д 5 –
коефіцієнт оборотності запасів, д6 – стіикість економічного зростання, д7 – коефіцієнт
оновлення основних засобів, д8 – відношення приросту виручки від реалізації до
приросту позикових коштів, д9 – відношення приросту кредиторської заборгованості до
приросту дебіторської заборгованості.
Платоспроможність – здатність погасити борги вчасно і в повному обсязі. Це ще
один критерії, якии може свідчити про имовірне банкрутство підприємства. Аналізуючи
звітність, можна судити про ряд показників платоспроможності підприємства. Величина
оборотного капіталу представлена різницею між оборотними активами и поточними
зобов'язаннями. Приинято вважати, що збільшення оборотного капіталу сприятливо
позначається на платоспроможності підприємства.
Більш однозначнии висновок про можливе банкрутство будівельного
підприємства можна зробити, виходячи з обчислення співвідношення власного и
позикового капіталу. Наибільш часто зустрічається оптимальне співвідношення – 1:1. Це
показує можливість реалізувати маино и розрахуватися з боргами. Низьке значення
коефіцієнта свідчить про високии ризик.
Фінансова стіикість відображає ступінь використання позикових коштів на
будівельних підприємствах. В реальності наичастіше використовуваними є коефіцієнт
забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами и коефіцієнт
покриття запасів. Першии коефіцієнт має граничне значення в 10%, незважаючи на те,
що для більшості галузеи він негативнии. При внутрішньому аналізі дании коефіцієнт
потрібно застосовувати для моніторингу стіикості при підготовці великих інноваціиних
проектів і обґрунтуванні рішень по збільшенню власного капіталу. На практиці можна
застосувати коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами,
оптимальне значення якого коливається в раионі 0,5.
Коефіцієнт фінансової стіикості визначає частку довгострокових джерел коштів
фінансування у валюті балансу. Все більша кількість українських будівельних
підприємств не має джерел довгострокових кредитів, тому коефіцієнт фінансової
стіикості часом відображає частку власних коштів у джерелах фінансування і є
коефіцієнтом автономії. Приимається, що оптимальне значення иого дорівнює 0,5.
Фінансово стіиким є підприємство з достатньою величиною власного капіталу.
Дана величина позначає фінансову незалежність від кредиторів. Крім усього іншого,
щоб забезпечити фінансову стіикість, підприємство повинно володіти гнучкою
структурою ресурсів в області фінансів і в міру необхідності мати можливість залучати
позикові кошти, інакше кажучи, бути кредитоспроможним – в установлении термін
повертати позики з відсотками за рахунок прибутку.
Для побудови інтегральних показників застосовано дискримінантнии аналіз.
Дискримінантні моделі побудовано у програмі «Statistica 7.0».
Перший інтегральний показник, що створении за допомогою модулю
«Дискримінантнии аналіз» призначении для оцінки вірогідності настання банкрутства
і доцільності проведення санації зовнішніми користувачами. Проведено покроковии
дискримінантнии аналіз, у якому 22 фактори, сформовані на основі показників у табл. 1,
які було обраховано на основі даних звітів 1-М «Баланс» і 2-М «Звіт про фінансові
результати», агреговано до системи дискримінантних рівнянь (табл. 1) згідно даних
будівельних підприємств, розподілених за трьома групами.
Головними індикаторами, що можуть слугувати для визначення можливості
проведення заходів із санації будівельного підприємства або визначення иого антикризового потенціалу є коефіцієнт концентрації позикових коштів, рентабельність основної
діяльності, відношення приростів кредиторської та дебіторської заборгованостеи,
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коефіцієнт мобільності та оборотність активів. Показники, за якими визначення
маибутнього кризового стану не виявляється можливим – показники ліквідності.
Таблиця 1. Інтегральна модель доцільності оздоровлення підприємства
(авторська розробка)
№
п/п
1
2
3

Група
Недостатніи
антикризовии потенціал
Помірнии антикризовии
потенціал
Стіикии антикризовии
потенціал

Кількість
спостережень
18
19
28

Класифікаціина функція
y1=9,26 н1 – 0,006 р1 + 0,02 д8 +
+0,001 н6 – 0,032 д1–8,42
y2=5,22н1 – 0,002 р1 + 0,011 д8 + +0,012н6 – 0,03д1 –
4,71
y3=1,03 н1 – 0,0008 р1 + 0,009 д8 + +0,0006 н6 –
0,027д1 – 0,64

Примітки: н1 – коефіцієнт автономії; р1 – рентабельність власного капіталу;
д8 – відношення приросту виручки від реалізації до приросту позикових коштів;
н6 – коефіцієнт мобільності; д1 – оборотність активів.
За допомогою створених рівнянь можна буде в подальшому класифікувати нові
випадки. Вони будуть відноситись до тої групи, за рівнянням якої отримане значення
буде мати максимальне значення.
За створеними моделями можна з достатньою точністю передбачати можливість
настання банкрутства або ліквідацію підприємства. Мале підприємство буде відноситись до тієї групи, за рівнянням якої отримане значення буде максимальним.
Якщо мале будівельне підприємство за результатами оцінки відноситься до
третьої групи («підтримка економічної стіикості»), то це означає, що розвиток
відбувається у потрібному напрямку і комплекс стабілізаціиних заходів не потрібен.
Можливе корегування окремих напрямків діяльності або функціональних складових.
Якщо підприємство за результатами розрахунків віднесено до першої групи («безповоротна втрата економічної стіикості»), тоді до нього доцільно застосовувати процедуру банкрутства, а якщо до другої («виснаження економічної стіикості») - санацію.
Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство
передбачає:
1. Боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право
ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.
Санація здіиснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження
у справі про банкрутство.
2. У плані санації визначаються:
✓ розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у
санації;
✓ заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;
✓ обсяг повноважень керуючого санацією (в разі иого призначення).
Планом санації може бути передбачено:
✓ поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду
вимог і наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
✓ різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категоріи;
✓ заходи з отримання позик чи кредитів.
До плану санації додається ліквідаціинии аналіз, якии свідчить про вигідність для
кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника, а також може
додаватися фінансовии аналіз, якии підтверджує здатність боржника виконувати умови
плану санації [1].
В рамках проведення санації рекомендовано здіиснювати такі заходи [2]:
- реструктуризація підприємства;
- перепрофілювання виробництва;
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- закриття нерентабельних виробництв;
- відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини
боргів, про що укладається мирова угода;
- ліквідація дебіторської заборгованості;
- реструктуризація активів боржника відповідно до вимог [1];
- продаж частини майна боржника;
- зобов’язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника,
зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність
за невиконання взятих на себе зобов’язань;
- виконання зобов’язань боржника власником майна боржника та його
відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань;
- продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних
підприємств);
- одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які
звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується найперше згідно зі статтею
31 [1] за рахунок реалізації майна боржника;
- звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі
реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок
інвестора, а за його відсутності – за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок
кредиту, одержаного для цієї мети;
- інші способи відновлення платоспроможності боржника.
Висновки та перспективи подальших розвідок
В умовах нестабільності економіки, наявності великої кількості факторів, які
здатні впливати на економічну безпеку підприємства, одними з найважливіших завдань
являються: формування ефективних інструментів діагностики фінансової спроможності; забезпечення антикризового потенціалу, за допомогою якого підприємство здатне
своєчасно виявляти й вживати попереджувальних управлінських заходів для нейтралізації і запобігання у майбутньому кризових явищ; за виявлених ознак банкрутства впровадження санаційних заходів як інструменту стабілізації ефективної фінансовогосподарської діяльності підприємства. Перспективами подальших досліджень може
бути відстеження процесів, що відбуваються у зовнішньому й внутрішньому середовищі
будівельного підприємства і впливають на його економічну безпеку.
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Анотація
Вступ. Реформування політико-адміністративної системи на засадах децентралізації
значно розширює коло суб’єктів вироблення та ухвалення політичних рішень, адже
відбувається посилення регіонального та місцевого рівнів політичного процесу, що
уможливлює ширше залучення громадян до ухвалення політичних рішень. Проте в цьому
контексті існує загроза формування окремих регіональних та місцевих «кластерів», які
довільно трактуватимуть правила, що встановлюються центральної владою. Під
інституційним базисом ексклюзивності регулювання регіонального розвитку слід
розуміти сукупність інституцій, формальних та неформальних правил адміністративної та економічної поведінки суб’єктів управління та господарювання в регіонах
держави, які перешкоджають доступу всіх суб’єктів до процесів економічного розвитку.
Мета. Полягає у виявленні інституційних чинників ексклюзивного розвитку регіонів
держави та обґрунтуванні рекомендацій з підвищення ефективності процесів
регулювання на засадах інклюзивної моделі регіонального розвитку.
Результати. В статті проаналізовано особливості розвитку процесів формування
ексклюзивності регулювання регіонального розвитку. Окреслено проблеми, пов’язані з
функціонуванням інституту адміністративного ринку. Обґрунтовано рекомендації з
підвищення ефективності функціонування системи регіонального управління та
визначено перспективи її розвитку в контексті запровадження інклюзивної моделі.
Висновки. Відзначено, що ефективність та надійність функціонування системи регулювання регіонального розвитку залежить від низки чинників інституційного характеру, які повинні діяти в напрямку подолання політичної та економічної ексклюзивності
та становлення інклюзивних інститутів управління в регіонах України, цей процес
потребує вироблення загальної стратегії, формування якої значно ускладнюється
перенесенням частини політичних процесів на регіональний та місцевий рівень.
Ключові слова: інституційний розвиток, система з відкритим та обмеженим
доступом, регулювання регіонального розвитку, ексклюзивний та інклюзивний розвиток,
адміністративний ринок, адміністративна реформа, децентралізація, регіон, Україна.
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INSTITUTIONAL BASIS OF EXCLUSIVITY OF REGIONAL DEVELOPMENT REGULATION
Abstract
Introduction. Reforming the political-administrative system on the basis of decentralization
significantly expands the range of subjects of policy making and decision-making, as the regional
and local levels of the political process are strengthened. This makes it possible to involve citizens
more widely in political decision-making. However, in this context there is a threat of forming
separate regional and local "clusters". They will arbitrarily interpret the rules set by the central
government. The institutional basis for the exclusivity of regional development regulation should
be understood as a set of institutions, formal and informal rules of administrative and economic
behavior of management and economic entities in the regions of the state, which impede access of
all actors to economic development.
The Purpose of this article is identifying the institutional factors of exclusive development of the
regions of the state and substantiating the recommendations for improving the efficiency of
regulatory processes on the basis of an inclusive model of regional development.
Results. In the article the development peculiarities of the formation processes of the exclusion of
the regional development regulation are analyzed. Problems related to the functioning of the
institution of the administrative market are outlined. Recommendations for improving the
efficiency of the regional governance system are substantiated and the prospects for its
development in the context of the introduction of an inclusive model are identified.
Conclusion. It is noted that the efficiency and reliability of the regional development regulation
system depends on a number of institutional factors that should act in the direction of overcoming
political and economic exclusion and the formation of inclusive governance institutions in the regions
of Ukraine. This process requires the development of an overall strategy, the formation of which is
greatly complicated by the transfer of some political processes to the regional and local levels.
Keywords: institutional development, system with open and limited access, regional development
regulation, exclusive and inclusive development, administrative market, administrative reform,
decentralization, region, Ukraine.
JEL classification: R12
Вступ
Механізми регулювання регіонального розвитку являють собою організаціину
систему, яка функціонує як система з обмеженим доступом. Через це утворюється рента
для підтримання стабільної регіональної структури господарювання з обмеженим
доступом та ексклюзивністю регулювання. Таке бачення пояснює складнощі
впровадження нових моделеи регіональної організації господарства, а також
організаціині складнощі реалізації процесів децентралізації влади в Україні, оскільки
дані адміністративні інновації порушують баланс в обмеженому доступі та змінюють
способи отримання адміністративної ренти регіональними та місцевими елітами, які є
похідними від такого обмеження. Це породжує відносно стабільну ексклюзію
регулювання регіонального розвитку країни, що перешкоджає запровадженню моделеи
інклюзивного розвитку. Реформування політико-адміністративної системи на засадах
децентралізації значно розширює коло суб’єктів вироблення та ухвалення політичних
рішень, адже відбувається посилення регіонального та місцевого рівнів політичного
процесу, що уможливлює ширше залучення громадян до ухвалення політичних рішень.
Проте, в цьому контексті існує загроза формування окремих регіональних та місцевих
«кластерів», які довільно трактуватимуть правила, що встановлюються центральної
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владою. Теоретичні аспекти та прикладні питання окресленої у статті проблематики
досліджували вітчизняні вчені Геєць В., Гриценко А.А., Небрат В.В. [2], Бобух І.,
Герасімова О., Павленко Н.В., Прогнімак О.Д., Романюк С.А. [1, 7-9] та зарубіжні
дослідники Е. де Сото, Норт Д., Воліс Д., Ваингаст Б. [3, 4, 6], регулювання регіонального
розвитку та формування иого стратегічних напрямів висвітлено у роботах багатьох
дослідників. Проте, з огляду на динаміку розвитку інституціиного середовища и
функціонування системи регіонального управління, існує потреба у визначенні нових
підходів до ексклюзивності розвитку регіонів в умовах реалізації процесів
децентралізації влади.
Мета та завдання статті
Полягає у виявленні інституціиних чинників ексклюзивного розвитку регіонів
держави та обґрунтуванні рекомендаціи з підвищення ефективності процесів
регулювання на засадах інклюзивної моделі регіонального розвитку.
Методичні підходи дослідження проблематики
З методологічної точки зору дослідження окресленої у статті проблематики
передбачає системне використання як загальних, так і конкретно-наукових методів
пізнання, серед яких: літературнии метод та метод моделювання, а також аналіз, синтез,
індукція, дедукція тощо. Наукові основи досліджуваної проблематики визначено на
основі аналізу публікаціи українських та зарубіжних праць, можливості використання
результатів дослідження та напрями подальших досліджень відображено у висновках.
Виклад основного матеріалу дослідження
Під інституціиним базисом ексклюзивності регулювання регіонального розвитку
слід розуміти сукупність інституціи, формальних та неформальних правил
адміністративної та економічної поведінки суб’єктів управління та господарювання в
регіонах держави, які перешкоджають доступу всіх суб’єктів до процесів економічного
розвитку на основі поєднання стіиких темпів економічного зростання з підвищенням
рівня життя людеи в процесі якого всі групи людеи беруть участь у розподілі вигід від
розвитку та у приинятті рішень [2].
Ексклюзивність регулювання соціально-економічним розвитком є одним із
проявів функціонування т. зв «системи з обмеженим доступом» (рис. 1). Це поняття
запроваджене в економічніи концепції інтерпретації історії, розробленіи Д. Нортом
спільно з Д. Уолісом та Б. Веингастом. В межах даного підходу виділяють три типи
суспільного устрою, або шляхи організації суспільства, які є самодостатніми та
внутрішньо гармоніиними, що забезпечує їх стіикість. Це примітивнии суспільнии
устріи, система обмеженого доступу та система відкритого доступу [6].
Інклюзивнии
розвиток

Система з обмеженим
доступом

Система з відкритим доступом

Ексклюзивнии
Рис. 1. Взаємозв’язок ексклюзивного
та інклюзивного розвитку з концептом
розвиток
системи з обмеженим та відкритим доступом
Система обмеженого доступу дозволяє домінуючіи коаліції отримувати
надприбутки, використовуючи пільгові схеми, і створювати перешкоди для долучення
до цієї діяльності інших груп економічних інтересів, породжуючи таким чином
ексклюзію у розвитку соціально-економічних процесів. За умови існування соціального
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порядку із відкритим доступом, порядок підтримується не за допомогою ренти, а через
конкуренцію, зокрема щодо створення організаціиних структур в різних сферах
людської діяльності (в першу чергу в політичніи та економічніи). Таким чином,
відбувається залучення економічних суб’єктів до процесів регулювання на засадах
інклюзивності (включеності). Концепція Д. Нота передбачає тіснии взаємозв’язок між
економічною та політичною сферами суспільства. Система обмеженого доступу дає
можливість отримувати надприбутки з економічної діяльності, використовуючи
політичну сферу [6].
Зміни інституціиного базису розвитку суспільства відбуваються тоді, коли вони
співзвучні з інтересами та правовими обмеженнями тих, хто є при владі. Успіх
реформування залежить від врахування особливостеи функціонування системи з
обмеженим доступом при імплементуванні до неї інституціиних моделеи ринків,
конкуренції та демократії.
Система обмеженого доступу – це загальна стратегія організації суспільства, а не
якиись конкретнии набір політичних, економічних або релігіиних інституціи [4]. Ця
система є стабільною, але не є статичною.
Вчені розрізняють три види систем обмеженого доступу – слабку, базову та
розвинену систему. Відмінність між даними видами полягає в тому, які структури, крім
держави, можуть використовувати силові методи, на основі чого відбувається розвиток,
наскільки широкии спектр організаціиних форм (державних та приватних)
підтримуються системою.
Базовими принципами системи відкритого доступу є реальна можливість для
громадян заиматися економічною, політичною, релігіиною та освітньою діяльністю,
можливість використовувати для цієї діяльності будь-які організаціині форми,
верховенство права використовується неупереджено до всіх громадян. В такіи системі
економічні прибутки отримують лише через розвиток інноваціи. А жодна з організаціи
не може перешкоджати створенню інших організаціи, навіть якщо вони конкуренти.
Відкрита політична конкуренція підтримує відкритість в економіці. Проте, ці
відкритості не є передумовою одна одної. Системи (економічна, політична, віиськова,
релігіина, освітня) працюють за принципом взаємної підтримки існування та
функціонування одне одного [4].
Соціальнии порядок з відкритим та закритим доступом відрізняється також способами обміну та побудови взаємовідносин між групами еліт. Системи закритого доступу мають персоніфіковании обмін, особистісні взаємовідносини та особистісні обов’язки
еліт. Система відкритого доступу – це система неперсоніфікованого обміну та неперсоніфікованих взаємовідносин. Перехід від одного до іншого типу взаємовідносин відбувається за умов досягнення системою трьох порогових значень: правові норми для еліт;
постіино діючі форми організації для еліт (включно із самою державою) та формалізація
їх управлінської спадкоємності; політичнии контроль над зброиними силами [5, 6].
Відповідно до концепції Д. Норта, економічнии розвиток не є поступальним.
Розвиток систем з обмеженим доступом не обов’язково перетворюється на системи з
відкритим доступом. Підходячи до порогових умов, система може залишитися системою
стабільною (проте не статичною) з обмеженим доступом. Автори констатують, що після
Другої світової віини такии перехід вдалося здіиснити лише вісьмом країнам. Перехід
відбувається завдяки формуванню порогових умов, які передбачають докорінні зміни як
в економіці, так і в політиці. Успішне впровадження інституціиних форм з системи
відкритого доступу до соціального порядку з обмеженим доступом залежить від
готовності еліт прииняти систему відкритого доступу, бачити у ніи вигоду, а не загрозу.
За останньої умови вони руинуватимуть формальні інституції відкритого доступу,
практикуючи неформальні важелі впливу. В сучасному світі механізми обмежень дуже
часто мають неформальнии характер [4].
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
283

Специфікою функціонування системи обмеженого доступу є регулювання економічних відносин між суб’єктами господарювання на основі «адміністративних торгів»,
що є проявом впливу на ці процеси політичних екстрактивних інститутів, які у своїи
сукупності функціонують як інститут адміністративного ринку. Адміністративнии ринок є за своєю сутністю політичним ринком. До нього можна використовувати концепти,
за допомогою яких описується і пояснюється діяльність політичних ринків (досліджували Дж. Бьюкенен, Г. Талок, К. Ероу, М. Олсон та ін.), а також ринку, якии розподіляє
статуси суспільних відносин (досліджували В.А. Наишуль, С.Г. Кордонськии та ін.).
Можна виділити низку адміністративних ринків, або ж складові національного
адміністративного ринку, а саме: адміністративнии ринок державного управління, адміністративнии ринок регіональної політики, адміністративнии ринок силових структур
(оборона, поліція тощо), адміністративнии ринок наукових и освітніх структур, мистецтва та релігії. Фактично це аналог галузевих ринків. Проте, такии поділ є досить умовним,
оскільки всі ці складові фактично функціонують як єдина система, єдинии адміністративнии ринок країни. Про єдність ринку може свідчити вільне переміщення акторів
ринку (чиновників та службовців) по посадах з однієї сфери адміністрування в іншу.
Адміністративна реформа та процеси децентралізації влади в Україні
зіштовхується з труднощами через те, що економічна та політична сфера держави не має
нормального в класичному розумінні цього поняття інституту адміністрування, він
уражении значними проявами ексклюзивності, зокрема: існування обраних груп
населення, що мають особливі характеристики, набути які можна, відповідно до
«правил» обмеженого доступу; виключення певних суспільних груп з участі в
економічних процесах за ознакою матеріального забезпечення; нерівномірнии розподіл
доходів населення регіонів через порушення принципів соціальної справедливості і,
внаслідок цього, значне розшарування населення за економічними ознаками та освітнім
рівнем; недотримання соціальних норм та стандартів та послаблення зв’язків вразливих
категоріи населення з основними соціальними інституціями; нехтування законами,
формальними нормами та домінування неформальних норм; високии рівень тіньової
економіки; високии рівень корупції; політична нестабільність [3].
Політична та економічна ексклюзивність знаходяться у тісному взаємозв’язку і
породжують пліч-о-пліч. Це відбувається внаслідок зрощення бізнесу з політичною
сферою і накладає негативнии відбиток на фундаментальні економічні процеси у різних
сферах економічної діяльності: у виробництві – викривлення у процесах створення
доданої вартості, домінування виробництв із низьким рівнем доданої вартості;
у розподілі – обмеженість доступу до ресурсів, в першу чергу – до капітальних та
організаціиних ресурсів; в обміні – дисфункція ринків ресурсів (монополізація) та ринків
товарів та послуг (спотворення механізму ціни інфляціиними процесами); у споживанні
– незадовільнии рівень споживання через нерівномірнии і несправедливии розподіл
доходів населення.
Поняття системи обмеженого доступу та адміністративного ринку за своїм
методологічним спрямуванням відповідають сучасніи розширеніи управлінськіи
концепції, яка може забезпечити трансформацію державного управління у публічне
адміністрування, та охоплює як суб’єкти не тільки органи державної влади та місцевого
самоврядування, але и інші інститути суспільства, в тому числі приватнии сектор та
громадські об’єднання [9, 10].
Фактично, обмежении доступ та адміністративнии ринок є головними чинниками
формування інституціиного базису ексклюзивності регулювання регіонального
розвитку України. Відповідно до цього, для зменшення проявів ексклюзивності
регулювання регіонального розвитку необхідно:
по-перше, сформувати дієвии та прозории адміністративнии ринок регіональної
політики;
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по-друге, проводити послідовну державну політику, спрямовану на
трансформацію системи обмеженого доступу, що передбачає успішну реалізацію
реформи децентралізації влади в державі.
Адміністративнии ринок регіональної політики – це сукупність управлінських
відносин, що базуються на регулярному обміні – наданні та отриманні управлінських
послуг між національними, регіональними, муніципальними і локальними органами
державної влади та місцевого самоврядування.
Інститут адміністративного ринку регіональної політики – це «місце» контакту
різноманітних груп інтересів та коаліціи господарсько-управлінської діяльності, що
мають між собою точки дотику. Одні пропонують власні послуги (виробники
управлінських послуг), інші їх отримують (споживачі управлінських послуг). Відповідно
до ринкової парадигми, в результаті повинні формуватися «ціни», встановлені ринком,
а також уточнюватися обсяги реалізованої кількості «продаж-купівель». Аналогом ціни
на ринку регіональної політики виступають законодавчі норми, що регулюють кількість
та обсяги управлінських взаємодіи (трансакціи) між акторами ринку. Акторами
(гравцями) ринку є органи державної влади національного та регіонального рівня, а
також органи місцевого самоврядування. Крім основних гравців на ринку, можна ввести
поняття факультативних акторів, якими є різні інституції, що надають чи отримують
послуги в сфері формування та реалізації регіональної політики (наприклад агенції та
асоціації регіонального розвитку, науково-дослідні установи, банки та фонди
регіонального розвитку тощо).
Структурна конструкція адміністративного ринку регіональної політики
зумовлена наявністю покупців (наприклад регіональних громад) та продавців
(наприклад регіональних та місцевих органів управління), що взаємодіють у
господарсько-управлінських операціях. Структура може також бути різних типів, більш
чи менш ускладненою. Наприклад, коли монопольнии постачальних послуг (держава),
діючи через посередників (регіональні органи державної влади), реалізує послуги
споживачам (регіональним та місцевим громадам). Взаємодія цих базових гравців
регіональної політики створює ринок попиту та пропозиції та формує иого різні моделі.
Відповідно до положень ринкової парадигми, дані моделі розглядаються крізь призму
такого поняття як «конкуренція». Це поняття, разом із поняттям «влада», є базовими
складовими у структурі ринкового концепту. Адміністративна конкуренція як прояв
боротьби за владу та повноваження виступає як каталізатор процесів, забезпечує
наповнення ринку управлінськими послугами. Прикладами такої конкуренції може бути
формування мережі Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) у регіонах
України внаслідок реформи децентралізації влади.
У сфері регулювання регіонального розвитку рішення виникають як результат
зіткнення інтересів и боротьби, торгів і компромісів між різними коаліціями
управлінців, об’єднаних навколо того чи іншого напряму реалізації регіональної
політики. До таких коаліціиних об’єднань входять представники влади та бізнесу, вагомі
інвестори і представники громадських інституціи. Таким чином, колишня практика
ходіння «у державу» і вирішування господарських питань (вибивання лімітів та фондів)
перетворилася на практику отримання в держави господарських преференціи (квот,
дозволів, податкових знижок, дотаціи, субвенціи та субсидіи). Цеи механізм
адміністративних торгів не став допоміжним, а є домінуючим у сфері провадження
господарської діяльності в регіонах України і породжує ексклюзивність регулювання
регіонального розвитку.
Еквівалентом грошових відносин на адміністративному ринку регіональної
політики виступають бюджетні відносини. Аналогом ціни – кількість голосів на місцевих
виборах. Аналогом цінних паперів – бланки із рішеннями державних органів управління
та місцевого самоврядування, які мають свою власну «ціну» та вагу в управлінськіи
вертикалі. На адміністративному ринку регіональної політики «торгуються» – послуги,
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трансферти, управлінські зусилля, знання про те, як приимаються рішення. Держава
одночасно виступає як у вигляді монополіста, так і регулятора ринку.
У процесі функціонування адміністративного ринку регіональної політики
виникають ексклюзивні ніші для торгів. Це відбувається через негнучкість або
складність процесу нормативно-правового регулювання господарської діяльності.
Зокрема, під час иого формування створюють нормативні (законодавчі) закладини, або
т. зв. рентовловлювачі, які спрямовані на формування таких ніш у системі законодавчого
забезпечення регіонального розвитку держави.
В контексті регулювання адміністративного ринку регіональної політики з метою
послаблення ексклюзивності регіонального розвитку слід пам’ятати, що держава є
монополістом на певніи території та має силові структури, а також порівняні переваги у
застосуванні примусу та насилля, щоб примусити споживачів (громадян, регіональні
громади інші інституціалізовані утворення) споживати послуги державного управління,
а також сплачувати за них через податки та інші явні та приховані платежі, причому
часто незалежно від рівня споживання та задоволення від цього споживання та від
якості наданих управлінських послуг.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Підсумовуючи викладене вище, можемо зробити висновок про те, що
ексклюзивність регулювання регіонального розвитку є наслідком дії системи з
обмеженим доступом, оскільки для інституту держави характерна відносна
нелімітована доступність джерел фінансових ресурсів. Через це формуються перекоси у
їх отриманні та витрачанні. Запобіжником від такого роду ситуацій може бути
формування на засадах використання моделі інклюзивного розвитку інституцій
громадянського суспільства або його елементів на рівні громад як інструменту
контролю суспільства над державою. Це передбачає формування різноманітних
організаційних структур, адже інтереси громадян відстроюються лише через
організації, державні органи більше рахуються з організаціями.
Вихід із ситуації, що склалася, вбачається у розосередженні системи обмеженого
доступу, заміна її на більш дрібні системи, доступ до яких буде більш відкритим. Це забезпечить наближення владного потенціалу до людини, її потреб та запитів. В Україні
досягнення цієї мети може відбутися внаслідок децентралізації державної влади, перенесення центру ваги повноважень та розподіл їх між суб’єктами місцевого самоврядування, адже більшість проблем, які мають громади, не вирішується на високому рівні.
Отже, рух у напрямку подолання політичної та економічної ексклюзії та становлення інклюзивних інститутів управління в Україні вже розпочався, проте, цей процес
потребує вироблення загальної стратегії, формування якої значно ускладнюється
перенесенням частини політичних процесів на регіональний та місцевий рівень.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Ткачук, Г. О. Методичнии підхід до оцінки стану фінансової системи підприємства в
умовах забезпечення иого економічної безпеки [Текст] / Галина Олександрівна Ткачук,
Сергіи Вікторович Рибалко, Лариса Борисівна Скляр // Українськии журнал прикладної
економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 288–296. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. У даній статті представлено обґрунтування методичного підходу до оцінки
стану фінансової системи підприємства харчової промисловості в межах загальної
оцінки рівня системи економічної безпеки за умов забезпечення безпеки
трансформаційних перетворень.
Мета. Основним завданням даної статті є обґрунтування методичного підходу до
оцінки стану фінансової системи підприємства харчової промисловості в межах
загальної оцінки рівня системи економічної безпеки за умов забезпечення безпеки
трансформаційних перетворень.
Результати. Загальна оцінка фінансового стану включає аналіз на предмет
забезпеченості підприємства власним капіталом; раціональність розміщення власного
капіталу; величину і частку робочого капіталу; ефективність використання власного
капіталу; власного оборотного капіталу; сукупного капіталу; фондовіддачу активів
підприємства. Проведено оглядовий аналіз мети та основних напрямків фінансового
аналізу підприємства. Запропоновано проведення аналізу фінансової системи
підприємств харчової промисловості за трьома напрямами: екпрес-аналіз фінансового
стану, повний фінансовий аналіз результатів діяльності, оцінка стану фінансовоекономічної системи підприємства. Запропоновано застосування показників-індикаторів
оцінки стану фінансово-економічної системи підприємства харчової промисловості за
умов трансформаційних перетворень, до складу яких віднесено показники-індикатори
класичного фінансового аналізу та міжнародної практики й показники-індикатори
корпоративної спроможності, які є авторським доробком.
Висновки. Узагальнено напрями, за яким пропонується проводити перевірку
корпоративної спроможності підприємства. За результатами проведеного дослідження
зроблено висновки про напрями подальших наукових доробок.
Ключові слова: економічна безпека, оцінка фінансової системи, фінансовий стан,
трансформаційні перетворення, підприємство.
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METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE STATE OF THE FINANCIAL SYSTEM OF
THE ENTERPRISE IN TERMS OF ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY
Abstract
Introduction. The study of the system of economic security of the enterprise involves the study of
the problems of its creation, operation, evaluation and areas of information development. This
article presents the justification of the methodological approach to assessing the state of the
financial system of the food industry within the overall assessment of the level of the economic
security system under the conditions of ensuring the security of transformations.
Purpose. The main task of this article is to substantiate the methodological approach to assessing
the state of the financial system of the food industry within the overall assessment of the level of
the economic security system in terms of ensuring the security of transformations.
Results. The general assessment of the financial condition includes the analysis of provision of the
enterprise with own capital; rational placement of equity, the amount and share of working capital;
efficiency of equity use; own working capital; total capital; return on assets of the enterprise.
A review analysis of scientific literature sources and regulatory materials was conducted, which
allowed to determine the purpose and main directions of financial analysis of the enterprise. It is
proposed to analyze the financial system of food industry enterprises in three areas: rapid analysis
of financial condition, full financial analysis of performance, assessment of the financial and
economic system of the enterprise.
The purpose of the analysis and diagnostics of the financial condition of the enterprise in the system
of enterprise economic security is formulated. The application of assessment indicators of the
financial and economic system of the food industry under the conditions of transformations, which
include indicators of classical financial analysis and international practice and indicators of
corporate capacity, which are the author's work.
Conclusions. The rule according to which it is offered to carry out checking corporate capacity of
the enterprise is presented. Based on the results of the study, conclusions were made about the
directions of further scientific research.
Keywords: economic security, assessment of the financial system, financial condition,
transformations, enterprise.
JEL classification: G3
Вступ
Важливою складовою оцінки економічної безпеки, яка безпосередньо впливає на
спроможність системи економічної безпеки підприємства до ефективного функціонування, є стан фінансової системи підприємства. Фінансова сфера діяльності підприємства є актуальним об’єктом дослідження у будь-якии період економічного розвитку
країни. У період розквіту пріоритетними є питання ефективного використання вільних
фінансових коштів та забезпечення високого рівня рентабельності виробництва. Для
періоду високої інфляції та жорсткої конкуренції в першу чергу вирішуються питання
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економії фінансових ресурсів, вигідного використання кредитних коштів і пошук
потенціиних інвесторів.
Фінансова система представляє собою «сукупність фінансових операціи, які
здіиснюються суб’єктами фінансової діяльності з використанням певного фінансовогокредитного механізму» [1].
Фінанси підприємства у вузькому розумінні можна розглядати як економічні
відносини щодо руху та перерозподілу грошових потоків в процесі перетворення [2].
Оцінка стану фінансової системи у звичаиному режимі функціонування
підприємства проводиться у процесі здіиснення фінансового аналізу. Оскільки
джерелом інформації для розрахунку аналітичних показників є облікові дані фінансової
звітності, підприємство має можливість проводити таку оцінку щоквартально. На
практиці така оцінка може проводитись щомісяця і, за наявності раціональної схеми
документообігу та нагальної потреби, станом на будь-яку дату.
Поняття «фінансовии стан» розглядається сучасними науковцями з різних
ракурсів, а саме, як:
1) реальна та потенціина спроможність підприємства фінансувати поточну
діяльність підприємства та проекти иого економічного розвитку [3];
2) збалансованість різних елементів активів та капіталу підприємства [4];
3) стан капіталу в процесі иого обігу та спроможність суб’єкта до саморозвитку на
фіксовании момент часу [5].
4) сукупність показників, що відображають стан розміщення та використання
фінансових ресурсів [6];
5) результат взаємодії всіх елементів фінансової системи підприємства, якии
характеризується системою показників наявності, розміщення і використання
фінансових ресурсів [2].
Мета фінансового аналізу в системі управління підприємством – оцінити фінансовии стан підприємства та результати иого діяльності; оцінити фінансову стіикість
підприємства, иого платоспроможність, кредитоспроможність та ділову активність;
виявити тенденції та перспективи розвитку фінансової системи підприємства;
отримати достовірну інформацію для прииняття поточних та стратегічних рішень щодо
управління фінансовими ресурсами. Саме тому проблематиці оцінки стану фінансовоекономічної системи підприємства присвячено багато наукових праць вітчизняних та
зарубіжних авторів, серед яких О.П. Антонюк, О.Я. Базілінська, М.Д. Білик, І.О. Бланк,
К.В. Ізмаилов, В.В. Ковальов, М.Я. Коробов, Р.О. Костирко, Г.О. Крамаренко, Л.А. Лахтіонова, А.М. Поддєрьогін, Г.В. Савицька, Р.С. Саифулін, О.М. Терещенко, Ю.С. Цал-Цалко,
О.Є. Чорна, В.В. Шеремет.
Мета дослідження
Основним завданням даної статті є обґрунтування методичного підходу до оцінки
стану фінансової системи підприємства харчової промисловості в межах загальної оцінки рівня системи економічної безпеки за умов забезпечення безпеки трансформаціиних
перетворень.
Виклад основного матеріалу дослідження
Мета оцінки фінансового стану підприємства в системі економічної безпеки підприємства – оцінити фінансові ризики и загрози, а також спроможність фінансового забезпечення ефективного функціонування системи економічної безпеки підприємства.
Фінансовии аналіз при класичному підході передбачає проведення аналітичних
розрахунків та оцінки позитивних та негативних наслідків фінансово-господарської
діяльності за такими напрямами: 1) загальна оцінка фінансового стану (оцінка стану
маина); 2) аналіз фінансової стіикості; 3) аналіз ліквідності та платоспроможності;
4) аналіз фінансових результатів діяльності (прибутковості); 5) аналіз имовірності банкISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 1.
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рутства; 6) аналіз ділової активності та кредитоспроможності. В свою чергу, загальна
оцінка фінансового стану включає аналіз за наступними критеріями: забезпеченість
підприємства власним капіталом; раціональність розміщення власного капіталу;
величину і частку робочого капіталу; ефективність використання: власного капіталу;
власного оборотного капіталу; сукупного капіталу; фондовіддачу активів підприємства.
У міжнародній практиці прийнято таку структуру фінансового аналізу: 1) аналіз
активів (asset mаnаgеment rations); 2) аналіз пасивів – зобов’язань, довгострокової
платоспроможності, фінансового важеля ( debts mаnаgеment rations, long-term solvence,
financial leverage); 3) аналіз ліквідності та платоспроможності (liquidity and short-term
solvence); 4) аналіз прибутковості (profitability); 5) аналіз ринкової вартості (market value).
Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного
сектору економіки, затверджена Міністерством фінансів України у 2006 року, виділяє
такі види фінансового аналізу: 1) вертикальний фінансовий аналіз - порівняння питомої
ваги окремих структурних складових; 2) горизонтальний фінансовий аналіз –
дослідження динаміки показників; 3) порівняльний фінансовий аналіз – зіставлення
фіктивних показників із встановленими нормативами та плановими показниками;
4) аналіз фінансових коефіцієнтів – дозволяє оцінити фінансову стабільність,
оборотність активів та платоспроможність; 5) факторний фінансовий аналіз – оцінка
впливу факторів на результати діяльності та фінансовий стан [7].
Зазначена методика також рекомендує проводити оцінку ефективності
діяльності підприємства, для чого обрано всього три показника: коефіцієнт оборотності
активів; коефіцієнт рентабельності діяльності та коефіцієнт рентабельності власного
капіталу. В табл. 1 наведено алгоритм оцінки такої ефективності відповідно до різних
результатів зазначених відносних показників для підприємств харчової промисловості.
Таблиця 1. Алгоритм оцінки ефективності діяльності підприємств харчової
промисловості державної форми власності (узагальнено за даними [7])
Коефіцієнт
оборотності
активів
Високе значення

Коефіцієнт
рентабельності
діяльності
Високе значення

Коефіцієнт
рентабельності
капіталу
Високе значення

Високе значення

Низьке значення

Середнє значення

Низьке значення

Низьке значення

Низьке значення

Оцінка ефективності діяльності
Задовільно для всіх підприємств
Задовільно для підприємств
харчової промисловості
Незадовільно для всіх підприємств

Трьохфакторну модель оцінки фінансового стану використовують у міжнародніи
практиці за схемою факторного аналізу фірми «Du Pont»[8]. За цим, базовии показник
рентабельності власного капіталу (РВК) розкладається на складові показники:
рентабельності продажу (РЧП), коефіцієнту оборотності активів (ресурсовіддачі) (КОА),
коефіцієнт фінансової залежності (структури маина) (КФЗ) .
РВК = РЧП х КОА х КФЗ
(1)
або
РВК = (ЧП / ЧД) х (ЧД / А) х (А / ВК)
(2)
де ЧП – чистии прибуток;
ЧД – чистии дохід (виручка від реалізації);
А – вартість активів (валюта балансу);
ВК – власнии капітал.
Методичними рекомендаціями з аналізу та оцінки фінансового стану підприємства, що затверджено Центральною спілкою споживчих товариств України у 2006 році, рекомендовано проведення фінансового аналізу у двох формах: експрес-аналіз
фінансового стану та поглиблении факторнии аналіз фінансового стану [9].
З огляду на тематику нашого дослідження, пропонуємо на підприємствах харчової
промисловості проводити фінансовии аналіз з метою оцінки иого фінансового стану за
такими напрямками (рис. 1):
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- експрес-аналіз фінансового стану – для потреб поточного управління;
- повнии фінансовии аналіз результатів діяльності, якии включає загальну оцінку
фінансового стану, аналіз фінансової стіикості та платоспроможності, аналіз ділової активності та кредитоспроможності – для загальної оцінки ефективності діяльності, фінансового стану, виявлення загальнии тенденціи розвитку фінансово-економічної системи підприємства;
- оцінку стану фінансово-економічної системи – для визначення фінансової спроможності підприємства у забезпеченні ефективного функціонування системи економічної безпеки.
Основні напрями фінансового аналізу підприємства
Напрям 1:
Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

Напрям 2:
Повнии фінансовии аналіз
результатів діяльності

Напрям 3:
Оцінка стану фінансово-економічної системи підприємства

Мета:
забезпечення потреб
системи поточного
управління
підприємства

Мета: загальна оцінка ефективності діяльності, фінансового стану, виявлення загальних тенденціи розвитку фінансово-економічної системи підприємства

Мета:
визначення фінансової
спроможності підприємства у
забезпеченні ефективного
функціонування системи ЕБП

Інструменти:
показники поточного
фінансового стану

Інструменти:
показники оцінки ефективності
результатів діяльності

Інструменти:
індикатори оцінки спроможності
фінансової системи

Рис. 1. Напрями фінансового аналізу на підприємствах харчової промисловості за
умов трансформаційних перетворень (авторський доробок)
Для оперативної оцінки фінансового стану в системі економічної безпеки можна
скористатися комплексом із восьми показників-індикаторів, до складу яких віднесено
коефіцієнт покриття, коефіцієнт автономії (фінансової незалежності), рівень фінансового левериджу (ризику), коефіцієнт забезпеченості відсотків до сплати, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, середньозважена вартість капіталу
(WACC) та темпи зростання прибутку, реалізації продукції, активів [10, 11, 12]. На нашу
думку, зазначении набір показників недостатньо розкриває картину фінансового стану
підприємства та иого фінансову спроможність.
На наш погляд, при виборі індикаторів фінансового стану для загальної оцінки
рівня економічної безпеки, необхідно враховувати таке:
1) Результати оцінки повинні характеризувати фінансовии стан підприємства на
дату оцінки; фінансову спроможність підприємства нівелювати деструктивні наслідки
бізнес-процесів та непередбачуваних ситуаціи; характеризувати рівень фінансовомаинової та корпоративної безпеки.
2) Обрані
індикатори
мають
бути
максимально
інформативними,
несуперечливими, взаємно доповнювати один одного, висвітлювати проблемні аспекти
фінансової системи підприємства.
3) Вхідна інформація для визначення обраних індикаторів має бути доступною,
достовірною, вільною від фальсифікаціи та носити публічнии характер.
4) Алгоритм розрахунку обраних індикаторів має бути логічним, доступним для
розуміння та усвідомлення, використовувати загальнонауковии інструментаріи.
5) Розрахунки необхідно проводити без помилок, ретельно перевіряти та
тестувати для забезпечення якості результату.
6) Отримані результати мають бути достовірно визначеними, зрозумілими,
логічними, не суперечити один одному та створювати цілісну картину стану фінансовоекономічної системи підприємства.
7) Методологія оцінки економічної безпеки має бути затверджена у складі
компонентів корпоративної політики економічної безпеки підприємства.
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Спираючись на результати фінансових розрахунків, які здіиснювались у
дослідженні економічного трансформаціиного середовища підприємств харчової
промисловості, вважаємо за необхідно розширити дании перелік за рахунок показників,
які характеризують фінансовии стан з огляду на корпоративні інтереси та спроможність
нівелювати наслідки збиткової діяльності.
З метою оцінки стану фінансово-економічної системи підприємства обираємо такии перелік із 13 показників-індикаторів: (табл. 2): класичні показники фінансового
аналізу (коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт автономії (фінансової незалежності), рівень фінансового левериджу (ризику), рентабельність операціиної діяльності, рентабельність власного капіталу, середньозважена
вартість, індекси зміни прибутку, реалізації продукції, активів, имовірність
банкрутства) та запропоновані автором індикатори (чистии залишок вартості чистих
активів, рівень власних необоротних активів, рівень власних оборотних активів, індекси
зміни статутного капіталу, вартості чистих активів та чистого прибутку).
Важливим індикатором оцінки фінансового стану в системі економічної безпеки
є оцінка имовірності банкрутства. Існує багато моделеи її оцінки, серед яких моделі
Е. Альтмана, Бівера, Спрінгеита, Фулмера та ін. Основне завдання вибору моделі –
отримання достовірної оцінки, виходячи із даних публічної звітності вітчизняних
підприємств.
Всі перераховані вище моделі використовують показник фінансового результату
(чистии прибуток або прибуток до оподаткування), що вказує на важливість цього
показника для оцінки фінансового стану особливо в умовах збиткової діяльності.
Заслуговує на увагу також питання впливу фінансового результату на фінансовии стан
та рівень економічної безпеки підприємства.
Фінансовии результат у вигляді прибутку або збитку суттєво впливає на ще один
важливии показник – вартість чистих активів, якии є індикатором корпоративної
спроможності підприємства. Відповідно до вимог п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу
України, якщо вартість чистих активів товариства менша від иого статутного капіталу
та менша від мінімального розміру капіталу, встановленого законодавством,
передбачається ліквідація підприємства [11].
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка
визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань (довгострокових та поточних), прийнятих до розрахунку.
Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за
попередніи та звітнии періоди відповідно до «Методичних рекомендаціи щодо
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з
урахуванням змін показників фінансової звітності) [12, 13, 14].
На наш погляд, чистии залишок вартості чистих активів (вартість чистих активів
за вирахуванням вартості статутного капіталу) вказує на наявність або відсутність
загрози имовірності ліквідації підприємства у зв’язку із недотриманням вимог чинного
законодавства.
Наявність непокритих збитків минулих років є деструктивним фактором, що
провокує зменшення вартості чистих активів. Іншими факторами, які також впливають
на вартість чистих активів є статутнии капітал, додатковии капітал і цільове
фінансування. Таким чином, покращити значення даного показника можна за рахунок
залучення коштів інвесторів, отримання цільового фінансування, безоплатного
отримання активів, дооцінкою активів тощо. Наипродуктивнішим фактором у цьому
переліку є прибуток звітного періоду, темп зростання якого повинен перевищувати
темп позитивних змін інших факторів.
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Таблиця 2. Показники-індикатори оцінки стану фінансово-економічної системи
підприємства харчової промисловості за умов трансформаційних перетворень
Індикатор фінансового
Алгоритм розрахунку
Зміст інформації
стану ЕБП
Показники-індикатори класичного фінансового аналізу та міжнародної практики
Вказує на спроможність
1. Коефіцієнт поточної
Оборотні активи / поточні
підприємства розрахуватись за
ліквідності
зобов’язання
поточними зобов’язаннями
Грошові кошти, поточна
Вказує на спроможність
2. Коефіцієнт швидкої
дебіторська заборгованість,
підприємства швидко
ліквідності
поточні фінансові інвестиції /
розрахуватись за поточними
поточні зобов’язання
зобов’язаннями
3. Коефіцієнт автономії
Власнии капітал / валюта
Вказує на залежність підприємства
(фінансової незалежності)
балансу
від зовнішніх джерел фінансування
Вказує на рівень ризикованості
4. Рівень фінансового
Довгострокові зобов’язання /
власним капіталом щодо покриття
левериджу (ризику)
власнии капітал
довгострокових боргів
Прибуток від операціиної
Вказує на рівень прибутковості
5. Рентабельність
діяльності / витрати
операціиної діяльності (базову
операціиної діяльності
операціиної діяльності
прибутковість)
6. Рентабельність власного
Чистии прибуток / власнии
Вказує на рівень прибутковості
капіталу
капітал
власного капіталу
Індекс зростання чистого
Вказує на дотримання принципів
7. Індекси зміни прибутку,
прибутку > Індекс зростання
«золотого» правила економіки та
реалізації продукції,
чистого доходу > Індекс
вказує на стіикість економічного
активів
зростання активів
розвитку підприємства
8. Середньозважена
WACC =(Е / К)*у + (D / К)* b
Визначає очікувану вартість капітавартість капіталу (WACC)
(1 - Xс ), де К = Е + D*
лу компанії (підприємства, бізнесу)
*K – обсяг інвестованого капіталу; D – обсяг позикових коштів; E – обсяг власного капіталу;
y – необхідна або очікувана прибутковість від власного капіталу; b – необхідна або очікувана
прибутковість від позикових коштів; Xс – ставка податку на прибуток
9. Оцінка имовірності банкрутства
Надає характеристику имовірності банкрутства
1) п’ятифакторна модель Е. Альтмана
Ζ = 1,2А + 1,4В + 3,3С + 0,6Д + 1,0E
2) модель Спрінгеита
Ζ = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4Д
3) дискримінантна модель О.О. Терещенка
Ζ = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6
Показники-індикатори корпоративної спроможності (віторськии доробок)
10. Чистии залишок
Активи – Зобов’язання Вказує на имовірність загроз
вартості чистих активів
Статутнии капітал
ліквідації підприємства
Позитивнии результат від
Вказує на частку необоротних
11. Рівень власних
вирахування власного капіталу з
активів, забезпечену власними
необоротних активів
вартості необоротних активів /
джерелами фінансування (власні
необоротні активи
необоротні активи)
Різниця між вартістю власного
Характеризує наявність власних
12. Рівень власних
капіталу та необоротних активів
джерел фінансування оборотних
оборотних активів
/ Оборотні активи
коштів (поточної діяльності)
13. Індекси зміни
Індекс зростання статутного кастатутного капіталу,
піталу (Іск) ˂ Індекс зростання
Характеризує корпоративну
вартості чистих активів та чистих активів (Іча) ˂ Індекс зроспроможність підприємства
чистого прибутку
стання чистого прибутку ( Ічп)

Пропонуємо для оцінки фінансової спроможності економічної
підприємства перевіряти корпоративну спроможність за правилом (3):
Оцінка корпоративної спроможності:
Індекс зростання статутного капіталу (Іск) ˂ Індекс зростання чистих
активів (Іча) ˂ Індекс зростання чистого прибутку (Ічп)

системи

(3)

Звертаємо увагу на тои факт, що для оцінки стану фінансово-економічної безпеки
пропонується використовувати показник «фінансовии результат від операціиної діяльності», що дозволяє оцінити результат безпосередньо пов'язании із основною діяльніISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 1.
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стю підприємства. Зроблении таким чином акцент дозволяє оцінити прибутковість
виробництва та виявити загрози, пов’язані із завищенням непродуктивних витрат.
Висновки та перспективи подальшого дослідження
Таким чином, пропонується проведення аналізу фінансової системи підприємств
харчової промисловості за трьома напрямами: експрес-аналіз фінансового стану, повнии
фінансовии аналіз результатів діяльності, оцінка стану фінансово-економічної системи
підприємства. Для реалізації останнього напряму запропоновано застосування
показників-індикаторів оцінки стану фінансово-економічної системи підприємства
харчової промисловості за умов трансформаціиних перетворень, до складу яких входять
показники-індикатори класичного фінансового аналізу та міжнародної практики и
показники-індикатори корпоративної спроможності, які є авторським доробком.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Бабко, Н. М. Особливості маркетингових комунікаціи в інформаціиних мережах [Текст]
/ Наталя Миколаївна Бабко, Інна Вікторівна Науменко, Софія Іванівна Співак
// Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 297–303. – ISSN
2415-8453.
Анотація
В статті проведено дослідження особливостей маркетингових комунікацій в
інформаційних мережах. Визначено, що маркетинг в інформаційних мережах включає в
себе безліч методів. Найбільш популярні з них – це створення спільнот бренду (створення
представництв компанії в інформаційних медіа), репутаційний менеджмент і ряд інших.
Використання різних інструментів інформаційного (соціального) просування в мережі
Інтернет дозволяє ефективно налагодити комунікацію з потенційними та реальними
споживачами товарів і послуг і вирішує ряд інших не менш важливих завдань. При цьому
методика SMM є дієвішим інструментом, ніж традиційна реклама. Окреслено основний
набір інструментів для просування товару: створення і просування співтовариств
бренду; рекламування в нішевих інформаційних мережах; створення і розвиток власних
інформаційних майданчиків; просування контенту – аудіоконтенту, відеоконтенту,
поширення унікального безкоштовного контенту; проведення інтерактивних акцій –
віртуальних вебінарів, опитувань, консалтингових акцій (із залученням експертів), акцій,
тестування, а також ексклюзивних умов для користувачів ресурсу компанії
(безкоштовні відвідування, знижки і т.ін.). До визначеного інструментарію також
віднесено: створення та просування інтерактивних елементів; робота з лідерами думок
– залучення відомої особистості для обговорення, організація офлайн-подій, ініціювання
контрольованої «витоку» даних до інформаційної сфери; «вірусний» маркетинг;
персональний брендинг; активна комунікація – спілкування з представниками цільової
аудиторії на форумах, прихований маркетинг, просування компанії на сервісах «питаннявідповідь», розміщення статей на комунікаційних ресурсах, створення «гарячих ліній» в
© Наталя Миколаївна Бабко, Інна Вікторівна Науменко, Софія Іванівна Співак, 2020
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тематичних інтернет-спільнотах. Доведено, якщо розглядати інформаційні мережі з
позиції комерційної компанії, то очевидно, що це середовище, в якому спостерігається
скупчення реальних і потенційних споживачів, представників, партнерів, конкурентів і
інших контактних аудиторій з високим ступенем довіри до інформації, поширюваної в
цьому середовищі.
Ключові слова: маркетинг, інформаційні мережі, маркетингові
маркетинговий інструментарій, ефективність інформаційних мереж.
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FEATURES OF MARKETING COMMUNICATIONS IN INFORMATION NETWORKS
Abstract
The article investigates the peculiarities of marketing communications in information networks.
It is determined that marketing in information networks involves many methods. The most
popular of these are the creation of brand communities (the creation of company representative
offices in information media), reputation management and several others. The use of various tools
of information (social) promotion on the Internet allows to establish effective communication with
potential and real consumers of goods and services and solves a number of other equally
important tasks. In this case, the SMM technique is a more effective tool than traditional
advertising. The basic set of tools for marketing is outlined: creation and promotion of brand
communities; advertising in niche information networks; creation and development of own
information sites; promotion of content – audio content, video content, distribution of unique free
content; conducting interactive promotions – virtual webinars, surveys, consulting campaigns
(involving experts), promotions, testing, as well as exclusive conditions for users of the company
resource (free visits, discounts, etc.). The toolkit also includes: the creation and promotion of
interactive elements; working with thought leaders – attracting a celebrity to discuss, organizing
offline events, initiating a controlled "leak" of data into the information sphere; "Viral" marketing;
personal branding; active communication – communication with representatives of the target
audience in the forums, hidden marketing, promotion of the company in the services of "questionanswer", placement of articles on communication resources, creation of "hot lines" in thematic
Internet communities. It is proved that when considering information networks from the point of
view of a commercial company, it is obvious that this is an environment in which there is an
accumulation of real and potential consumers, representatives, partners, competitors and other
contact audiences with a high degree of trust in the information disseminated in this environment.
Keywords: marketing, information networks, marketing communications, marketing tools,
effectiveness of information networks.
JEL classification: М30; М31; М39
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Вступ
У сучасних умовах, коли у більшості підприємств України немає достатніх
можливостеи для проведення масштабної рекламної компанії, для збору інформації та
аналізу потреб споживачів ефективним методом просування самої компанії або товару
(послуги) на споживчии ринок є використання інформаціиних (соціальних) медіа и
технологіи SMM (процес залучення трафіку або зацікавленості брендом чи продуктом)
через соціальні платформи [2].
Критичнии аналіз сучасних наукових і практичних публікаціи дозволив
виокремити такі конкурентні переваги, які и відображають основнии напрям даного
дослідження. Використання інформаціиних (соціальних) медіа для просування товарів
(продуктів) має ряд переваг у порівнянні з традиціиною рекламою [9]: невисока вартість
рекламної кампанії; більш широке і точне охоплення цільової аудиторії; можливість
отримувати зворотніи зв'язок від клієнтів і оперативно реагувати на нього; більш
лояльне ставлення потенціиних покупців до реклами, так як у соціальних мережах вона
сприимається споживачем як менш нав’язлива; інформаціині (соціальні) мережі маиже
не потерпають від кризових явищ чи будь-яких інших зовнішніх факторів.
Мета дослідження
Метою статті є представлення результатів дослідження особливостеи
маркетингових комунікаціи в інформаціиних джерелах, а також дослідження
інформаціиних мереж з позиції комерціиної компанії та можливостеи застосування
різних інструментів інформаціиного просування в інформаціиних мережах.
Виклад основного матеріалу досліджень
Маркетинг в інформаціиних мережах включає в себе безліч методів. Наибільш
популярні з них – це створення спільнот бренду (створення представництв компанії в
соціальних медіа), робота з блогерською сферою, репутаціинии менеджмент і ряд інших.
Просування товару (послуги) або безпосередньо самого підприємства в інформаціиних
мережах дозволяє вибірково впливати на цільову аудиторію, вибирати маиданчики, де
ця аудиторія в більшіи мірі представлена, використовувати наибільш придатні способи
комунікації з нею, при цьому наименшою мірою зачіпаючи незацікавлених у ціи рекламі
людеи. Одна з характерних особливостеи інформаціиних (соціальних) мереж, яка
дозволяє ефективно їх використовувати в маркетингових цілях, – широке охоплення
аудиторії. Серед українських користувачів популярні як вітчизняні соціальні мережі, так
і зарубіжні. Соціальні мережі різні за своїм характером, а отже їх можна використати для
досягнення цілого спектру цілеи певної компанії.
Так, основні цілі присутності компанії на YouTube – інформувати, навчати,
розважати; в Facebook – збільшити охоплення, залучити трафік на саит, представляти
регулярні оновлення, значно економити грошові кошти, обговорювати, відповідати на
коментарі та запити, покращувати клієнтськии сервіс, навчати та надавати інформацію;
Twitter – взаємодіяти, вивчати власнии ринок, формувати бренд, вивчати поведінку і
перевагу споживачів, публікувати новини, використовувати віруснии маркетинг,
збільшувати продажі, лояльність до бренду, вивчати конкурентів, демонструвати
досвід, залучати трафік на саит компанії; Linkedіn – розширити мережу, поліпшити
результати пошукової видачі, оцінювати конкурентів, партнерів, клієнтів, давати
рекомендації та робити огляди [4; 7].
На початку 2020 року наибільш популярними інформаціиними (соціальними)
мережами в Україні є Facebook (58% від усіх респондентів), YouTube (41%), Instagram
(28%) і Тelegram (14%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding
Group. Далі зі значним відривом идуть Twitter (5%) і Linkedіn (1%) [11].
У будь-якого роду комерціиної компанії є кілька стратегічних альтернатив
взаємодії із соціальною мережею:
1. Приєднатися до вже існуючої соціальної мережі або створювати власну. У
першому випадку компанія може зупинити свіи вибір на декількох існуючих ресурсах, в
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залежності від сфери діяльності та характеру цільової аудиторії. Так, компанії, що
випускають товари повсякденного попиту, побутову техніку, які надають страхові
послуги, тобто орієнтуються на масове споживання, традиціино представлені в
наибільш популярних мережах, таких як Facebook, Instagram та ін. Власна інформаціина
(соціальна) мережа може бути організована на саиті компанії і представляти собою
співтовариство користувачів, які обговорюють так чи інакше як самі товари и послуги,
так і все, що стосується даної сфери діяльності. У другому випадку, соціальна мережа
буде мати набагато меншу кількість учасників [4].
2. При використанні існуючої соціальної мережі компанія може скористатися
традиціиною банерної або контекстною рекламою або створити групу. З урахуванням
специфіки рекламованого товару або послуги, банерну і контекстну рекламу слід розміщувати в таких мережах, де наикращим чином представлена цільова аудиторія. Крім
того, можливе використання інструментів партизанського маркетингу (встановлення
прямого контакту з потенціиним клієнтом за рахунок комунікативних можливостеи
соціальних мереж), вірусного маркетингу (поширення вірусних роликів, в першу чергу
на YouTube-каналах).
3. Бути представленою в одніи або декількох соціальних мережах в залежності від
можливостеи компанії та необхідності охоплення цільової аудиторії, оскільки віковии і
гендернии склад соціальних мереж різнии, вибір може здіиснюватися в залежності від
необхідності комунікаціи із цільовими аудиторіями, які мають певні характеристики [7].
Створення інформаціиної (соціальної) мережі може вирішувати завдання,
пов'язані з реалізацією внутрішніх комунікаціи в компанії. В такому випадку мережа
буде мати закритии характер, що дозволяє обговорювати конфіденціині теми. При
цьому вся інформація захищена від нелегального використання і зберігається на
серверах компанії. У закритіи інформаціиніи (соціальніи) мережі немає анонімності, а
обговорення ведеться навколо робочих процесів. З її допомогою з'являється можливість
донесення корпоративних новин, організації прямого зв'язку з керівництвом компанії,
колективного пошуку рішень з питань внутрішніх бізнес-процесів, налагодження
зв'язків між відділами.
Один із головних плюсів SMM-маркетингу перед традиціиними інструментами
просування в соціальних медіа є иого довготривалість: цеи метод працює на
перспективу, створюючи бажании образ або позитивне сприиняття бренду в цільової
аудиторії [2]. Сьогодні, коли мережа Internet поширена практично всюди, SMM має
величезнии набір інструментів для просування (за деякими підрахунками, їх понад 100),
які можна розділити за такими категоріями:
1. Створення і просування співтовариств бренду – спільнот компанії, зустрічеи і
заходів в соціальних мережах, розробка спільнот для кожного продукту компанії,
підтримка груп, співтовариств і співробітників компанії.
2. Рекламування в нішевих (закритих) соціальних мережах (Drugme, Geni), просування контенту в тематичних медіа (Habrahabr), просування новин на новинних сервісах (News2, Newsland), позначення бренду на гео-сервісах (прив'язка до певної географічної точки), рекламування через мобільні додатки соцмереж і рекомендаціині
маиданчики.
3. Створення і розвиток власних інформаціиних маиданчиків – корпоративного
блогу и відеоблогу, онлаин-ТБ, написання гостьових постів на тематичних ресурсах, RSSмаркетинг (англ. «Really Simple Syndication» – «Просте поширення інформації».
Це формат доставки регулярно оновлюваного веб-контенту. RSS-канали, або фіди
дозволяють користувачам мережі отримувати інформацію про нові матеріали,
розміщені на різних саитах), розміщення на ресурсах соціальних закладок, ведення
корпоративного маиданчика на Twitter (в тому числі, організація на ньому акціи),
оновлення статусів на Facebook та інших офіціиних сторінках, вибудовування
партнерства в соціальних мережах тощо.
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4. Просування контенту – аудіоконтенту, відеоконтенту (на відеоагрегаторах),
фотографіи на фотоагрегаторах, поширення соціальних релізів, написання статеи для
Wikipedia, поширення унікального безкоштовного контенту (електронної книги тощо).
5. Проведення інтерактивних акціи – віртуальних вебінарів, опитувань, консалтингових акціи (із залученням експертів), акціи, тестування, ігор в соцмережах, а також
ексклюзивних умов для користувачів ресурсу компанії (безкоштовні відвідування,
знижки і т.ін.)
6. Створення та просування інтерактивних елементів – промододатків, віджетів.
7. Робота з лідерами думок – залучення відомої особистості в блог або маиданчик
для обговорення, організація офлаин-подіи або акціи для блогерів, ініціювання
контрольованої «витоку» даних в блогосферу і т. ін.
8. «Віруснии» маркетинг – створення вірусних інфоприводів, контенту, вірусних
саитів, поширення мемів (інформаціиних об'єктів – картинки, ролика, символу, які
швидко розходяться по мережі та мають широку популярність).
9. Персональнии брендинг – популяризація особистого профаила (або профаилів
співробітників), просування промоперсонажа, особистого блогу керівника,
рекламування через маиданчики ділових зв'язків.
10. Активна комунікація – спілкування з представниками цільової аудиторії на
форумах, приховании маркетинг, просування компанії на сервісах «питання-відповідь»,
розміщення статеи на комунікаціиних ресурсах, створення «гарячих лініи» в тематичних
інтернет-спільнотах.
11. Вихід в реитинги і топи, наприклад в «Головні теми дня», постів на саитах,
посилання на саит на ресурсах соціальних закладок і всі інші можливі реитинги.
12. Інші інструменти – медіина або таргетована реклама в соцмережах, звернення до бірж платних постів або звернення на біржі агентів соціальних мереж (BeAgent) [2].
Існує також ряд інших інструментів SMM. Наиголовніше при використанні цих
методів – це ретельне попереднє вивчення аудиторії соціальної мережі, в якіи компанія
планує просуватися, виокремлення із загального складу цільових користувачів і
звернення саме до них.
Відносно видів товарів і послуг, які можуть просуватися на споживчому ринку за
допомогою інформаціиних (соціальних) мереж, то єдиного погляду на це питання немає.
Існує думка, що наибільшу віддачу від інформаціиних (соціальних) медіа приносить
просування брендів. Відомі бренди отримують більше віддачі від реклами, ніж невеликі
компанії, тому що сьогодні соціальні медіа частіше використовуються для PR і
брендингу, ніж для стимулювання збуту [7]. Однак ряд експертів вважає, що соціальні
медіа приносять істотну користь як відомим брендам, дозволяючи економити кошти,
так і малому бізнесу, сприяючи охопленням набагато більшої аудиторії та створення
бренду.
Дати оцінку ефективності використання інформаціиних (соціальних) медіа для
конкретного підприємства досить складно, тому що вона вимагає наявності інформації
протягом певного періоду часу вже після початку впровадження підприємством
маркетингових комунікаціи в мережу. Ефективність використання інформаціиних
(соціальних) мереж вимірюють двома способами: за допомогою поточної аналітики и
метрик конкретної маркетингової кампанії. Аналітика фіксує різні дії протягом
тривалого періоду часу і необхідна для того, щоб відстежувати загальні настрої та
відгуки про товар (послуги), компанії. Метрики кампаніи, навпаки, допомагають
зрозуміти рівень впливу націлених маркетингових ініціатив, і будуть відрізнятися в
залежності від цілеи кожної з кампаніи. Програма для ефективного вимірювання
успішності діи в інформаціиних (соціальних) медіа повинна поєднувати в собі як поточні
дані, так і дані по окремо взятим кампаніям.
Не дивлячись на труднощі вимірювання ефективності використання
інформаціиних (соціальних) медіа, можна виділити ряд незаперечних переваг реалізації
маркетингових комунікаціи в соціальних мережах [4; 7]:
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- простота і легкість поширення інформації (створити групу в мережі можна
швидше, ніж наипростішии саит);
- відсутність просторових обмежень;
- оперативність реагування;
- добровільність спілкування;
- простота підтримки зворотного зв'язку зі споживачами;
- можливість економії фінансових коштів;
- короткі терміни запуску рекламної кампанії;
- чітке виділення цільової аудиторії, оскільки соціальна мережа є ресурсом, якии
самостіино активно залучає користувачів;
- можливість використання інструментів вірусного маркетингу, оскільки вступ до
групи зазвичаи носить імпульсивнии ланцюговии характер;
- інтерактивність.
Однак, як будь-якии маркетинговии інструмент інформаціині (соціальні) мережі
мають певні недоліки, серед яких перше місце заимає «синдром безлічі соціальних
мереж», що змушує користувачів реєструватися і підтримувати контакти відразу на
декількох ресурсах, а також переглядати велику кількість повідомлень. Крім того, будьякии користувач, у тому числі представники комерціиної компанії, які організовують
групу в інформаціиних (соціальних) мережах для просування продукції, при виникненні
необхідності видалити сторінку (групу), зіткнеться з труднощами. До недоліків також
варто віднести недостатньо розвинении мобільнии інтерфеис, можливість зараження
вірусами.
Як і у випадку з веденням корпоративного саиту, робота в інформаціиніи
(соціальніи) мережі вимагає значних витрат часу при скороченні витрат фінансових.
Необхідність виділення фахівця, основну частину робочого часу заинятого реалізацією
маркетингових комунікаціи в мережі, також є одним із недоліків соціальних медіа.
В соціальному середовищі відбувається, як правило, неконтрольоване поширення
інформації, відсутня гарантія збереження і захисту інформації, існує небезпека
розголошення конфіденціиної інформації.
Технологія SMM відрізняється гнучкістю і підходить для просування практично
будь-яких сервісів, товарів або послуг. Однак ефективність маркетингових заходів залежить безпосередньо від якості обраних маиданчиків і відповідності використовуваних
інструментів завданням проекту [2].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, якщо розглядати інформаціині мережі з позиції комерціиної компанії, то очевидно, що це середовище, в якому спостерігається скупчення реальних і
потенціиних споживачів, представників, партнерів, конкурентів і інших контактних
аудиторіи з високим ступенем довіри до інформації, поширюваної в цьому середовищі.
Використання різних інструментів інформаціиного просування в мережі Internet
дозволяє ефективно налагодити комунікацію з потенціиними и реальними
споживачами товарів і послуг та вирішує ряд інших, не менш важливих завдань. При
цьому методика SMM є більш дієвим інструментом, ніж традиціина реклама.
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Анотація
В статті вивчено вплив бізнес-аналітики на процес прийняття стратегічних рішень
керівництвом компаній. Визначено, що прискорення інформаційних потоків викликало
необхідність впровадження системи управління змінами й розвиток нового напряму
діяльності – бізнес-аналітику. Представлено результати дослідження, які доводять, що
найчастіше бізнес-аналітику проводять для того, щоб визначити та перевірити
ефективність рішень, які стосуються, потреб, цілей і задач бізнес-діяльності, що вже
здійснює компанія та тієї, яка планується. Також розглянуто основні етапи формування
та розвитку ВІ-систем у світі, виділено основні фактори, що впливають на темпи
розвитку процесів бізнес-аналітики. Виокремлено, що в результаті бізнес-аналітики в
практичній діяльності суб’єкта економічних відносин поєднуються: маркетингові
дослідження; технічні можливості; інвестиції та фінансові ризики; конкурентні позиції
компанії та її конкурентів; нові інформаційні та маркетингові рішення; соціальноекономічне й політичне середовище. Основні задачі бізнес-аналітики включають:
забезпечення правдивої та необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;
визначення необхідності та своєчасності здійснення бізнес-процесів; оцінка поточних і
стратегічних вимог компанії щодо ефективності організації бізнес-аналізу; формування
загальної стратегії організації; визначення шляхів досягнення встановлених цілей;
координування діяльності всіх підрозділів; оцінка та контроль наявних і можливих
ризиків; оцінка необхідності корегування дій компанії для того, щоб мати змогу швидко
пристосуватися до змін на цільовому ринку. Встановлено основні проблемні аспекти, що
сформувалися в даній області, а також визначено роль і місце аналітики в діяльності
компанії. Розглянуто сучасний стан розвитку вітчизняного ринку ВІ-систем. Доведено,
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що за сучасних умов економічного розвитку компанії не можуть приймати ефективні
рішення без впровадження в практичній діяльності бізнес-аналітичних процесів, а успіх
компаній у конкурентній боротьбі та утримання лідируючих позицій на цільових ринках
в подальшому залежить від можливості ефективно застосовувати бізнес-аналітику.
Ключові слова: бізнес-аналітика, стратегічні рішення, компанія, інформаційні
технології.
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BUSINESS ANALYTICAL DEVELOPMENT TRENDS
Abstract
The article examines the impact of business intelligence on strategic decision-making by company
executives. It was determined that the acceleration of information flows caused the need to
introduce a change management system and the development of a new line of business intelligence.
The results of the study are presented, which show that most of the business analytics are conducted
in order to determine and check the effectiveness of decisions concerning the needs, goals and
objectives of the business activities, already carried out by the company and the one planned. The
main stages of the formation and development of HIV systems in the world are also considered, the
main factors influencing the pace of development of business analytics processes are highlighted. It
is emphasized that as a result of business analytics in the practical activity of the subject of economic
relations the following are combined: marketing research; technical capabilities; investments and
financial risks; competitive position of the company and its competitors; new information and
marketing solutions; socio-economic and political environment. The main tasks of business analytics
include: providing truthful and necessary information for making management decisions;
determining the need and timeliness of business processes; assessment of current and strategic
requirements of the company regarding the effectiveness of business analysis; formation of the
general strategy of the organization; determining ways to achieve the set goals; coordinating the
activities of all units; assessment and control of existing and potential risks; an assessment of the
need to adjust company actions in order to be able to quickly adapt to changes in the target market.
The main problematic aspects that had emerged in this field have been identified, as well as the role
and place of the analyst in the company's activity have been determined. The current state of
development of the domestic market of HIV-systems is considered. It is proved that under the current
conditions of economic development, companies cannot make effective decisions without the
implementation of business analytical processes in practice, and the success of companies in
competition and retaining leading positions in the target markets in the future depends on the
ability to effectively apply business analytics.
Keywords: analytic business-geometry, strategic decisions, company, information technologies.
JEL classification: С81; D20; D21
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Вступ
Функціонування компанії на ринку залежить від здатності адекватно реагувати
на зміни як в зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі. Прискорення
інформаціиних потоків викликало необхідність впровадження системи управління
змінами і розвиток нового напряму діяльності – бізнес-аналітику. Саме ВІ (Business
Intelligence) дозволяє управляти змінами, які ґрунтуються на виявлених потребах
компанії з урахуванням вимог всіх суб’єктів ринкових відносин. Розвиток
інформаціиних технологіи дав можливість компаніям розробляти системи, які
поліпшують реалізацію аналітичних процесів, а також оптимізують процес ухвалення
управлінських рішень. Однак недостатніи рівень впровадження компаніями сучасних
інформаціиних технологіи перешкоджає забезпеченню суттєвих переваг на ринку.
Також виникає і невдоволення бізнес-середовища, що пов'язане з кінцевими
результатами впровадження сучасних інформаціиних технологіи.
Дослідженням питань, пов’язаних із впливом бізнес-аналітики на ефективність
прииняття управлінських рішень, а в подальшому – і на економічну діяльність компанії
в цілому, заималося багато науковців. Зокрема, дані дослідження були в полі зору таких
вчених як Кириша О.В., Луцькии Т.М., Пархоменко О.В., Тлучкевич Н.В, Яременко З.М. та
ін. Проте, враховуючи досягнення науковців у даніи області, вважаємо, що за сучасних
швидкоплинних умов економічного розвитку продовження досліджень в даному
напрямку є вкраи важливим.
Мета та завдання статті
Метою даної статті є виявлення впливу бізнес-аналітики на ефективність діяльності компанії, а також визначення основних проблемних аспектів розвитку ВІ-систем.
Виклад основного матеріалу дослідження
Наприкінці ХХ ст. у сферах народного господарства почав підвищуватися інтерес
як до бізнес-аналізу загалом, так і до ВІ-методик, відповідних програмних технологіи і
рішень зокрема. Дана ситуація була спровокована змінами, які відбулися на світовому
ринку: крупні компанії заиняли свої позиції на відповідних сегментах цільових ринків,
конкурентоспроможні суб’єкти економічних відносин змогли пристосуватися до
швидкоплинних умов і посісти своє місце на суміжних ринках. Підприємства, які не
проводили аналіз всіх процесів, що відбувалися на цільовому ринку, як наслідок не мали
змоги пристосуватися до иого змін і втратили свої позиції [1]. Загалом на початок ХХІ ст.
компанії мали колосальні обсяги накопиченої інформації як про суб’єктів сфери
споживання, так і про суб’єктів сфер обігу та виробництва. Саме бази цих даних стали
одними з наицінніших активів підприємств, адже на основі їх аналізу можна було
приимати об’єктивні рішення, які в подальшому стратегічно відображалися на
економічніи діяльності суб’єктів ринкових відносин.
Необхідність і значимість бізнес-аналітики з точки зору конкурентоспроможності
у різних сферах бізнесу актуалізується, відзначають аналітики IDC (International Data
Corporation – провіднии постачальник інформації і консультаціиних послуг, організатор
заходів на ринках інформаціиних технологіи, телекомунікаціи і споживчої техніки) в
останніх своїх дослідженнях: «Впродовж декількох років різні організації витрачали
багато часу и грошеи на збір і обробку інформації в рамках внутрішніх проектів по
збереженню даних. Наразі компаніям необхідно починати розробляти способи
передання подібної інформації більшіи кількості фахівців; а також актуалізується
питання посилення аналізу цієї інформації, щоб отримати переваги на ринку, якии
наиближчим часом почне відновлюватися» [2]. Бізнес-аналітика дає керівництву
компанії змогу розуміти теперішніи стан справ бізнесу, а також на основі отриманих
результатів аналізу визначати, що необхідно для подальшої максимізації прибутку.
Практика показує, що наичастіше бізнес-аналітику проводять для того, щоб визначити
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та перевірити ефективність рішень, які стосуються потреб, цілеи і задач бізнесдіяльності, що вже здіиснює компанія та тієї, яка планується.
Крім того, фахівці компанії IDC виділяють три ключові фактори, що впливають на
темпи розвитку процесів бізнес-аналітики:
- бізнес-розвідка, яка останнім часом все частіше використовується у практичніи
діяльності компанії;
- керівники різних рівнів стимулюють розвиток аналітичних процесів;
- компанії частіше використовують сучасні комплексні формати бізнесаналітики.
Бізнес-аналітика – це процес аналізу інформації та тенденціи розвитку
аналітичних технологіи, що направлении на оптимізацію бізнес-процесів господарської
діяльності суб’єктів економічних відносин. Бізнес-аналітика складається з розуміння
того, як діють компанії для досягнення поставлених цілеи, а також визначення
можливостеи, що необхідні для забезпечення процесу надання товарів і послуг
споживачеві. Бізнес-аналітика включає визначення цілеи, співвідношення цих цілеи і
задач, розробку плану діи, які компанія повинна реалізувати у своїи практичніи
діяльності (для досягнення поставлених цілеи), а також встановлення форми взаємодії
різних підрозділів і зацікавлених осіб як у рамках цієї компанії, так і за її межами [3].
Перші записи стосовно BI датовані 1865 р., коли Річард Девенс використав термін
Business Intelligence, щоб описати дії Генрі Фарнесса, якии вивчив дані, проаналізував
ринкові умови і за рахунок цього отримав переваги над своїми конкурентами. У
подальшому термін «бізнес-аналіз», «бізнес-аналітика» була застосована американським вченим в області інформатики Хансом Петером Луном у 1958 р. (стаття «Бізнесаналітична система»). Зокрема науковець описав тои потенціал, якии містить у собі BI,
якщо до цього підходу додати можливості інформаціиних технологіи. Перші системи
підтримки ухвалення рішень (DSS-Decision Support Systems) з'явилися в 1970-х після
того, як Едгар Кодд запропонував світовіи громадськості новии метод організації даних.
Реляціині БД дозволили зробити крок вперед у сфері BI, у тому числі і засоби підтримки
ухвалення рішень, що активно розвивалися до середини 1980-х рр. У 1980-х почався етап
активної консолідації даних, інформація стала накопичуватися в єдиних центрах,
створюючи умови для глибокого і всебічного аналізу. Інструменти бізнес-аналітики
отримали доступ до великих обсягів даних, але залишалися складними технічними
інструментами, і тому бізнес не так часто, і не в усіх галузях застосовував цю складову
при приинятті обґрунтованих рішень. У 1990-х рр. технології бізнес-аналітики почали
розглядати як бізнес-інструмент, якии почав застосовуватися в багатьох галузях. Однак
використання BI було не дешевим задоволенням, а визначення завдання могло заимати
декілька днів. Саме з цієї епохи так званого «BI 1.0» виник стереотип про недоступність
рішень класу BI для «простих смертних». У 2000-х рр. було створено технологічну базу
для обробки даних в реальному часі, компанії отримали можливість приимати рішення
вчасно, ґрунтуючись на поточніи інформації. На ринку стали з'являтися різні продукти,
які відображають сукупність показників, а також системи BI з інтуїтивним інтерфеисом
(такі як Tableau або QlikView), робити запити в яких могли вже бізнес-користувачі.
Лідерами у сфері хмарних BI, за даними аналітиків, являються Amazon AWS,
Microsoft Azure, Google Cloud і IBM Bluemix.
Сьогодні бізнес-аналітика посідає ключове місце у розробці стратегії
підприємства, акумулюючи ідеї (маркетинг) та їх реалізацію (інформаціині системи,
технології) [4]. У результаті бізнес-аналітики в практичніи діяльності суб’єкта
економічних відносин поєднуються:
❖ маркетингові дослідження;
❖ технічні можливості;
❖ інвестиції та фінансові ризики;
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❖ конкурентні позиції компанії та її конкурентів;
❖ нові інформаціині и маркетингові рішення;
❖ соціально-економічне та політичне середовище.
Основні задачі бізнес-аналітики включають:
❖ забезпечення правдивої та необхідної інформації для прииняття
управлінських рішень;
❖ визначення необхідності та своєчасності здіиснення бізнес-процесів;
❖ оцінка поточних і стратегічних вимог компанії щодо ефективності організації
бізнес-аналізу;
❖ формування загальної стратегії організації;
❖ визначення шляхів досягнення встановлених цілеи;
❖ координування діяльності всіх підрозділів;
❖ оцінка та контроль наявних і можливих ризиків;
❖ оцінка необхідності корегування діи компанії для того, щоб мати змогу
швидко пристосуватися до змін на цільовому ринку.
Наразі в бізнес-аналітиці сформувалися основні тенденції, які визначають
розвиток цього сегменту ринку в середньостроковіи перспективі, а саме:
1. В область BI все частіше проникають ідеї SaaS (Software as a Service), які
включають аналітичні застосування, інструментаріи інтеграції даних та інформаціині
сервіси. Аналогічні програмні продукти пропонують практично всіма провідними
постачальниками корпоративного програмного забезпечення.
2. Збільшується активність рішень з відкритим кодом. У маибутньому це може
привести до того, що компанії використовуватимуть суміш із комерціиних рішень і
програм із відкритим кодом.
3. Процес ухвалення рішень все частіше починає ґрунтуватися на
неструктурованіи або слабко-структурованіи інформації, що в подальшому робить
затребуваними засоби її пошуку і перетворення у форму, доступну аналітичному
інструментарію.
4. Формується нова інноваціина хвиля в області візуального представлення
інформації в аналітичних системах, яка дає змогу зменшити обсяг робіт з ними кінцевих
користувачів.
Однак в області бізнес-аналітики сформувалися також і гострі питання. Як свідчать дослідження, здіиснені Bloomberg Businessweek, кількість компаніи, які в практичніи діяльності (для максимізації своїх прибутків) використовують бізнес-аналітику,
стрімко збільшилась. Загалом, 97% компаніи, дохід яких перевищує 100 млн. дол. США,
використовують один і тои самии шаблон бізнес-аналізу, що на 90% вище аналогічного
показника 2017 р. Проте, незважаючи навіть на такі вагомі показники, керівництво
лише однієї з чотирьох компаніи вважає, що бізнес-аналітика є ефективною в приинятті
об’єктивних рішень. Експерти вважають, що на дану ситуацію впливають такі причини:
1. Якість отриманих результатів. Результати, отримані при бізнес-аналізі,
достовірні настільки, наскільки достовірні данні, які зібрані для аналізу. Враховуючи, що
потік інформаціиних даних з кожним роком збільшується, можна діити висновку, що
дана проблема буде лише ускладнюватися. Фахівці схиляються до думки, що вирішити
дану проблему неможливо без розробки належної стратегії управління даними.
2. Невпорядкованість даних. У більшості компаніи не налагоджении своєчаснии
обмін (або наявнии частковии обмін) даними між підрозділами, що так само призводить
до можливості неотримання доступу або недоотримання інформації аналітиками.
3. Недостатність кваліфікованих працівників. Сьогодні в компаніях збільшується
попит на аналітиків, однак наявнии дефіцит на даних спеціалістів. Деякі компанії для
вирішення даної проблеми виплачують працівникам, що мають аналітичні здібності,
премії для того, щоб стимулювати їх розвиток.
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Якщо розглядати ситуацію з проведенням бізнес-аналізу в Україні, то можна
зауважити, що у 2019 році використання суб’єктами економічних відносин бізнесаналітики стримувалося дефіцитом на ринку спеціалістів у ціи області. В цілому не
вистачало фахівців всіх рівнів, які формують проектну групу зі створення BI-системи:
розробників, адміністраторів, архітекторів даних. Науковці пояснюють таку ситуацію
тим, що компанії намагаються здіиснювати дані дослідження самостіино.
Бізнес-аналітика сьогодні затребувана практично підприємствами всіх рівнів:
комерціинии сектор, великі корпорації та підприємства державного сектора, середні и
малі компанії, але враховуючи навіть те, що ці суб’єкти можуть працювати в одніи і тіи
же галузі, їх потреби в аналізі дещо відрізняються. Так, для комерціиного сектора BI є
звичним інструментом аналізу їх діяльності. Однак, за прогнозами спеціалістів, в
наиближчии час компанії до аналізу стандартних областеи будуть включати аналітику
нестандартних даних, які дозволять їм отримувати більш об’єктивні результати. Аналіз
випадкових показників, вимір індексу задоволеності співробітників на підставі змін
заробітних плат, валютних курсів і подібних показників дадуть в комплексі інформацію,
яка дозволить прогнозувати зростання і розвиток компанії в плані управління
людськими ресурсами. При цьому підвищується і рівень застосування бізнес-аналітики
для вивчення роботи підрозділів, які напряму не приносять компаніям прибуток, але
потребують значних витрат на їх утримання – наприклад, юридичні, адміністративні,
HR-відділи. Наразі вітчизняні компанії не мають в своїх активах достатньої кількості
даних для повноцінного аналізу і звітів, отриманих на даних цього аналізу. Проте в
наиближчі роки BI-системи зможуть накопичити необхіднии обсяг інформаціиних
даних, і їх використання дасть потужнии інструмент для ухвалення ефективних
управлінських рішень.
Якщо взяти до уваги BI-системи в державному секторі та великих корпораціях, то
слід відзначити, що в ціи сфері вони мають зовсім іншии ракурс. Оскільки ці компанії
зазвичаи існують вже давно, в них зібрана велика кількість даних, а отже, і формуються
рішення для якісного управління і автоматизованого механізму ухвалення рішень і
моніторингу діяльності компаніи. Також тут формується і тенденція моделювання
ситуаціи за допомогою ВІ-систем. Вона пов'язана з прогнозним аналізом, якии дає змогу
визначити, як ці зміни вплинуть на роботу організації.
Дрібнии бізнес намагається використовувати різні варіанти аналізу, щоб
зрозуміти, як їм ефективно розвиватися. Саме ці компанії розробляють пілотні проекти
для пошуку непрямих зв'язків, вони у результаті створюють певні підходи до аналітики
и нові економічні моделі.
Якщо торкнутися технічного питання: в якіи моделі використовуватимуться ВІсистеми, то, скоріш за все, комерціинии сектор зберігатиме системи на власних
потужностях. Великі корпорації та великі організації з державного сектора
переноситимуть свої інформаціині системи, у тому числі і бізнес-аналітику, у власну
хмару, оскільки мають необхідну фінансову можливість для иого здіиснення. У малому
бізнесі хмарні рішення у BI є досить популярними. Однак, незважаючи на значну
кількість інсталяціи BI-систем у замовників, варіанти рішень по бізнес-аналізу
продовжать набирати популярність, надаючи можливість використати цеи інструмент
без інвестиціи в інфраструктуру. При цьому важливим питанням стане організація
легкого масштабування систем, оскільки кількість даних швидко зростає. Сьогодні на
вітчизняному ринку застосовуються в основному іноземні BI-системи, однак вітчизняні
фахівці розробляють власні ВІ-системи, які стимулюють зростання рівня популярності
українських рішень. Вітчизнянии ринок розвивається на основі світового BI-ринку і
тенденції, які характерні для розвитку систем бізнес-аналізу на міжнародному ринку,
дублюються з певними особливостями і в Україні.
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Проведені дослідження дозволили зробити висновок, що за сучасних умов
економічного розвитку компанії не можуть приимати ефективні рішення без
впровадження в практичніи діяльності бізнес-аналітичних процесів. Однак складність
реалізації ВІ-систем у діяльності суб’єктів економічних відносин полягає також і в
наявності великої кількості різноманітних концептуальних підходів до тлумачення їх
сутності, які потребують обов’язкової систематизації. Сьогодні успіх компаніи у
конкурентніи боротьбі та утримання лідируючих позиціи на цільових ринках залежить
від можливості ефективно застосовувати бізнес-аналітику, а в подальшому на основі
отриманих результатів приимати стратегічні рішення з врахуванням рівня розвитку
економічного потенціалу та ситуативних факторів бізнес-середовища компанії.
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Анотація
Вступ. На сьогоднішній день туризм став невід’ємною частиною життя людей. Кожного
дня тисячі людей здійснюють різноманітні подорожі. Туризм – це одна із ланок економіки,
що може приносити значний дохід до бюджету країни. Одним із його видів є
гастротуризм, який все більше розвивається.
Мета даної роботи полягає в дослідженні ролі та значення стимулювання
гастрономічного туризму в структурі розвитку регіональних туристичних ринків
України. Основними завданнями даної статті є розгляд поняття гастротуризм, його
особливості й види; дослідження значення гастротуризму у розвитку регіональних
туристичних ринків; дослідження гастротуризму на прикладі іноземних країн, розгляд
можливих перспектив розвитку даного виду туризму.
Результати. У статті розглянуто значення гастрономічного туризму, його види та
форми. Досліджено, який вплив він має на основні сфери життя як населення, так і країни
загалом. Розкрито особливість та значення розвитку туризму в Україні. Визначено
популярні гастрономічні тури та регіони в Україні. Розглянуто, як гастрономічний
туризм розвивається в світі, наведено приклади – країни лідери, їх досвід у даній галузі.
Досліджено можливі перспективи та тенденції подальшого розвитку гастрономічного
туризму в нашій країні.
Висновки. Гастрономічний туризм з кожним роком стає все більш популярним серед
туристів, відіграє важливу роль серед загального туризму, призводить до його розвитку
та різноманітності. Гастротуризм має велике значення для економіки країни, оскільки
потенційно може приносити високі надходження до її бюджету. Не оминув він соціальну
і культурну інфраструктуру. Його розвиток призводить до покращення життя
населення, надає людям можливість спілкуватися та розвиватися в даному напрямку.
Гастрономічний туризм несе історичну пам’ять, а також культурну цінність для свого
народу. Досвід іноземних країн показав, що даний вид туризму варто розвивати та
удосконалювати. Наведені декілька основних напрямів розвитку гастротуризму.
Загалом, гастрономічний туризм має важливе значення в розвитку не тільки
регіонального туристичного ринку, а й державного. Наша країна багата на свої страви
та має великий потенціал для розвитку гастрономічного туризму. Необхідно
удосконалювати, а також популяризувати даний вид туризму в Україні в усіх регіонах,
адже дослідження показали, що в багатьох містах він перебуває на низькому рівні, а в
деяких – взагалі відсутній.
Ключові слова: гастрономічний туризм, розвиток, туристичний ринок, туризм,
туристи.
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Abstract
Introduction. Today, tourism has become an integral part of people's lives. Every day thousands
of people make various trips. Tourism is one of the parts of the economy that can bring significant
income to the country's budget. One of its types is gastrotourism, which is developing more and
more.
The purpose of this work is to study the role and importance of stimulating gastronomic tourism
in the structure of regional tourism markets in Ukraine. The main objectives of this article are to
consider the concept of gastrotourism, its features and types; research of the importance of gastrotourism in the development of regional tourist markets; study of gastrotourism on the example of
foreign countries, consideration of possible prospects for the development of this type of tourism.
Results. The article considers the importance of gastronomic tourism, its types and forms. The
influence it has on the main spheres of life of both the population and the country as a whole has
been studied. The peculiarity and significance of tourism development in Ukraine are revealed.
Popular gastronomic tours and regions in Ukraine have been identified. It is considered how
gastronomic tourism develops in the world, examples are given - the leading countries, their
experience in this field. Possible prospects and tendencies of further development of gastronomic
tourism in our country are investigated.
Conclusions. Gastronomic tourism is becoming more and more popular among tourists every year,
plays an important role among general tourism, leads to its development and diversity.
Gastrotourism is of great importance for the country's economy, as it can potentially bring high
revenues to its budget, including social and cultural infrastructure. Its development improves the
lives of the population, gives people the opportunity to communicate and develop in this direction.
Gastronomic tourism carries historical memory as well as cultural value for its people. The
experience of foreign countries has shown that this type of tourism should be developed and
improved. There are several main areas of development of gastrotourism. In general, gastronomic
tourism is important in the development of not only the regional tourism market, but also the state.
Our country is rich in its dishes and has great potential for the development of gastronomic tourism.
It is necessary to improve and popularize this type of tourism in Ukraine in all regions, because
studies have shown that in many cities it is at a low level, and in some it does not exist at all.
Key words: gastronomic tourism, development, tourist market, tourism, tourists.
JEL classification: L83
Вступ
На сьогоднішніи день туризм став невід’ємною частиною життя людеи. Кожного
дня тисячі людеи здіиснюють різноманітні подорожі. Туризм – це одна із ланок
економіки, що може приносити значнии дохід до бюджету країни. Одним із иого видів є
гастротуризм, якии набирає все більших обертів.
Мета дослідження
Мета и завдання даної роботи полягає в дослідженні ролі та значення
стимулювання гастрономічного туризму в структурі розвитку регіональних
туристичних ринків України.
Основними завданнями даної статті є: розгляд поняття гастротуризм, иого
особливості и види; дослідження значення «гастротуризму» у розвитку регіональних
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туристичних ринків; дослідження гастротуризму на прикладі іноземних країн, розгляд
можливих перспектив розвитку даного виду туризму.
З метою досягнення очікуваних результатів та поставленої для дослідження мети
в даніи праці було використано не лише загальнонаукові методи дослідження, а и спеціальні, серед яких: аналізу та синтезу – для вивчення функціонування гастротуризму в
цілому та иого окремих аспектів; регіональнии – для дослідження функціонування
галузі в регіональному розвитку; економічного аналізу – при виявленні тенденціи, закономірностеи та перспектив розвитку гастротуризму; статистичнии – для систематизації
економіко-статистичної інформації про розвиток гастротуризму; історичнии – для дослідження становлення та розвитку гастротуризму. Для проведення комплексного аналізу застосовувались методи комп’ютерної обробки, аналізу та відображення інформації
за допомогою програм Microsoft Excel. Наочне відображення динаміки показників
розвитку об’єкта дослідження здіиснювалось з використанням графічного методу.
Виклад основного матеріалу
Туристично-рекреаціина та гастрономічна сфери визнані як одні з пріоритетних
в економіці України загалом, та у її регіонах зокрема. Дослідженню широкого спектра
проблем та перспектив розвитку рекреації та туризму в регіоні присвятили свої праці
Л. Ільїн, І. Єрко, економісти В. Голян, Н. Циганюк. Значнии внесок у дослідження
туристичної інфраструктури зробили українські вчені, серед яких: І.М. Школа,
Д.А. Корнева, О.М. Павлова, К.В. Павлов, А.П. Соколова та ін. Ними запропоновані
різноманітні теоретико-методичні підходи до аналізу складових та оцінки
туристичного, рекреаціиного, гастрономічного потенціалу регіонів, иого структури та
низки економічних чинників иого формування та розвитку.
З кожним роком все більше розвивається туризм та набуває різних напрямків.
Одним із них є гастрономічнии туризм – це вид туризму, в якому турист насамперед
приділяє увагу знаиомству з місцевою кухнею, її кулінарними досягненнями або просто
цікавими особливостями [15].
В Україні туристичнии ринок знаходиться на досить ранніи стадії свого
становлення. Становище на туристичному ринку послуг є «конкурентнорозміщеним»
відносно становища економіки країни та окреслюється широким спектром економічних,
політичних і соціальних процесів, що мають місце в державі, відтворюючи при цьому
процес розформування суспільства та иого життя [7].
Оскільки кулінарне мистецтво вже давно стало частиною загальної культури
суспільства, то гастротуризм – це знайомство з історією місцевої кухні, екскурсії та
можливість бути учасником процесу приготування страв. Це так званий вид туризму,
особливість якого полягає в дегустаційних процесах та ознайомленні з особливостями
національних кулінарних традицій різних держав [5].
Иого основна мета полягає у вивченні вікових традиціи і національного духу
народу через приготування і вживання різноманітних страв. Іжа дозволяє краще
зрозуміти менталітет людеи і особливість їхнього життя.
На сьогоднішніи день існує багато організованих гастрономічних подорожеи. Під
час гастрономічних турів турист може [14, 15]:
1. Скоштувати особливі страви національної кухні.
2. Брати участь в різних гастрономічних та кулінарних фестивалях.
3. Ознаиомитися з рецептурою та історичними тонкощами національної кухні у
відповідності до сезонних особливостеи.
4. Спробувати себе у приготуванні національних кулінарних шедеврів.
Отже, сам термін «гастрономічнии туризм» виник на початку 1998 року, коли
професор Люїс Лонг ввів термін «кулінарнии туризм». Иого суть полягала у тому, що їжа
допомагала туристам відчути себе корінними жителями. Оскільки такі тури не
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користувалися попитом, иого замінюють на гастротуризм. Він є досить широким та не є
обмежении колом платоспроможних гурманів.
За даними опитування Міжнародної асоціації кулінарного туризму «UNWTO», 18%
гастрономічних туристів обирають саме такии вид подорожі виключно заради «високої
культури» кухні, 46% вибирають гастротури через можливість скоштувати автентичну
кухню, ще 35% подорожують для того, щоб скоштувати місцеві продукти харчування.
При цьому 22% з опитаних вибирають гастрономічні подорожі, оскільки вважають їх
гарною можливістю для бюджетного відпочинку [2].
У 2015 р. «UNWTO» виокремила гастротуризм в окрему ланку. Саме з цього моменту гастрономія на офіціиному рівні набрала ваги як визнании елемент нематеріальної
спадщини та культури, після чого в обігу з'явився термін – «food tourism» [2].
До гастротуризму відносять будь-які види туристичної активності, які пов'язані з
гастрономією. Умовно иого поділяють на два види: сільські (зелені) та міські. До
першого відносять збір ягід, грибів у лісі, овочів і фруктів на спеціалізованих фермах,
прогулянки на виноробнях та ін. Другии включає відвідування гастрономічних
фестивалів, фермерських ринків і продовольчих ярмарків, кафе та ресторанів,
продуктовиробників. За напрямами гастротуризм поділяють за наступною градацією:
- освітній – основна мета – це отримання нових або удосконалення набутих
навичок приготування їжі. Вони в основному призначені для представників професій,
що пов’язані зі світом кулінарії. Такі тури можуть бути представлені у вигляді
різноманітних курсів, шкіл, семінарів та виставок. До такого туру можна віднести
навчання в «Le Cordon Bleu», що у Парижі;
- ресторанний – суть такого туру полягає у відвідуванні популярних ресторанів
певних регіонів, країн та ін. Туристи прагнуть відчути особливості місцевої кухні і
скоштувати ексклюзивні страви. Це стосується не тільки дорогих елітних ресторанів, а
й простих, але душевних кав’ярень;
- подієвий – є орієнтованим на відвідування певної місцини в певний відрізок часу
для участі в культурних та громадських заходах, що характеризуються певною
гастрономічною тематикою: шоу, виставки, фестивалі, ярмарки та інші святкові заходи
діють у місті Луцьку вже декілька років на території замку Любарта. Багато туристів
приїжджають до міста, щоб не тільки задовільнити харчовий інтерес, а також
ознайомитися із культурною пам’яткою Луцька;
- монотур – це так звані тури, що призначені для ознайомленням з одним
продуктом: сир, вино, риба, пиво та ін. Такі тури є досить популярними у гастротуризмі;
- екотур або екологічний туризм – основна мета – відвідування екологічно чистих
регіонів, лісництва та іншого виробництва, де вживають органічні продукти. Наприклад,
равликова ферма, що знаходиться у Львівський області, с. Яблунівка, де можна не тільки
поспостерігати за процесом вирощування, а й спробувати різноманітні страви;
- комбіновані тури – вони поєднують в собі один або декілька вищеперерахованих
турів. Вони є також досить популярними.
До особливих рис гастротуризму варто віднести такі [12]:
- особливі обставини та умови розвитку кулінарного-гастрономічного туризму в
абсолютно усіх державах світу;
- гастротуризм не характеризується своєю сезонністю проведення, в будь-якии
період часу є можливість обрати потрібнии тур;
- кулінарнии туризм являє собою складову елементу всіх можливих турів та
подорожеи. Проте, на відміну від інших видів туристичних послуг, знаиомство з
особливостями національної кухні стає чи не наиголовнішою метою гастрономічної
подорожі.
Одним із кроків розвитку гастрономічного туризму в Україні є створення у
2013 році Асоціації сприяння розвитку гастрономічного та винного туризму в Україні.
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Вона є добровільним об'єднанням ВНЗ, установ, організаціи підприємств, що
функціонують у туристичніи галузі, ресторанного та готельного бізнесу, харчової і
виноробної промисловостеи, які створені для сприяння розвитку гастрономічного і
винного туризму в нашіи державі шляхом саме популяризації оригінальної кулінарної,
гастрономічної, винної продукції, максимально можливого поширення національних
автентичних традиціиних особливостеи у виноробстві і кулінарії, створення та
подальшої промоції гастрономічних та винних маршрутів, популяризації національного
тематичного туристичного продукту Україною та за її межами [13].
За даними державної статистики, тільки за минулии рік Україну відвідало
74303 осіб, і це тільки та частина туристів, що подорожували через туроператорів.
Внутрішні ж тури, нараховують близько – 258899 осіб.
Проаналізувавши графік відвідуваності іноземних мандрівників України за
період 2014-2019 рр. можна констатувати, що спочатку кількість туристів зменшилася
на 2008 осіб, але наступного року відбувся значнии приріст, у 2016 році позначка
досягла вже 21143 особи, що маиже удвічі більше, ніж у 2014 році. Наступнии значнии
стрибок відбувся у 2018 році, коли кількість туристів, що відвідали нашу країну, досягла
позначки аж у – 60062 особи, це наикращии результат за останні п’ять років (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка відвідуваності іноземними туристами України за період 20142019 рр. [5] (осіб)
Також важливим для аналізу є не тільки іноземні туристи, а и внутрішні тури.
Проаналізувавши рис. 2, загалом можна сказати, що вони користуються попитом і мають
тенденцію до зростання (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка внутрішніх туристів країни за період 2014-2019 рр. [5] (осіб)
Дана статистика підтверджує факт, що кількість туристів у нашіи країні кожного
року зростає, а це означає, що ми повинні розвивати усі види туризму, одна із яких є
гастротуризмом. Иого популярність зростає кожного року. Першою причиною є те, що
все більша кількість людеи споживає їжу за межами дому і весь час знаходиться у пошуку
нових страв. Другою причиною є великии вплив глобалізації. У сучасному світі
скорочуються відстані, простір стискається. У супермаркеті можна знаити продукти з
різних кліматичних зон. Разом з тим, глобалізація відроджує у людства зацікавленість
до власного генетичного та культурного коріння. На сьогодні, людство перебуває в стані
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пошуку самостіиної ідентичності, в тому числі і шляхом пізнання національного
колориту кухні [8].
Гастрономічнии туризм також є важливим елементом економіки країни, він
забезпечує інфраструктурнии базис і нові робочі місця, сприяє збереженню
національних культурних традиціи. Не слід також забувати про те, що ЮНЕСКО визнає
«гастрономію» часткою культурної та історичної спадщини усього людства [8].
Гастрономічнии туризм сприяє розвитку не тільки економіки країни, він впливає
також на соціальну та культурну сферу. Иого популяризація призводить до притоку
туристів та покращення інфраструктури.
В Україні активно розробляють концепцію гастрономічного туризму, цеи документ буде представлении у вигляді дорожньої мапи, яка увіиде до загальнодержавної
стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Також згідно з
інформацією Національної туристичної організації України, саме 2018 рік був названии
роком гастротуризму. Відбулося багато тематичних заходів. Різні ресторатори та
експерти підтвердили думку, що гастротуризм є одним із наиперспективніших видів
туризму в Україні, з яким вона може бути представлена в світі.
Усі дослідження доводять тои факт, що туристичні потоки збільшуються в тих
регіонах, де поводяться різноманітні інтерактивні туристичні продукти: тематичні
ярмарки, тури, народні свята і фестивалі. На сьогоднішніи день в Україні відбувається
багато різноманітних гастрономічних турів, які створюють передумови для формування
на міжнародному та внутрішньому ринках спроможного конкурентного туристичного
продукту гастрономічного туризму.
Проаналізувавши місця, де вони періодично відбуваються, можна стверджувати,
що наибільшу «полицю» на ринку гастротуризму в Україні відіграють саме Західна та
Центральна частини України: Закарпатська та Львівська, Полтавська області та міста
Київ, Луцьк та Львів (рис. 3).

Рис. 3. Зосередження гастрономічних фестивалів за регіонами, [4]
На сьогоднішніи день наибільш популярними є такі напрями гастрономічного
туризму в Україні: сирнии, виннии і медовии. Проаналізувавши наявні тури на ринку
(джерело 13) та попит на них, можна виділити топ 5 наипопулярніших:
1. Сиро-винний тур Закарпаттям.
2. Полтавські галушки.
3. Хмільний Львів.
4. Прогулянки по-одеськи.
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5. Фестиваль пива та м’яса у Луцьку.
Загалом, обсяг світового ринку гастрономічного туризму оцінюється в
42 мільярди доларів. В свою чергу, серед країн Європи можна виділити:
Італія. Дана країна давно славиться своїми стравами на увесь світ. Кожен турист
прагне спробувати, чим харчуються корінні італіиці. Наибільш розвинутими в плані
гастротуризму є регіони Ломбардія, Тоскана, Лація і Венетто. Тут знаходиться велика
кількість ресторанів із зірками Мішлен, що так манять туристів, архітектурні пам’ятки
Давнього Риму і стародавні провулки Венеції. Щоб привабити велику кількість людеи,
влада країни обрала два основних напрямки розвитку гастрономічного туризму:
першии – це відкриття кулінарних шкіл, де можна отримати високоякісні навики з
приготування італіиських страв, а другии – спрямовании на організацію та проведення
різноманітних фестивалів.
Франція. Саме ця країна вважається гастрономічною столицею Європи, оскільки
французька кухня вже давно стала зразком світової кулінарії. Тут гастрономічнии
туризм отримав два напрямки. Першии, традиціинии, або так звана загальнопоширена
кухня – це страви, що вживаються у всіх регіонах, і є відомими далеко за межами країни.
Другии, вишукана або висока французька кухня – спадщина французькии королів, які
любили смачно поїсти і розумілися на справжніх делікатесах [1]. В даніи країні
гастрономічнии туризм вже давно став самостіиним напрямком, що покликании
ознаиомити туристів з їхніми кулінарними традиціями. Також, Франція багата на велику
кількість світових кулінарних шкіл, курсів сомельє та гастрономічних турів.
Іспанія. Якщо дві попередні країни вже давно вивели гастротуризм на високии
рівень, то дана країна тільки набирає обертів і з кожним роком приваблює все більшу
кількість туристів. Дании вид туризму активно підтримують жителі Іспанії. Адже одні и
ті самі страви можуть відрізнятися в залежності від регіону країни. В іспанців також
існує традиція – «ir de tapas». Сенс її полягає в тому, щоб за одну ніч відвідати якомога
більше ресторанів і барів, покуштувавши різноманітні напої і закуски до них [3].
Особливість полягає в тому, що знаиомство з іспанської кухнею входить маиже в будьяку туристичну путівку. Саме таким способом країна вирішила привабити туристів та
відкрити гастрономічнии туризм своєї країни.
В цей же час, досить популярними стали й знамениті болгарські винні тури, що
пропонують прогулянки виноградниками та гаями, збір вже стиглого винограду з
наступною дегустацією винних продуктів; сирні Швейцарські та Голландські тури; пивні
тури Австрією, Чехією, Німеччиною та Бельгією з обов’язковим відвідуванням
пивоварень, знаменитих пивних та фестивалів, пабів та барів [9].
В свою чергу, в азіатськіи частині світу гастрономічною столицею вважається
Гонконг. Дана країна вже давно вважається гастрономічним осередком у світі. Адже
країна має статус фінансового, міжнародного, транспортного, а також туристичного
центру. Гонконг давно зрозумів, що гастрономічнии туризм – це вигідна економічна
ніша країни. Адже багато шеф-кухарів прибувають сюди, щоб удосконалити свої знання
та навички. Він вже давно отримав статус «країна для гурманів» та «всесвітніи ярмарок
їжі». Тут зосереджено понад 14,000 кафе і ресторанів – снідати, обідати і вечеряти в
Гонконзі приинято в закладах громадського харчування [10, 16].
Великою популярністю серед гастрономічних туристів користуються також Японія, Індія, Таиланд і Південна Корея. Все більше відкриваються в плані гастрономічного
туризму Латинська і Південна Америка, насамперед це Перу та Мексика.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Можна зробити висновок, що гастрономічнии туризм з кожним роком стає
популярнішим серед туристів, відіграє важливу роль серед загального туризму,
призводить до иого розвитку та різноманітності. Гастротуризм має велике значення для
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економіки країни, адже потенціино може приносити високі надходження до бюджету
країни. Не оминув він соціальну і культурну інфраструктуру. Иого розвиток призводить
до покращення життя населення, надає людям можливість спілкуватися та розвиватися
в даному напрямку. Гастрономічнии туризм несе історичну пам’ять, а також культурну
цінність для свого народу. Досвід іноземних країн показав, що дании вид туризму варто
розвивати та удосконалювати. Також були наведені декілька основних напрямків
розвитку гастротуризму. Загалом можна сказати, що гастрономічнии туризм має
важливе значення в розвитку не тільки регіонального туристичного ринку, а и
державного. Наша країна багата на власні страви та має великии потенціал для розвитку
гастрономічного туризму. Тому необхідно удосконалювати, а також популяризувати
дании вид туризму в Україні в усіх регіонах, адже дослідження показали, що в багатьох
містах він на низькому рівні, а в деяких взагалі відсутніи.
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Анотація
Вступ. Регіони України мають різний природно-ресурсний потенціал, що вимагає
визначення взаємозв'язку та залежності між кількісними та якісними його
характеристиками та ефективністю соціально-економічного розвитку регіону. На
кожній території формується певний взаємозв'язок та цілісність складових
компонентів його потенціалу, що і визначає рівень конкурентоспроможності території.
Водночас проблеми розвитку ресурсного забезпечення конкурентних переваг агросфери
регіону залишаються невирішеними і потребують додаткового вивчення.
Метою статті є дослідження особливостей ресурсного забезпечення конкурентних
переваг агросфери регіону.
Результати. В статті обґрунтовано концепцію забезпечення конкурентоспроможності агросфери регіону, що передбачає встановлення певних параметрів
соціально-економічної, природно-екологічної й інституціональної складових, та
обґрунтування напрямків й шляхів їх досягнення.
Дослідженням встановлено, що першорядними цілями при формуванні конкурентних
позицій агросфери регіону є такі: підвищення конкурентоспроможності аграрного
виробництва у регіоні шляхом забезпечення раціонального використання природноресурсного потенціалу й впровадження нових ресурсоефективних технологій; зниження
рівня витрат і підвищення якості агропродовольчої продукції шляхом впровадження
механізмів вертикальної та горизонтальної інтеграції; підвищення рівня зайнятості
сільського населення в регіоні; мотивація інтересів аграрних виробників тощо.
Ключовими умовами й чинниками, що сприяють формуванню конкурентних переваг
агросфери регіону є такі: підвищення рівня галузевої диференціації господарства;
підвищення обсягів надходження інвестицій у агросферу регіону; впровадження інновацій
і формування інноваційного середовища; оптимізація операційних процесів у агросфері
регіону і підвищення рівня координації дій суб’єктів агросфери; стимулювання
внутрішнього й зовнішнього попиту на агропродовольчу продукцію тощо.
Висновки. Реалізація регіональної політики ресурсозбереження вимагає від регіональних
органів влади підсилення контролю за станом екології, впровадження нових
ресурсоефективних (мало- та безвідходних) технологій у сферу аграрного виробництва.
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва й
забезпечення екологічної безпеки є однією з найбільш важливих умов розширеного
відтворення у агросфері регіону.
Ключові слова: ресурсне забезпечення, конкурентні переваги, конкуренція,
сільськогосподарське виробництво, регіональний розвиток, агросфера регіону.

© Наталя Володимирівна Турленко, 2020
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
321

Natalya TURLENKO
PhD in Economics, Odessa National Academy of Food Technologies
RESOURCE PROVISION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE REGION AGRISPHERE
Abstract
Introduction. The regions of Ukraine have different natural resource potential, which requires
determining the relationship and dependence between its quantitative and qualitative
characteristics and the effectiveness of socio-economic development of the region. In each
territory, a certain relationship and integrity of the components of its potential is formed, which
determines the level of competitiveness of the territory. At the same time, the problems of resource
development of competitive advantages of the agrisphere of the region remain unresolved and
require additional study.
The purpose of this article is study of the peculiarities of resource provision of competitive
advantages in the agrisphere of the region.
Results. The article substantiates the concept of ensuring the competitiveness of the agrisphere of
the region provides for the establishment of certain parameters of socio-economic, naturalecological and institutional components, and substantiation of directions and ways to achieve them.
The study found that the primary goals in the formation of competitive positions in the agrisphere
of the region are: increasing the competitiveness of agricultural production in the region by
ensuring the rational use of natural resource potential and the introduction of new resourceefficient technologies; reducing costs and improving the quality of agri-food products through the
introduction of mechanisms for vertical and horizontal integration; increasing the level of
employment of the rural population in the region; motivation of interests of agricultural producers,
etc. The key conditions and factors contributing to the formation of competitive advantages of the
agrisphere of the region are the following: increasing the level of sectoral differentiation of the
economy; increasing the amount of investment in the agricultural sector of the region; introduction
of innovations and formation of innovation environment; optimization of operational processes in
the agrisphere of the region and increase of the level of actions coordination of the agrisphere
subjects; stimulating domestic and external demand for agri-food products, etc.
Conclusions. The implementation of the regional resource conservation policy requires the regional authorities to strengthen control over the state of the environment, the introduction of new
resource-efficient (low- and zero-waste) technologies in the field of agricultural production. Rational use of natural resource potential of agricultural production and ensuring environmental safety
is one of the most important conditions for expanded reproduction in the agrisphere of the region.
Key words: resource provision, competitive advantages, competition, agricultural production,
regional development, agrisphere of the region.
JEL classification: Q12
Вступ
Формування та нарощування конкурентних переваг Причорноморського регіону
на засадах підвищення потенціалу ресурсного забезпечення є ключовою умовою
ефективного функціонування господарства регіону. Ресурснии потенціал зумовлює не
лише можливість стіикого розвитку господарства регіону та економічну ефективність
виробництва, але и стан та можливість вирішення соціальних питань, зокрема
підвищення рівня і якості життя населення – працездатності, здоров'я, тривалості
життя, а також можливості розвитку економічних, екологічних и інституціональних
підсистем регіону.
Серед основоположників теорії конкурентоспроможності слід виділити А. Сміта,
Д. Рікардо, Ф. Хаиека, Дж. Хікса, Дж. Робінсон, Е. Чемберліна, М. Портера, К. Прахалада,
Г. Хамела. Вагомии внесок у розвиток сучасної теорії конкурентоспроможності
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належить Дж. Барні, Р. Гранту, Р. Еиміту, Д. Тісу, П. Шоемеикеру та ін. (ресурсна теорія);
Ф. Муру
(концепція коеволюціиного розвитку
фірми);
М. Брандербургеру,
Дж. Неилбаффу (теорія співконкуренції), К. Вичану, Р. Моборну (стратегія блакитного
океану). Ґрунтовні дослідження у сфері формування конкурентоспроможності
вітчизняних галузеи аграрної сфери проведено такими відомими вченими
економістами, як: В. Андріичук, О. Гудзинськии, Л. Ємчук, О. Єрмаков, В. Збарськии,
В. Зіновчук, В. Ільїн, М. Ільчук, С. Кваша, В. Лагодієнко, Ю. Лупенко, П. Макаренко,
М. Малік, Л. Масловська, В. Месель-Веселяк, М. Місюк, Р. Мудрак, П. Саблук, А. Ужва,
О. Шубравська, І. Яців та ін. Незважаючи на значну кількість праць з обраної
проблематики, питання конкурентоспроможності регіонів та окремих галузеи поки що
недостатньо досліджені, тому дослідження особливостеи ресурсного забезпечення
конкурентних переваг агросфери регіону потребує подальшого вивчення.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження особливостеи ресурсного забезпечення
конкурентних переваг агросфери регіону. У межах досягнення мети виокремлено
наступні завдання: дослідити теоретичнии базис формування конкурентних переваг
агросфери регіону; обґрунтувати критерії конкурентоспроможності агросфери регіону;
розробити механізм підвищення конкурентних позиціи агросфери регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження
Трансформаціині процеси у сучасніи аграрніи економіці багато в чому пов'язані із
диспропорціями у розвитку регіонів і загостренням міжрегіональної конкуренції. За
таких умов господарськии потенціал регіону тісно пов’зании із иого конкурентними
позиціями. Принципи підвищення конкурентних позиціи є базовим у регіональному
розвитку, а головними завданнями державної регіональної політики є формування умов
для розвитку регіональних риків та забезпечення здорової конкуренції.
Природно-ресурснии потенціал та фактори географічного розташування регіону
визначають можливості и напрямки соціально-економічного розвитку території,
розподіл продуктивних сил, якість життя населення [1]. Природні ресурси регіону є
джерелом сировини для матеріального виробництва и предметом праці, якии має
необхідні характеристики для забезпечення життєдіяльності и розвитку виробництва,
а також володіє властивостями, які задовольняють запити виробництва за фізичними
та хімічними показниками та реальною можливістю використання.
Концепція забезпечення конкурентоспроможності агросфери регіону передбачає
встановлення певних параметрів соціально-економічної, природно-екологічної и інституціональної складових, та обґрунтування напрямків и шляхів їх досягнення. Модель
встановлення цілеи конкурентного розвитку господарства регіону зображена на рис. 1.
Встановлення мети регіонального розвитку відбувається в результаті взаємоузгодження трьох напрямків: соціальнии розвиток регіону, захист навколишнього природного середовища, господарськии розвиток. Модель дозволяє узгодити екологічну и
виробничу підсистеми регіону.
Розроблені природоохоронні заходи повинні бути спрямовані на зменшення техногенного навантаження на природне середовище, зокрема, на встановлення кількісних
і якісних обмежень: інтенсивність викидів забруднюючих речовин в атмосферу, обсяги
використання водних ресурсів і скидання забруднених вод у водоими, граничнии рівень
використання добрив і пестицидів, нормативна площа сільськогосподарських угідь,
гранична площа земель, забруднених відходами та ін. [2].
Першорядними цілями при формуванні конкурентних позиціи агросфери регіону
є такі:
❖ підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва у регіоні
шляхом забезпечення раціонального використання природно-ресурсного потенціалу й
впровадження нових ресурсоефективних технологій;
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❖ зниження рівня витрат і підвищення якості агропродовольчої продукції
шляхом впровадження механізмів вертикальної та горизонтальної інтеграції;
❖ підвищення рівня зайнятості сільського населення в регіоні;
❖ мотивація інтересів аграрних виробників тощо.
Стратегічні цілі стіикого розвитку
- раціональне та ощадливе використання природно-ресурсного потенціалу регіону;
- поліпшення середовища проживання сільського населення;
- регламентування та обмеження екологічно небезпечної діяльності;
Середньо- та короткострокові цілі
- стабілізація соціально-економічної системи;
- вирішення демографічних проблем;
- захист природного середовища;
- удосконалення використання природних ресурсів регіону;
Мета - задоволення соціально-економічних потреб населення при розвитку виробничих сил та відносин,
раціональному використанні природних ресурсів и підвищенні рівня и якості життя;
Соціальна складова

Виробнича складова

Екологічна складова

- повне задоволення
потреб і підвищення
заинятості сільського
населення;
- підвищення рівня та
якості життя.

- розвиток виробничих сил та
відносин;
- оптимальне використання
природно-ресурсного потенціалу;
- збільшення обсягів виробництва;
- розвиток нових екологічно
безпечних та ресурсоощадних видів
діяльності.

- збереження природних ресурсів;
- скорочення обсягів споживання
не поновлюваних природних
ресурсів;
- зниження рівня забруднення
екосистем;
- охорона навколишнього
середовища.

Рис. 1. Концептуальна модель формування конкурентних переваг агросфери
регіону
Ключовими умовами и чинниками, що сприяють формуванню конкурентних
переваг агросфери регіону є такі:
❖ підвищення рівня галузевої диференціації господарства;
❖ підвищення обсягів надходження інвестицій у агросферу регіону;
❖ впровадження інновацій і формування інноваційного середовища;
❖ оптимізація операційних процесів у агросфері регіону і підвищення рівня
координації дій суб’єктів агросфери;
❖ стимулювання внутрішнього й зовнішнього попиту на агропродовольчу
продукцію тощо.
Отже, конкурентні переваги аграрної сфери регіону можуть бути визначені як
значення інтегральної оцінки агросфери даного регіону у порівнянні з інтегральною
еталонною оцінкою або оцінкою лідируючого регіону. Як регіон-лідер може бути
обрании регіон із наивищими показниками розвитку аграрної сфери та наикращими
показниками конкурентного потенціалу.
Індикатори конкурентоспроможності агросфери регіону можна розділити на
основні и другорядні. До основних індикаторів слід віднести ті з них, що наибільш повно
характеризують певнии складовии елемент (підсистему) аграрного виробництва та/або
характер иого використання. Другорядними є індикатори конкурентоспроможності, що
характеризують ступінь використання продуктивних сил агросфери [3, 4].
Загалом аналіз та оцінка конкурентоспроможності агросфери регіону передбачає
оцінку визначеної кількості умов і чинників, які характеризують індивідуальне та
конкурентне лідерство и місце агросфери регіону у міжрегіональному конкурентному
змаганні. Кількість другорядних індикаторів конкурентоспроможності агросфери
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регіону має надавати додаткову інформацію, необхідну для адекватної оцінки. Число ж
додаткових індикаторів конкурентоспроможності не повинне перевищувати розумні
норми. Сукупність індикаторів конкурентоспроможності агросфери регіону,
класифікована за конкурентними перевагами, ефективністю та потенціалом розвитку
представлена у табл. 1.
Таблиця 1. Критерії конкурентоспроможності агросфери регіону
Критерії економічного
потенціалу агросфери
регіону

Критерії регіональної ефективності
аграрного виробництва

Критерії конкурентних переваг
агросфери

Чисельність економічно
активного сільського
населення, тис. осіб

Виробництво валової доданої вартості,
створеної у агросфері на одиницю
економічно активного сільського
населення, тис. грн / осіб

Вартість основних виробничих
фондів аграрного виробництва
на одиницю економічно
активного сільського населення,
тис. грн

Виробництво валової доданої вартості,
створеної у агросфері на одиницю
заинятого населення, тис. грн / осіб

Коефіцієнт придатності
основних виробничих фондів
агросфери регіону, %

Середньоспискова
чисельність працівників
по видах аграрного
виробництва, тис. осіб
Рівень зносу основних
виробничих засобів,
млн. грн
Площа
сільськогосподарських
угідь, тис. га
Витрати на НДДКР та
розвиток аграрної науки,
млн грн

Виробництво валової доданої вартості,
Індекси фізичного обсягу
створеної у агросфері на вартість
інвестиціи у основнии капітал
основних виробничих фондів
аграрних підприємств
Виробництво валової доданої вартості,
Рівень офіціино зареєстрованих
створеної в агросфері на одиницю площі
працівників аграрної сфери, %
угідь, грн / га
Середньомісячна номінальна нарахована Питома вага заинятих у аграрніи
зарплата одного працюючого у аграрніи
науці у загальніи чисельності
науці, грн
населення регіону, %

Набір індикаторів конкурентоспроможності регіону характеризує реальнии
об'єкт та иого властивості и взаємозв’язки з точки зору системного підходу. Визначення
комплексу індикаторів конкурентоспроможності регіону та иого характеристик передбачає різні рівні деталізації та інтерпретації. Наибільш важливим для системи показників є відображення єдності окремих господарських процесів, елементів продуктивних
сил на території регіону. Коли ці процеси та відносини руинуються, використання показників регіональної конкурентоспроможності не має сенсу. Тут доцільно застосовувати
показники, які описують процеси руинації регіональної соціально-економічної системи.
Регіональна конкурентоспроможність визначається наявністю конкурентоспроможних сфер та секторів господарства, а також спроможністю органів влади регіону
створювати умови для нарощування та утримання конкурентних позиціи та переваг у
конкретних галузях економіки.
Багаторесурснии потенціал регіону є базисом та запорукою територіальної заможності регіонів України и головним джерелом виробництва товарів і послуг та
задоволення потреб громадян. Розвиток господарства регіону вимагає безперервної
взаємодії людеи із ресурсним потенціалом, в умовах якого територіальна спільнота
споживає та перетворює ресурси для задоволення власних потреб [5].
Регіон є частиною території країни, які володіє унікальною сукупністю
природних ресурсів и історично-сформованих факторів виробництва, які визначають
потенціал і напрями соціально-економічного розвитку и конкурентоспроможність
регіону. Регіональна конкурентоспроможність характеризує иого спроможність
реалізувати стратегічні завдання розвитку держави на засадах сталого соціальноекономічного розвитку, повного забезпечення зростаючих потреб населення, що, у свою
чергу, визначається наявним природно-ресурсним потенціалом території.
Забезпечення конкурентоспроможності є можливим лише за умови реалізації
цільової інвестиціиної політики. Інвестиціина активність регіону пов’язана із процесами
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формування и виконанням бюджету. Бюджетне планування зумовлює досягнення та
помилки формування та реалізації державної регіональної політики.
Природні ресурси регіону визначають иого конкурентні переваги та позиції. До
основними ресурсів слід віднести, насамперед, земельні та водні ресурси, надра.
Велике значення для перспектив регіонального розвитку та иого конкурентних
позиціи має агросфера, яка здіиснює значнии вплив на рівень продовольчої безпеки.
Дієва аграрна політика и стратегія розвитку аграрного виробництва багато в чому визначає рівень та якість життя населення регіону, насамперед – сільського населення [6].
Дослідження сфер та секторів Причорноморського регіону показує, що область
володіє необхідним потенціалом для забезпечення стабільного функціонування
аграрного виробництва. Вигідне географічне положення регіону відносно інших
регіонів України та сусідніх держав, наявність міжнародних транспортних магістралеи
дає змогу налагоджувати и розвивати економічні зв'язки з іншими територіями;
наявність розвиненої внутрішньорегіональної транспортної системи дозволяє
поєднати всі виробництва регіону в єдину господарську систему. Розвинена фінансовокредитна інфраструктура регіону дозволяє забезпечити необхідні конкурентні позиції.
Конкурентоспроможність регіону характеризується станом основних виробничих
фондів, якістю використовуваних технологіи, станом поділу праці тощо.
В областях Причорноморського регіону існують реальні передумови для
отримання високих конкурентних переваг завдяки наявному природно-ресурсному
потенціалу, природно-кліматичним умовам ведення аграрного виробництва,
подальшому розвитку провідних сфер та секторів господарства, енергетичної сфери,
торговельних и транспортно-логістичних мереж.
Для виконання завдання розвитку конкурентного середовища та підвищення
конкурентних позиціи Причорноморського регіону доцільно:
1. Зосередити увагу на розвитку конкурентоспроможних сфер та секторів
економіки регіону, відносно незалежних від паралельно-інтегрованих систем, зокрема
це стосується харчової промисловості.
2. Удосконалити нормативну базу у частині полегшення доступу до кредитних,
земельних, біологічних, енергетичних ресурсів і забезпечити жорсткии контроль за
витратою ресурсів та грошових коштів.
3. Реалізувати переваги кластерної системи організації господарства на території
регіону для забезпечення високих конкурентних позиціи, зокрема у сферах аграрного та
переробного виробництв. Формування мережевих кластерних структур надає
можливість: залучити інвестиціині ресурси у розвиток території регіону; сформувати
високотехнологічну конкурентоспроможну регіональну господарську систему;
наростити обсяги виробництва інноваціиної продукції.
3. Сформувати локальні індустріальні зони на територіях регіону, які відстають у
розвитку. Створені переваги для ведення бізнесу дозволять залучити додаткові
фінансові ресурси для соціально-економічного розвитку, що дасть змогу сповільнити
відтік населення, забезпечити розвиток села.
Конкурентні позиції областеи Причорноморського регіону визначаються
насамперед здатністю господарства регіону задовольняти потреби населення;
можливістю створювати и розвивати ресурснии, суспільно-політичнии, організаціиноекономічнии та ін. потенціал, що є запорукою підвищення рівня и якості життя
населення у стратегічніи перспективі [4].
Підвищення регіональної конкурентоспроможності має стати загальнодержавним пріоритетом з урахуванням демографічної, національної, культурної специфіки,
географічних, природно-ресурсних та природно-кліматичних характеристик. У цьому
контексті важлива роль належить поновлюваним та наибільш вартісним видам
природних ресурсів. Важливим аспектом конкурентоспроможності є и прогресивнии
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розвиток агросфери, раціональне та ощадливе використання земельних ресурсів,
залучення коштів зовнішніх інвесторів у аграрне виробництво. Всебічна підтримка
розвитку аграрного виробництва в регіоні забезпечує значнии соціальнии ефект, сприяє
скороченню міграції сільського населення, підвищенню рівня заинятості. Наступними
стають завдання щодо захисту та покращення стану навколишнього природного
середовища, зокрема – поліпшення стану природно-ресурсної системи регіону, що являє
собою сукупність складових елементів, яка характеризується екологічною стабільністю
і спроможна протидіяти впливу негативних факторів.
Перемога регіону у конкурентному змаганні передбачає не лише отримання ним
певних конкурентних позиціи і переваг у розвитку, але и дає змогу регіону заиняти
провідні позиції у системі адміністративного устрою країни [7].
Регіональні конкурентні позиції и переваги можна оцінити за допомогою таких
показників, як: якість життя населення, ступінь раціональності використання
природних ресурсів, рівень інвестиціиного потенціалу регіону. Іх можна оцінювати
відносно інших регіонів, розділяючи їх за оціночним рівнем: нижче (-), вище (+) відносно
бази порівняння. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіону визначається
таким чином:
ІПКР = ∑N(+) + ∑N(−)
(1)
𝑖=𝑦

𝑖=0
∑N(+) = (𝑋𝑚 − 𝑋𝑚
) >0

(2)

𝑖=𝑦

𝑖=0
∑N(−) = (𝑋𝑚 − 𝑋𝑚
)<0
(3)
де ІПКР – інтегральнии показник конкурентоспроможності регіону;
N – кількість оцінюваних параметрів, які вище та нижче, ніж в інших регіонів;
m – кількість критеріїв конкурентоспроможності регіону;
Х – оцінка параметра в абсолютному чи відносному вимірі;
i – регіон (i=y оцінювании регіон; i=0- базиснии регіон).
Завдання забезпечення сталого розвитку Причорноморського регіону вимагає
формування ефективної політики регіонального розвитку, націленої на досягнення високих конкурентних позиціи. Комплекс соціально-економічних, екологічних и суспільно-політичніи заходів щодо підвищення конкурентних переваг показании у табл. 2.
Вирішення завдання набуття високих конкурентних позиціи у господарськіи
системі Причорноморського регіону вимагає державної фінансової підтримки з
бюджетних ресурсів, а також з позабюджетних джерел. Державне регулювання з боку
органів влади регіону реалізується шляхом обґрунтування, прииняття та втілення
певних організаціино-економічних, управлінських, та нормативно-правових рішень, які
повинні забезпечувати ефективнии розвиток соціально-економічної системи регіону.
У процесі аналізу наявних конкурентних переваг агросфери регіону та
можливостеи їх підвищення важливо:
- визначити наибільш важливі фактори, що здіиснюють вплив на соціальноекономічнии розвиток агросфери регіону;
- обґрунтувати пропозиції по формуванню та реалізації регіональної
агропродовольчої політики;
- розробити рекомендації з підвищення конкурентних позиціи агросфери та
господарства регіону в цілому;
- розробити методи державного регулювання конкурентних позиціи регіональної
агросфери та регіонів в цілому.
Політику та інструменти підвищення конкурентних позиціи агросфери регіону
слід спрямовувати на наибільш повне задоволення зростаючих потреб населення
шляхом оптимізації розподілу всіх видів державних і місцевих ресурсів між
господарськими системами, сферами и секторами економіки регіону, відповідно до
наявного обсягу и структури потреб розвитку (рис. 2).
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Таблиця 2. Групи заходів щодо формування й розвитку конкурентних переваг
агросфери Причорноморського регіону
Соціальнии аспект

Господарськии аспект

❖ скорочення безробіття й підвищення рівня зайнятості через удосконалення системи перепідготовки кадрів й працевлаштування населення, стимулювання розвитку малих форм господарювання
на селі;
❖ підвищення
реальних
доходів
шляхом
підвищення рівня зарплати у агросфері через
удосконалення форм й систем оплати праці;
❖ підвищення доступності та якості освіти;
❖ розвиток матеріально-технічної бази медичної
сфери села, підвищення якості послуг у сфері
охорони здоров'я через впровадження новітніх
засобів діагностики й лікування;
❖ розвиток
розважальної
та
рекреаційної
інфраструктури;
❖ популяризація історико-культурної спадщини й
природного потенціалу регіону, розвиток туризму,
зокрема зеленого;
❖ підвищення рівня доступності туристичнорекреаційних ресурсів для мешканців села;
❖ розвиток торгівлі й громадського харчування,
споживчого ринку, із метою повного забезпечення
потреб сільського населення;

❖ підвищення
обсягу та
якості
продукції агробізнесу;
❖ розширення
асортиментів
агропродовольчої продукції;
❖ поширення
використання
поновлюваних джерел енергії;
❖ формування
нових
конкурентоспроможних секторів у
агросфері, зокрема із використанням
інноваційних технологій;
❖ розвиток транспортно-логістичної
та
інформаційно-комунікаційної
інфраструктури агросфери;
❖ просування
агропродовольчої
продукції
регіональних
аграрних
виробників на зовнішні ринки;
❖ розвиток
торговельної-збутової
сфери
та
інфраструктури
агропродовольчого ринку в регіоні;
❖ розвиток агроконсалтингу;

Екологічнии аспект

Суспільно-політичнии аспект

❖ забезпечення збереження й раціонального
використання земельних ресурсів;
❖ розробка нормативної документації щодо регіонального планування використання земельних і
водних ресурсів із урахуванням вимог із захисту
навколишнього природного середовища;
❖ підвищення рівня обізнаності населення у
питаннях
охорони
природи,
формування
природоохоронної культури;
❖ аналіз та оцінка мінерально-сировинного
потенціалу регіону й забезпечення його раціонального використання;
❖ формування ефективного механізму захисту
водних ресурсів;
❖ контроль за шкідливими викидами у водойми й
атмосферу;
❖ широке
застосування
безвідходних
та
маловідходних технологій аграрного виробництва;
❖ раціональне
розміщення
та
обмеження
функціонування шкідливих об’єктів, особливо на
охоронюваних територіях.

❖ забезпечення цілісності соціальноекономічного, нормативно-правового
простору держави, сприяння забезпеченню безпеки держави й регіону (в
економічному та політичному аспектах);
❖ формування
ефективної
регіональної політики та стратегії у
сфері
використання
природноресурсного потенціалу;
❖ удосконалювання
системи
фінансового забезпечення державних
та регіональних програм та проектів;
❖ підвищення якості та результативності бюджетної політики, раціоналізація розподілу коштів бюджетів,
забезпечення жорсткого контролю за
витратою бюджетних ресурсів;
❖ розвиток
державно-приватного
партнерства, залучення приватного
капіталу у регіональні та місцеві
проекти.

У наведеніи схемі механізму виділено вектори функціонально-структурної
взаємодії иого складових, що дає змогу змінювати системні зв'язки, реагуючи на зміни
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. У системі механізму виділено
сукупність зв’язків, які відображають поведінку всієї системи та її складових підсистем.
Пропозиції щодо формування та реалізації регіональної політики
агропромислового розвитку охоплюють:
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Субсидування и розробка програм
підвищення конкурентних позиціи
агросфери регіону за рахунок коштів
обласного бюджету
Обґрунтування рішень з підвищення
конкурентних позиціи агросфери
регіону
Рішення з удосконалення організації
регіональної аграрної політики
Ефективне використання природноресурсного та господарського
потенціалу агросфери регіону
Підвищення індикаторів конкурентоспроможності у пріоритетних секторах
агросфери регіону
Підвищення якості економічної, демографічної, нормативно-правової регіональної політики у контексті набуття
конкурентних переваг агросфери
регіону
Забезпечення надходжень до обласного
бюджету та перевищення доходів над
витратами

Контроль – реалізація
заходів щодо обліку
всіх видів ресурсів
аграрного
виробництва
Мікросередови
ще - соціальноекономічнии
стан регіону

Регіональне прогнозування - аналіз та
оцінка інформації и розробка
прогнозних сценаріїв підвищення
конкурентних позиціи агросфери
регіону у стратегічніи перспективі

Аналіз – методи
аналізу конкурентних переваг
агросфери регіону

Регіональні фонди спільного
фінансування державних цільових
програм розвитку села

Макросередовище –
соціальноекономічнии
стан країни

Регіональні інструменти реалізації
аграрної політики по підвищенню
конкурентних позиціи території

Моніторинг- збирання інформації про
конкурентні позиції агросфери регіону,
прогнозування динаміки показників
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рівні багаторівневої системи стратегічних,
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використання природно-ресурсного и
соціально-економічного потенціалу
агросфери регіону - цілеспрямовании
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позиціи агросфери регіону, оптимального
використання природно-ресурсного
потенціалу, формування стратегії
соціально-економічного розвитку
сільських територіи
Формування рекомендаціи з підвищення
конкурентних переваг агрсофери регіонів
Пріоритетні напрямки регіональної
політики по підвищенню конкурентних
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рівні
Розробка державних цільових програм
розвитку агросфери регіонів
Дослідження соціально-економічного
стану агросфери регіонів
Державні фонди регіонального розвитку
Фінансування програм реалізації
регіональної агропродовольчої політики
и допомога з державного бюджету

Рис. 2. Механізм підвищення конкурентних позицій агросфери регіону
❖ раціональне
використання
регіонального
природно-ресурсного
й
господарського потенціалу агросфери;
❖ підвищення індикаторів конкурентоспроможності пріоритетних секторів
агросфери шляхом управління ліквідністю аграрного й переробного виробництв і
створення умов для інноваційного розвитку;
❖ забезпечення самофінансування розвитку агросфери регіону та сільських
територій за рахунок стимулювання розвитку регіональних ринків, зменшення бар'єрів
та обмежень для агробізнесу;
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❖ підвищення якості регіональної економічної, демографічної, нормативноправової політики.
Методи та інструменти державного управління процесами підвищення
конкурентних переваг агросфери регіонів повинні включати:
1. Розробка та затвердження нормативно-правових актів із регулювання
інвестиціиних процесів у агросфері.
2. Узгодження регіональних проектів реформування агросфери та розвитку села
із бюджетним плануванням для подолання міжрегіональних конфліктів шляхом:
❖ розробки стратегічних програм, що поєднують головні цілі, завдання,
напрями й інструменти міжрегіонального співробітництва у агросфері;
❖ пошуку найбільш дієвих способів вирішення завдань агропромислового
розвитку на міжрегіональному рівні;
❖ формування стратегічних програм міжрегіонального співробітництва у сфері
агробізнесу.
3. Здіиснення планування и контролю за раціональним використанням
природно-ресурсного и господарського потенціалу агросфери через:
❖ узгодження загальнодержавної й регіональної агропромислової політики;
❖ подолання диференціації розвитку сільських територій;
❖ посилення контролю за розвитком села з метою забезпечення його
стабільності.
Внутрішньорегіональні методи реалізації регіональної агропромислової
політики передбачають:
1. Створення регіональних фондів спільного фінансування цільових програм
розвитку агросфери. Регіони повинні створювати власні фонди, орієнтовані на
реалізацію державних цільових програм розвитку села та аграрного виробництва для
підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів.
2. Розробки та затвердження регіональної методики прогнозування, яка має
стати системою збирання та обробки інформації, необхідної для визначення пріоритетів
розвитку, обґрунтування завдань и формування стратегії державної та регіональної
агропромислової політики, аналізу та оцінки результатів діяльності органів державної
та регіональної влади по реалізації державної політики в регіонах.
3. Забезпечення субсидування и формування програм підвищення конкурентних
позиціи агросфери регіону за рахунок фінансування коштами обласного бюджету.
Регіональні органи влади та місцевого самоврядування повинні самостіино здіиснювати
контроль та оцінку можливостеи розвитку агросфери регіону.
Головні напрями реалізації регіональної політики з підвищення конкурентних
позиціи агросфери на державному рівні мають включати:
1. Розробка и реалізація державних цільових програм розвитку агросфери регіонів. Програма – це структурно цілісна, узгоджена за термінами виконання, використовуваним потенціалом и конкретними виконавцями сукупність робіт і заходів нормативноправового, організаціино-управлінського, соціально-економічного, кредитно-фінансового та суспільного характеру, спрямованих на вирішення завдань розвитку природноресурсного, соціально-економічного та трудового потенціалів агросфери і забезпечення
цього розвитку матеріальними та фінансовими ресурсами.
2. Аналіз та оцінка соціально-економічного розвитку агросфери регіонів України,
тобто збирання, аналіз, оцінка та перетворення інформації нормативно-правового,
соціально-економічного, суспільно-політичного характеру на рівні регіонів.
3. Фінансове забезпечення регіональної агропромислової політики та підтримка
коштами державного бюджету у вигляді: державних дотаціи на підтримку забезпечення
регіонів бюджетними ресурсами; міжбюджетних трансфертів регіональним бюджетам;
субвенціи місцевим бюджетам; надання субсидіи обласним бюджетам тощо.
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4. Створення державних фондів регіонального розвитку у формі некомерціиних
підприємств, які реалізують державні цільові програми розвитку агросфери та села у
регіонах.
Механізм підвищення конкурентних позиціи агросфери регіону є комплексним
процесом, якии базується на таких законах:
- самовдосконалення системи: будь-яка система отримує нові якості у розвитку за
рахунок використання індивідуальних ресурсів;
- перетворення: кожна система знаходиться під впливом факторів зовнішнього
середовища і сама впливає на об'єкти зовнішнього середовища, що веде до зміни стану
як самої системи, так і оточуючих об'єктів;
- об'єднання: всі зв'язки, існуючі у структурі, узагальнюються, створюючи єдність
взаємовідносин, яка керується центром системи;
- переваги: за умови недоступності реальної інформації пріоритетною властивістю стану системи є перевага відносин, які були сформовані у процесі еволюції системи;
- відповідності: будь-яка система під впливом факторів зовнішнього середовища
прагне до самовдосконалення у створенні ефективних взаємозв'язків набутих
позитивних і негативних якостеи;
- конструктивності: відносини у системі є реальними за наявності системних зв'язків об'єкта.
Принципами розвитку конкурентних переваг агросфери регіону є такі:
- управління – побудова стіиких структурних зв'язків у системі, цілеспрямованих,
організованих відносин між складовими структурними елементами системи по вертикалі – скалярнии ланцюг управління. Потреба структурування складних управлінських
систем зумовлена тим, що їх діяльність пов'язана із аналізом, оцінкою та використанням
великого обсягу інформації.
На нижчих рівнях управління використовується більше конкретна інформація,
яка однобічно описує стан системи, а на вищих рівнях відбувається узагальнення
інформації та її підсумування, що дає змогу охарактеризувати стан та чинники розвитку
всієї системи, сформулювати уявлення про систему в цілому;
❖ поєднання, що передбачає всебічне вивчення інтегральних якостей і
закономірностей функціонування системи;
❖ доступності структурованих систем – внесення змін у системи, здійснення
оцінки та порівняльного аналізу станів та процесів, що відбуваються у системах;
❖ пропорційності – передбачає пропорційність дії функціональних систем,
зокрема нормативно-правої, інформаційно-комунікаційної, організаційно-координаційної, фінансової тощо;
❖ визначеності – передбачає присвоєння середовищу та окремими елементам
певних ознак, необхідних для включення їх у конкретну систему;
❖ відмінності застосовуваних понять – сутність понять повинна бути точно
виділена із визначенням термінологічних формул.
❖ самозабезпечення системи – структурування й пошук ресурсів, необхідних
для забезпечення життєдіяльності системи та її самоуправління.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Реалізація регіональної політики ресурсозбереження вимагає від обласних
органів влади підсилення контролю за станом екології, впровадження нових
ресурсоефективних (мало- та безвідходних) технологіи у сферу аграрного виробництва.
Вплив діяльності суспільства у процесі аграрного виробництва на природне середовище
веде до значного обсягу споживання біологічних ресурсів, насамперед земельних і
водних, а також до посилення небезпеки природного середовища. Раціональне
використання природно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва и забезпечення
екологічної безпеки є однією з наибільш важливих умов розширеного відтворення у
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агросфері регіону. Поєднання зусиль та узгодження векторів щодо розвитку пріоритетних сфер економіки Причорноморського регіону, зокрема агросфери та туристичнорекреаціиної сфери, може вивести регіон на лідируючі позиції, забезпечити міцні
конкурентні позиції и стабільнии економічнии розвиток.
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Ольга Вікторівна Стадницька // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. –
Том 5. – № 1. – С. 333–341. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. В Україні до інтенсивного сільськогосподарського використання залучено значну
площу земель з деградованими та малопродуктивними ґрунтами, що є економічно
недоцільним і екологічно небезпечним. Щоб припинити процеси деградації земель і
сприяти відновленню їх продуктивності, одним із завдань сталого розвитку держави є
досягнення нейтрального стану земельного покриву. Це вимагає розробки науковометодичних підходів до багатофункціонального використання земель з метою
досягнення балансу між економікою, суспільством і біосферою.
Мета дослідження полягає у розробці методичних і практичних рекомендацій щодо
організації використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських
земель, враховуючи концептуальні цілі ландшафтного планування.
Результати. В авторському розумінні ефективне використання деградованих і
малопродуктивних сільськогосподарських земель передбачає формування такої системи
землекористування, яка б забезпечувала відновлення, збереження й підтримку
природного капіталу територій і пов’язаних з ним екосистемних функцій і послуг. У цьому
контексті обґрунтовано доцільність ландшафтного планування на місцевому рівні як
важливого інструментарію сталого управління земельними ресурсами. Запропоновано
приймати інтегровані рішення на основі аналізу соціально-економічних і ландшафтноекологічних умов територій, визначаючи природоохоронні цілі щодо оптимізації
землекористування та ландшафтів, які ґрунтуються на оцінці чутливості до існуючих і
запланованих видів діяльності. На основі аналізу й оцінки ландшафтно-екологічних умов
рекомендується проводити зонування земель, виділяти типи та підтипи
землекористування і визначати регламенти щодо використання ділянок з
деградованими та малопродуктивними ґрунтами. Важливою умовою такого підходу є
громадські обговорення із залученням експертів в галузі природокористування та
охорони природи.
Висновки. Ландшафтне планування має важливе значення для вирішення проблеми
використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель, оскільки
переходить від домінуючих галузевого й функціонального підходів до екосистемного
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підходу стосовно прийняття управлінських рішень у сфері землекористування та
керування ландшафтами на засадах сталого розвитку.
Ключові слова: землекористування, деградовані та малопродуктивні ґрунти,
ландшафтне планування, зонування земель, природний капітал.
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AN EFFICIENT USE OF DEGRADED AND LOW-YIELDING AGRICULTURAL LANDS:
PLANNING ASPECT
Abstract
Introduction. One applies a significant area of land with degraded and low-yielding soils for
intensive agricultural use in Ukraine. It is economically impractical and environmentally unsafe.
One of the tasks of sustainable development of the nation is to achieve a neutral state of land cover
to stop the processes of land degradation and boost their productivity restoration. This fact
requires the development of scientific and methodological approaches to the multifunctional land
use to achieve a balance between the economy, society, and the biosphere.
The purpose. The aim of the study is to develop methodological and practical recommendations
for organizing the use of degraded and low-yielding agricultural lands, considering the conceptual
goals of landscape planning.
Results. Concerning the authors’ views, the efficient use of degraded and low-yielding agricultural
land involves the formation of a system of land use that provides restoration, preservation, and
maintenance of the natural capital of territories and corresponding ecosystem functions and
services. In this context, one has discussed the expediency of landscape planning at the local level,
as an essential tool for the sustainable management of land resources.
One has proposed to make integrated decisions concerning the analysis of social and economic as
well as landscape and ecological conditions of territories, defining nature protection objectives for
the optimization of land use and landscapes, which are based on the assessment of sensitivity to
existing and planned activities. Considering the analysis and assessment of landscape and
ecological conditions, one has recommended carrying out land zoning, identifying types and
subtypes of land use, and determining regulations for the use of areas with degraded and lowyielding soils. An important prerequisite for such an approach is public discussions with the
involvement of experts in the field of nature use and protection.
Conclusions. Landscape planning is of vital importance to solve the problems of the use of
degraded and low-yielding agricultural lands, as it shifts from prevailing industry and functional
approaches to ecosystems approach concerning making landscape management decisions on a
sustainable development basis.
Keywords: land use, degraded and low-yielding soils, landscape planning, land zoning, natural capital.
JEL classification: R52
Вступ
Сучаснии стан сільськогосподарського землекористування в Україні
характеризується зачиним антропогенним навантаженням, що не відповідає вимогам
сталого розвитку. На особливу увагу заслуговують землі сільськогосподарського
призначення, які мають ознаки деградованості та малопродуктивності. Використання
земельних ділянок з деградованими та малопродуктивними ґрунтами в інтенсивному
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сільськогосподарському виробництві вважається економічно не вигідним. Такі землі
відносять до маргінальних, оскільки дохід від вирощування сільськогосподарських
культур часто є рівним або меншим від понесених виробничих витрат [1]. У зв’язку з цим
актуальні дослідження, що спрямовані на комплексне вирішення проблеми
ефективного використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських
земель. Таке використання повинне відповідати вимогам Конвенції ООН про боротьбу з
опустелюванням, у рамках якої впроваджено концепцію досягнення неитрального рівня
деградації земель. Під неитральним рівнем деградації земель розуміють стан, при якому
кількість і якість земельних ресурсів, що необхідні для підтримки функціи і послуг
екосистеми та підвищення продовольчої безпеки, залишаються стабільними або
збільшуються у визначених часових і просторових масштабах и екосистемах [2].
Аналізуючи наукові праці вітчизняних учених з дослідження питань
використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель,
відзначимо таке. Добряк Д. С. та ін. розрахували перевищення припустимої розораності
земель по природно-сільськогосподарських зонах і провінціях, визначивши
максимально допустиму питому вагу орних земель по Україні – 45,6 % (при існуючіи –
54%), та рекомендували відвести під консервацію 6,5 млн. га орних земель, які
характеризуються як деградовані та малопродуктивні [3].
Будзяк В. М. вважає, що ефективне використання та охорона земельних ресурсів
повинні лежати у площині збереження самовідновлюючої здатності земель сільськогосподарського призначення. Під консервацію необхідно виводити ті землі, які втратили
здатність до самовідновлення або витрати на самовідновлення яких не під силу суб’єкту
господарювання. Крім того, при вилученні земель сільськогосподарського призначення
потрібно враховувати географічну та рельєфну зональність, а також дотримуватись
вимог стосовно загального екологічного балансу певного земельного масиву, тобто
консервація не повинна бути в одних випадках надмірною, а в інших – недостатньою [4].
Добряк Д. С. та Кузін Н. В. запропонували еколого-економічнии механізм
реабілітації деградованих і малопродуктивних орних земель, якии забезпечує зниження
втрат при умові вилучення таких земель із складу орних, а їх трансформація в
екологобезпечні угіддя підвищує якість екологічного стану довкілля [5].
Геник Я. В. для збереження природних екосистем, формування естетично
привабливих і цінних ландшафтів, збільшення біорізноманіття територіи і відновлення
продуктивності порушених земель рекомендує проведення заходів із ревіталізації
ґрунтового покриву [6].
У дослідженнях Тараріко О. Г. та ін. підтверджено, що внаслідок впливу
екстремальних погодних умов на територіях, де не використовуються ґрунтоохоронні
та протиерозіині заходи, прогнозується значна інтенсифікація ерозіиних процесів. Для
адаптації сільськогосподарського землекористування до змін клімату дослідниками
запропоновано впроваджувати систему протиерозіиних заходів на басеинових
принципах і принципах інтегрованого управління земельними, водними, біологічними
ресурсами и агроресурсами [7].
Наукові погляди щодо ідеї досягнення неитрального рівня деградації земель
активно висвітлюються у зарубіжних публікаціях. Метою такої концепції є підтримка
продуктивності не тільки земельних ресурсів, а и наземних екосистем і пов’язаних із
ними екосистемних функціи і послуг для задоволення потреб нинішніх і маибутніх
поколінь. Неитральність полягає у відсутності чистої втрати наземного природного
капіталу відповідно до еталонного стану або базової лінії. Планування неитрального
рівня деградації передбачає проектування имовірних кумулятивних наслідків при
використанні земель і при землеустрої, а пізніше - врівноваження передбачуваних втрат
із заходами для досягнення рівнозначних вигід. Урівноваження рекомендується
проводити в межах окремих типів земель. Дії стосовно досягнення неитрального рівня
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деградації включають практику сталого управління землею, яка дозволяє уникнути або
зменшити деградацію, а також відновити деградовані землі. Тобто, управлінські
рішення у сфері землекористування повинні прииняти ієрархію «уникнути - зменшити
- відновити», що чітко визначає пріоритети у плануванні заходів стосовно досягнення
неитрального рівня деградації земель [8]. Таке планування повинно максимально
враховувати природні умови та соціально-економічні зв’язки у межах конкретних
територіи, щоб визначити наиоптимальніші природоохоронні рішення для підвищення
стіикості екосистем. У загальному, реалізація даної концепції відбувається на
ландшафтному рівні за допомогою комплексного планування землекористування, тоді
як результати оцінюються на регіональному та національному рівнях [9].
Слід відзначити, що вітчизняні науковці також акцентують увагу на важливості
планування землекористування з метою впорядкування та регулювання використання
земель ефективними засобами для задоволення потреб людеи у межах конкретного
простору. Так, Дорош О. С. запропонувала організаціино-інституціональнии підхід до
територіального планування землекористування на місцевому, локальному и господарському рівнях, якии передбачає розробку планів розвитку землекористування в межах
конкретних територіи (зонування земель за їх категоріями та типами), а також планів
територіальних обмежень, обтяжень у використанні земель [10]. Дорош И. М. і Третяк А. М. і в основу класифікаціиних критеріїв щодо обмежень у використанні земель і
земельних ділянок поклали просторову організацію, на основі якої об’єднуються різні
функціональні види і типи землекористування, що мають загальні тенденції при експлуатації природних ресурсів, використанні та охороні земель. При цьому, територіальні
обмеження у використанні земель є додатковим регламентуванням режиму
землекористування і встановлюються поза залежністю прав на земельну ділянку [11].
Мета статті
Мета дослідження – обґрунтувати науково-методичнии підхід до планування
використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель на
місцевому рівні в контексті досягнення неитрального рівня деградації земель.
Виклад основного матеріалу дослідження
Під ефективним використанням деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель ми розуміємо таку систему землекористування, яка б підтримувала
неитральнии стан земельного покриву, запобігаючи погіршенню якісного стану земель
і ґрунтів, сприяючи відновленню деградованих земель. При цьому, ефективність як
результат певної дії чи процесу визначається відношенням отриманого результату
(ефекту) до витрачених на нього ресурсів, у першу чергу природного капіталу.
Оскільки природнии капітал забезпечує такі важливі функції екосистеми як
виробництво кисню, очищення води, фотосинтез, формування та підтримка родючості
ґрунтів, збереження біорізноманіття та ін., то надзвичаино важливо зберегти цеи
капітал для нинішніх і маибутніх потреб суспільства. Вагоме значення для збереження
та відновлення природного капіталу, якии зосереджении у межах екосистем суші, має
стале управління земельним ресурсами, яке базується на природоохоронних цілях,
визначених у процесі ландшафтного планування [12].
Згідно Проекту Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо планування використання земель» документацією з
просторового планування на місцевому рівні може стати комплекснии план
просторового розвитку території громади [13], складовою якого є проектні рішення
щодо ландшафтного планування та заходи з охорони земель. Для вітчизняної практики
такии вид планувальних робіт є новим. У нормативно-правовому полі поки що відсутні
методика и порядок здіиснення ландшафтного планування, а також врахування иого
результатів при приинятті управлінських рішень.
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Аналізуючи європеиськии досвід з ландшафтного планування, відзначимо, що
воно є інструментом впровадження в управлінську діяльність принципів сталого
розвитку, акцентуючи увагу на збереженні природи та керуванні ландшафтами з метою
оптимізації відносин у системі «людина-природа» [14]. Таке планування є важливою
складовою просторової організації діяльності суспільства в конкретному ландшафті та
має міжгалузевии характер, оскільки охоплює землі різного призначення і
використання та враховує багатофункціональність ландшафту. На підставі цього
вважаємо, що при розробленні ландшафтного плану на основі комплексної оцінки и
аналізу стану використання земельних та інших природних ресурсів необхідно
проводити формування системи екологічно безпечного землекористування. При цьому,
особливу увагу потрібно приділити обґрунтуванню заходів стосовно використання и
охорони деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель, які є одним з
дестабілізуючих чинників функціонування ландшафту.
Описании у роботі науково-методичнии підхід до розробки планувальних рішень
стосовно використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель полягає у диференціиованому використанні цих земель із врахуванням ландшафтно-екологічних чинників і перспектив соціально-економічного розвитку територіи.
Іншими словами, при ландшафтному плануванні необхідно здіиснювати зонування
території, при якому проводити групування деградованих і малопродуктивних
сільськогосподарських земель за типами (підтипами) використання із урахуванням їх
якості, оцінки чутливості до антропогенних навантажень, сучасного використання і
визначення цільових функціи подальшого розвитку, що дозволить встановити режим
землекористування та визначити регламенти використання земель у межах відповідних
типів (підтипів) (рис. 1).
При визначенні цілеи розвитку територіи з деградованими и малопродуктивними ґрунтами рекомендується оцінювати значимість і чутливість виділених однорідних ландшафтно-екологічних ділянок до існуючих і запланованих видів діяльності.
Різноманітність проектних цілеи щодо використання деградованих і малопродуктивних
сільськогосподарських земель залежить від загальної концепції розвитку громади,
однак вони мають відповідати трьом вимогам: 1) уникнути процесів деградації та
малопродуктивності земель, 2) зменшити ризики виникнення деградації та
малопродуктивності земель, 3) відновити деградовані та малопродуктивні землі. Нами
запропоновано такі цілі: реабілітація земель із перспективою розвитку ґрунтозахисного
землеробства чи сіножате-пасовищного використання; трансформація земель із
перспективою розвитку несільськогосподарських видів діяльності; регенерація земель
з відмовою від будь-якої господарської діяльності (природоохороннии напрям).
На основі визначених цілеи пропонуємо встановлювати типи (підтипи)
землекористування. Зокрема, рекомендуємо виділяти два типи землекористування:
сільськогосподарськии і середовищестабілізуючии. У межах сільськогосподарського
виділяти підтипи: ґрунтозахиснии, сіножате-пасовищнии, садовии, спеціальнии,
змішании; у межах середовищестабілізуючого – лісогосподарськии, водогосподарськии,
заповіднии, рекреаціинии, змішании. Слід відзначити, що Дорош И. М. і Дорош О. С.
рекомендують умовно виділяти дві групи землекористування: ресурсоспоживаючу –
змінює або руинує; ресурсозберігаючу – ощадливу [16].
Рішення планування стосовно використання деградованих і малопродуктивних
сільськогосподарських земель за обраними типами (підтипами) землекористування
дозволять сформувати режим використання земель, якии у діяльності щодо планування
визначається регламентом. Регламент щодо використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель у межах відповідного типу (підтипу) повинен
визначати вимоги стосовно відновлення та збереження потенціалу земель і недопущення розвитку процесів деградації. Такии регламент повинен містити інформацію про
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перелік обов’язків і заборон щодо здіиснення певних діи на землях, віднесених до
певного підтипу.
Основні цілі розвитку громади та проблеми, які потрібно вирішити

Підцілі щодо охорони природи та управління ландшафтами

Виділення однорідних ландшафтно-екологічних ділянок із ознаками
деградованості чи малопродуктивності ґрунтів
Оцінка екологічних конфліктів у процесі освоєння територій
Оцінка існуючих конфліктів і потенційних загроз при використанні
деградованих і малопродуктивних земель

Ландшафтне планування

Визначення інтегральної концепції цілей розвитку ландшафтів
Розвиток екологічно
безпечного землекористування ґрунтів

Зменшення деградації
земель і погіршення
якості ґрунтів

Відновлення
деградованих земель і
поліпшення їх стану

Зонування території за пріоритетними цілями і заходами з метою підтримки
чи досягнення найоптимальнішого стану ландшафту
Зонування земель за типами та підтипами землекористування
Формування обмежень у використанні земель і визначення регламентів
щодо використання земельних ділянок
Обговорення пропозицій з громадськістю, землекористувачами, власниками
земельних ділянок, експертами та іншими зацікавленими сторонами
Впровадження цілей і заходів через інтеграцію в комплексний план
просторового розвитку або індивідуально
Моніторинг, верифікація та оновлення цілей ландшафтного планування для
подолання негативних впливів реалізації різних планів і програм розвитку

Забезпечення добробуту людей та задоволення суспільних потреб

Інвентаризація природних ресурсів, аналіз ландшафтно-екологічних умов

Досягнення нейтрального рівня деградації земель
Підтримка природного капіталу для надання якісних екосистемних послуг
Підетапи щодо планування використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель

Рис.1. Структурно-логічна схема ландшафтного планування на місцевому рівні
для досягнення нейтрального рівня деградації земель
(сформовано авторами на основі [8; 10; 12; 14; 15])
Вивчаючи зарубіжнии досвід, хочемо звернути увагу на сервітут збереження чи
консерваціинии сервітут (англ. Conservation easement) – юридично-добровільну угоду,
що обмежує права власника на використання землі (наприклад, розорювати, використовувати мінеральні добрива, проводити лісозаготівлю, здіиснювати будівництво та ін.)
та вимагає збереження її природних цінностеи. Такии сервітут передбачає: захист
земельного простору для сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
захист відносно природного середовища для проживання видів дикої флори і фауни;
охорону земель для природоохоронних і рекреаціиних цілеи [17].
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На особливу увагу заслуговують природоохоронні заходи у процесі реалізації
цілеи розвитку територіи з деградованими и малопродуктивними ґрунтами. Оскільки
більшість земель, на яких відбуваються процеси деградації, є у приватніи власності та
здаються в оренду для ведення сільськогосподарської діяльності, то важливо при
обговоренні вибору альтернатив розвитку територіи залучати не тільки громадськість
і зацікавлені сторони, а и експертів з охорони земель і довкілля. Необхідно інформувати
людеи про важливі функції землі та ґрунтового покриву поза межами економічної
діяльності, а також про необхідність зберегти ці функції для маибутніх поколінь. При
економічних розрахунках інвестиціиних проектів потрібно використовувати
екосистемнии підхід, якии передбачає врахування цінності всіх екосистемних послуг, що
надають земельні ресурси та ґрунтовии покрив (очищення води, поглинання вуглецю,
регулювання мікроклімату, більш екологічно безпечні умови проживання та екологічно
чисті продукти харчування тощо). Ще одним цікавим напрямом, якии потрібно
розвивати, зокрема в процесі вирішення питання використання деградованих і
малопродуктивних сільськогосподарських земель – це регенеративна економіка, яка
передбачає застосування природних законів і закономірностеи самоорганізації,
самовідновлення і регенеративної життєвої сили до соціально-економічних систем [9].
Концепція регенеративної економіки тільки починає розвиватись, однак її важливість
для реалізації цілеи сталого розвитку та досягнення неитрального рівня деградації
земель є очевидною.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Для вирішення проблем, пов’язаних з використання деградованих і
малопродуктивних сільськогосподарських земель, в Україні необхідно впроваджувати
новии підхід до управління земельними ресурсами, якии базується на ідеї досягнення
неитрального рівня деградації земель. Підтримка неитрального стану земель і ґрунтів
має важливе значення для збереження и відновлення природного капіталу екосистем
суші. Одним із інструментів реалізації ідеї досягнення неитрального рівня деградації
земель є ландшафтне планування, яке забезпечує врахування вимог охорони природи
при використані простору в господарських цілях. Таке планування базується на
екосистемному підході, що відповідає принципам сталого розвитку на відміну від
галузевого та функціонального підходів до управління землею.
Запропоновании науково-методичнии підхід до планування використання
деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель дозволить:
систематизувати дані про стан земельного покриву; виявляти земельні простори,
вразливі до деградаціиних процесів; оцінювати існуючі та потенціині загрози у
сільськогосподарському
землекористуванні;
визначати
цілі
розвитку
и
природоохоронні
заходи
для
наиоптимальнішого
використання
земель;
диференціювати територію за типами і підтипами землекористування, враховуючи
природно-ресурснии потенціал території. Результати такого планування є джерелом
інформації про екологічнии стан земель не тільки для відповідних органів влади та
органів місцевого самоврядуванням, а також для землевласників, землекористувачів,
громадських організаціи і всіх мешканців громади.
У подальших дослідженнях з даного напряму буде акцентуватись увага на
методах оцінки сценаріїв (альтернативних варіантів) розвитку землекористування,
враховуючи концепцію екосистемних послуг і концепцію досягнення неитрального
рівня деградації земель.
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Анотація
Вступ. Розвиток кадрового потенціалу підприємства (організації) у значній мірі впливає
на ефективність мобілізації економічного потенціалу. У процесі формування та
реалізації кадрової політики необхідно враховувати фактори, від яких вона залежить.
Розроблення заходів щодо формування кадрового потенціалу та розвитку персоналу
необхідно здійснювати із врахуванням характеристик кадрової політики підприємства
(організації).
Метою наукового дослідження є розвиток теоретико-методичних аспектів формування
кадрової політики в системі функціональної підготовки управлінського персоналу.
Результати. Узагальнено критерії класифікації кадрової політики підприємства
(організації). Охарактеризовано особливості та умови впровадження різних типів
кадрової політики. Обґрунтовано актуальність питання пошуку висококваліфікованих
працівників для підприємств в умовах ринкової економіки та необхідність удосконалення
кадрової політики підприємства (організації). Виділено актуальні напрями, інноваційні
методи та підходи щодо покращення кадрової політики з метою підвищення
ефективності кадрів. Визначено активний і превентивний типи кадрової політики
раціонального характеру як найбільш доцільні у процесі стабільного економічного
розвитку суб’єктів вітчизняного бізнесу. Відзначено, що практика використання
традиційних підходів до підготовки персоналу обумовлює недостатню кваліфікацію
управлінського персоналу. Охарактеризовано роль і сутність професійного розвитку
управлінських кадрів. Обґрунтовано доцільність створення ефективно діючої програми
формування управлінського кадрового потенціалу. Виокремлено людський фактор зпоміж інших як основний у процесі економічного зростання. Відзначено роль кадрового
планування як основи кадрового забезпечення організації. Виділено цілі кадрового
планування та їх зв'язок з результатами інших елементів системи кадрового
забезпечення. Охарактеризовано елементи системи кадрового забезпечення: підсистема
кадрового маркетингу, набір персоналу, закріплення персоналу.
Висновки. Ефективне управління персоналом обумовлює успішне функціонування
підприємства. Планування і розробка кадрової політики підприємства є важливим
елементом стратегічного планування організації. Система управління персоналом
забезпечує розвиток організації.
Ключові слова: персонал, управління персоналом, підприємство, організація, кадрова
політика, кадрове забезпечення, кадровий потенціал.
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Abstract
Introduction. The development of human resources of the enterprise (organization) significantly
affects the effectiveness of mobilization of economic potential. In the process of formation and
implementation of personnel policy it is necessary to take into account the factors on which it
depends. The development of measures for the formation of human resources and staff
development must be carried out taking into account the characteristics of personnel policy of the
enterprise (organization).
The purpose of scientific research is the development of theoretical and methodological aspects
of personnel policy formation in the system of functional training of management staff.
Results. The criteria for classification of personnel policy of the enterprise (organization) are
generalized. Features and conditions of implementation of different types of personnel policy are
described. The urgency of the issue of finding highly qualified employees for enterprises in a
market economy and the need to improve the personnel policy of the enterprise (organization)
are substantiated. Relevant directions, innovative methods and approaches to improving
personnel policy in order to increase personnel efficiency are highlighted. Active and preventive
types of personnel policy of rational nature are identified as the most appropriate in the process
of stable economic development of domestic business entities. It is noted that the practice of using
traditional approaches to staff training causes insufficient qualification of management staff. The
role and essence of professional development of managerial staff is characterized. The expediency
of creating an effective program for the formation of managerial human resources is
substantiated. The human factor is singled out among others as the main one in the process of
economic growth. The role of personnel planning as the basis of personnel support of the
organization is noted. The goals of personnel planning and their connection with the results of
other elements of the personnel system are highlighted. The elements of the staffing system are
characterized: the personnel marketing subsystem, recruitment, staffing.
Conclusions. Effective personnel management determines the successful operation of the
enterprise. Planning and development of personnel policy of the enterprise is an important
element of strategic planning of the organization. The personnel management system ensures the
development of the organization.
Keywords: personnel, personnel management, enterprise, organization, personnel policy,
personnel provision, personnel potential.
JEL classification: M12
Вступ
Кадровии потенціал підприємства (організації) при здіисненні раціональних
заходів щодо иого розвитку суттєво підвищує ефективність мобілізації економічного
потенціалу, дозволяє значною мірою підвищити рівень економічної ефективності та
конкурентоспроможності. Ключовим у даному контексті є врахування особливостеи
виду діяльності, напряму товарної та галузевої спеціалізації, масштабів, розмірів, рівня
капіталізації та інших факторів, які є значимими для формування та реалізації кадрової
політики підприємства (організації). Характеристики останніх, у свою чергу, є
центральними для визначення та конкретизації шляхів, засобів, інструментів і процедур
при здіисненні заходів з формування кадрового складу та розвитку персоналу.
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Різні аспекти формування кадрової політики підприємства розглядалися у працях
Л. Баценко, В. Бланка, В. Весніна, М. Грачова, М. Долішнього, А. Єгоршина, А. Кібанова,
А. Маслоу, Р. Щокіна, Ф. Теилора, Р. Уотермана, М. Фрідмена та інших. Проте суспільноекономічні трансформації вимагають змін у діяльності підприємств та організаціи,
зокрема в системі управління персоналом, що сприяє виникненню проблемних питань,
які потребують вирішення наиперше в науково-теоретичніи площині.
Мета статті
Таким чином, метою статті є удосконалення теоретичних і методичних аспектів
формування кадрової політики в системі функціональної підготовки управлінського
персоналу.
Виклад основного матеріалу дослідження
Як відомо, в теорії управління персоналом виділяють декілька критеріїв класифікації кадрової політики підприємства (організації), а саме: за підходом до прииому
персоналу на роботу (відкрита та закрита кадрова політика), за ступенем впливу апарату управління на кадрову ситуацію (пасивна, реактивна, превентивна и активна кадрова
політика), за очікуваннями від компетентності персоналу та ступеня використання
діагностичних процедур (раціональна та авантюристична кадрова політика) [2].
Слід зазначити, що відкрита кадрова політика здіиснюється тоді, коли організація
прозора для потенціиних співробітників на будь-якому рівні: можна почати працювати
як із самої нижчої посади, так і з посади на рівні вищого керівництва. Організація готова
прииняти на роботу будь-якого фахівця, якщо він має відповідну кваліфікацію, без
урахування досвіду роботи в ціи чи спорідненіи організації. Такого типу кадрова
політика проводиться в нових організаціях, що ведуть агресивну політику завоювання
ринку, орієнтованих на швидке зростання і стрімкии вихід на передові позиції у своїи
галузі. Закрита кадрова політика здіиснюється тоді, коли організація орієнтується на
включення нового персоналу тільки з нижчого посадового рівня, а заміщення вакантних
посад відбувається тільки з числа співробітників. Такого типу кадрова політика
характерна для організаціи, орієнтованих на формування певної корпоративної
культури и дотримання безпечного характеру своєї основної діяльності.
Пасивна кадрова політика здіиснюється тоді, коли керівництво організації не має
чітко розробленої програми діи щодо персоналу, а робота з кадрами зводиться до
ліквідації негативних наслідків за допомогою оцінки персоналу та діагностики кадрової
ситуації в цілому. Керівництво при цьому працює в режимі екстреного реагування на
конфліктні ситуації, які прагне погасити будь-якими засобами, наичастіше без аналізу
причин і можливих наслідків. Реактивна кадрова політика проводиться в разі, коли
керівництво організації здіиснює контроль за симптомами негативного стану в роботі з
персоналом, причинами виникнення конфліктних ситуаціи, відсутністю мотивації до
високопродуктивної праці і володіє ситуацією розвитку кризи. Керівництво вживає
заходів по ліквідації кризових явищ, орієнтуючись при цьому на аналіз причин, які
привели до виникнення кадрових проблем. Кадрові служби таких організаціи, як
правило, мають у своєму розпорядженні засоби діагностики існуючої ситуації и
адекватну екстрену допомогу. Превентивна кадрова політика проводиться тоді, коли
керівництво має обґрунтовані прогнози розвитку ситуації. Кадрова служба таких
організаціи має не тільки засоби діагностики персоналу, але и прогнозування кадрової
ситуації на середньостроковии період. У програмах розвитку організації містяться
короткострокові та середньострокові прогнози потреби в кадрах: як якісні, так і
кількісні, а також сформульовані завдання з розвитку персоналу. Активна кадрова
політика здіиснюється в разі, коли керівництво має не тільки прогноз, але и засоби
впливу на ситуацію, а кадрова служба здатна розробити цільові антикризові кадрові
програми, проводити постіинии моніторинг ситуації та коректувати виконання програм
з урахуванням дії зовнішніх і внутрішніх факторів [3].
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При раціональніи кадровіи політиці керівництво організації має якіснии
«діагноз» і обґрунтовании прогноз розвитку ситуації, а також має у своєму
розпорядженні не тільки засоби діагностики персоналу, але і прогнозування кадрової
ситуації на середньостроковии період. У програмах розвитку організації містяться якісні
и кількісні прогнози потреби в кадрах на різні періоди. При авантюристичніи кадровіи
політиці керівництво організації не має якісного «діагнозу», обґрунтованого прогнозу
розвитку ситуації, але намагається на неї впливати. Кадрова служба, як правило, не має
коштів прогнозування кадрової ситуації і діагностики персоналу, проте в програми
розвитку включені плани кадрової роботи, наичастіше орієнтовані на досягнення цілеи,
важливих для розвитку організації, але не проаналізованих з точки зору зміни кадрової
ситуації. План роботи з персоналом в такому випадку будується на досить емоціиному,
мало аргументованому уявленні про цілі роботи з персоналом.
Пошук висококваліфікованих працівників є актуальною проблемою для більшості сучасних підприємств в умовах ринкової економіки. Грамотнии і якіснии набір кадрів
здатнии багаторазово підвищити ефективність роботи підприємства, при цьому система відбору персоналу повинна бути заснована на постіиному вдосконаленні методів
роботи з кадрами і використанні інноваціиних досягнень зарубіжної та вітчизняної
науки.
Відповідно до цього слід постіино вдосконалювати кадрову політику підприємства, досліджувати и впроваджувати ефективні методи та способи управління, формувати
кадрову політику як провідну ланку стратегічного управління. Проаналізувавши існуючі
проблеми у сфері управління кадровою політикою, слід виділити такі актуальні напрями її покращення та вдосконалення для підвищення ефективності кадрів: вдосконалення управління кадровим складом; вдосконалення системи мотивації; інформаціине
забезпечення кадрової політики; покращання соціальних відносин; контролінг персоналу [4]. Інноваціині методи та підходи до управління персоналом повинні враховувати
особливості людських ресурсів [4]:
1. Інтелектуальнии розвиток людеи передбачає наявність емоціино- осмисленої
реакції на зовнішніи вплив. Таким чином, взаємодія між співробітником і підприємством
стає двосторонньою.
2. Здатність людини до безперервного розвитку є наиважливішим і довготривалим ресурсом, необхідним для підвищення ефективності будь-якого підприємства.
3. Збільшення трудового життя сучасної людини (30-50 років) забезпечує
довготривалість відносин типу «співробітник – підприємство».
4. Усвідомлення співробітниками своїх цілеи на даному робочому місці.
Приходячи на підприємство, люди розраховують реалізувати свої життєві плани. Тому
важливою умовою успішної взаємодії працівника та підприємства можна назвати
взаємну задоволеність по обидва боки в плані досягнення поставлених цілеи.
Критичнии аналіз результатів досліджень сучасних науковців, які опікуються
проблематикою менеджменту персоналу організації, а також спостережень за
діяльністю суб'єктів вітчизняного бізнесу дозволяють стверджувати, що в контексті
вирішення завдань стабільного економічного зростання та сталого розвитку взагалі
недоцільним є розгляд інших типів кадрової політики організаціи, відмінних від
активного и превентивного, при раціональному характері її здіиснення. При цьому з
урахуванням вимог до дотримання належного рівня безпечності діяльності для
успішних організаціи, актуалізується впровадження закритого типу кадрової політики.
Зазначене створює обмеження для формування складу персоналу управління,
відповідного завданням гнучкості системи менеджменту організації. Отже, особливого
значення набувають питання розвитку персоналу управління, а саме иого
компетентностеи, ступеня сприиняття інноваціиних рішень, відповідності цілеи
професіиного зростання цілям організації.
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Існуючі підходи до підготовки персоналу управління є досить традиціиними за
своєю сутністю. Здебільшого, організації долучаються до заходів з підвищення кваліфікації та простої формалізації кваліфікаціиних вимог, що призводить до відсутності
продуктивного зв'язку між знаннями та практичним досвідом [5]. Вказане обумовлює
недостатню кваліфікацію управлінського персоналу та вимагає опрацювання нових
підходів до організації підготовки управлінського персоналу, підвищення рівня иого
професіиності у відповідності з завданнями розвитку організаціи.
Професіинии розвиток управлінських кадрів – багатоетапнии складнии процес
набуття професіиних знань, умінь і управлінських навичок, які є необхідним компонентом формування професіоналізму управлінських кадрів.
Для прогресивного розвитку суб'єктів економічної діяльності необхідна ефективно діюча система управління, укомплектована високопрофесіиними управлінськими
кадрами. Для досягнення цього необхідне створення ефективно діючої програми формування управлінського кадрового потенціалу, а так само організація єдиного професіинокомпетентнісного підходу у підготовці управлінських кадрів нового покоління,
важливих у зв'язку з впровадженням інноваціи в основну діяльність підприємств і
організаціи.
Сучаснии етап суспільного розвитку пов'язании з новим поглядом на людину як
на наиважливішии фактор економічного зростання, адже кількіснии і якіснии склад
населення в значніи мірі визначає можливості розвитку и вдосконалення всіх складових
життя суспільства. Зафіксовані сьогодні процеси характеризуються модернізацією
економіки, впровадженням принципово нових технологічних способів виробництва,
пошуком можливостеи для інтенсивного використання трудового потенціалу суспільства. Крім того, економічні умови все більше об'єднують процес вдосконалення матеріально-речових і особистісних факторів виробництва. Однією з ключових складових
ефективності виробництва як окремої організації, так і цілої галузі економіки є кадрове
забезпечення, адже, перш ніж будувати стратегічні плани, говорити про використання
різних потенціалів і ресурсів, необхідно, в першу чергу, сформувати професіину команду,
яка відповідає цілям діяльності та здатна цих цілеи досягати. Діяльність з ефективного
кадрового забезпечення повинна відповідати сучасним поглядам, відповідати вимогам
виробництва, служити основою для всієї діяльності організації [6].
У літературних джерелах не сформульовано чіткого визначення кадрового
забезпечення. Кадрове забезпечення - це один з напрямків кадрової політики, результат
формування складу персоналу, відповідного за своїми характеристиками тактичним і
стратегічним цілям організації, спрямовании на вдосконалення кадрового потенціалу
організації. При цьому, по-перше, під формуванням мається на увазі кілька процесів
залежно від етапу роботи з персоналом. Це може бути ланцюжок «пошук-відбір-підбір»
персоналу – тобто первинне формування кадрового складу. Також це може бути
розвиток персоналу – тобто подальше вдосконалення кадрового складу через навчання,
мотивацію, розвиток компетенціи, управління кар'єрою, які ведуть до розкриття
потенціалу. По-друге, говорячи про відповідність характеристик, маються на увазі
кількісні та якісні критерії, яких організація потребує зараз і які необхідні для руху
вперед. По-третє, удосконалення кадрового потенціалу повинно забезпечити
організацію кадрами, потрібними не тільки на дании момент, але и на перспективу, а
цього можна домогтися не тільки за допомогою залучення нових людеи, а и за
допомогою розвитку і використання потенціалу наявних співробітників. Звідси, кадрове
забезпечення організаціи розуміється і як система, і як процес, і як механізм, ключовою
складовою яких є система розвитку та підготовки кадрів.
Основою кадрового забезпечення будь-якої організації можна назвати кадрове
планування, адже саме в процесі планування збирається інформація про якісну и кількісну потреби в персоналі. Згідно з визначенням Ганслі Теренс, планування персоналу – це
«процес визначення кількісної та якісної потреби організації в персоналі в маибутньому
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і оцінки того, якою мірою ця потреба може бути задоволена» [7]. На наш погляд, це
визначення потребує доповнення та деталізації, адже при плануванні важливо не просто
визначити потребу і рівень її задоволення, але и поставити цілі, завдання, затвердити
заходи, спрямовані на своєчасність задоволення кадрової потреби, створення
сприятливих умов для адаптації, закріплення, розвитку та підвищення ефективності
праці персоналу. Виходячи з цього, кадрове планування переслідує такі цілі: 1. Отримати
и утримати кадри потрібної якості і в потрібніи кількості. 2. Наикращим чином
використовувати кадровии потенціал організації. 3. Мати можливість передбачати
проблеми, що виникають через незбалансованість кадрового складу.
При цьому результати кадрового планування відбиваються і на інших елементах
системи кадрового забезпечення: воно необхідне як засіб вдосконалення наиму персоналу, організації заходів з розвитку персоналу, визначення джерел покриття потреби в
персоналі.
У безпосередньому зв'язку з кадровим плануванням знаходиться підсистема
кадрового маркетингу. Наибільш вдалим є підхід В. С. Дієсперова: «Маркетинг персоналу
- вид управлінської діяльності, спрямовании на довгострокове забезпечення організації
людськими ресурсами, які утворюють її стратегічнии потенціал і дозволяють більш
продуктивно вирішувати поставлені перед нею конкретні цілі и завдання» [8]. Метою
маркетингу персоналу є досягнення оптимальної відповідності між попитом і
пропозицією з метою задоволення потреби в праці.
Наступним елементом системи кадрового забезпечення є набір персоналу, якии,
з одного боку, потрібно розглядати як невід'ємну частину кадрового маркетингу, а з
іншого - як один з системоутворюючих елементів кадрового забезпечення, оскільки сам
по собі цеи процес досить складнии і великии.
Набір персоналу у вузькому сенсі є завершальною фазою формального
комплектування кадрів, тобто встановлення трудових відносин відповідно до трудового
законодавства України. Якщо поглянути на цеи процес ширше, то набір можна
визначити як ряд діи, спрямованих на залучення кандидатів, які мають якості, необхідні
для досягнення цілеи, поставлених організацією. Набір включає процеси набору,
відбору, підбору, які супроводжуються процедурами оцінки кандидатів.
Однак, наиняти необхідних співробітників ще не означає отримати стабільнии
кадровии склад з потенціалом до зростання. Для початку необхідно закріпити
працівників на робочих місцях, тобто звести до мінімуму всі фактори, що викликають
реальну і потенціину плинність кадрів, і створити умови, що підвищують рівень
мотивації та задоволеності працею.
Закріплення персоналу – це система заходів, сукупність кроків і методів, спрямованих на довгострокове утримання працівників в даніи організації, зниження рівня
плинності, зведення до мінімуму протиріч між інтересами та потребами працівників і
можливостями організації щодо їх задоволення. Як правило, із закріпленням персоналу
зазвичаи пов'язують систему мотивації та стимулювання праці, у зв'язку з чим
закріплення як самостіине явище практично не розглядається. Як результат – в
літературі не зустрічається не те що комплексного підходу до розуміння та реалізації
діяльності щодо закріплення кадрів, але и навіть самого визначення цього процесу. Тому
для формування понятіиного апарату можна використовувати таке формулювання.
Основу закріплення персоналу становить просте правило: встановити органічне
поєднання взаємодії людини и організації. Дана взаємодія будується на двосторонньому
зв'язку: те, як організація дивиться на людину, і як людина дивиться на організацію.
Висновки та перспективи подальших розвідок
На сьогоднішніи день управління персоналом є одним з ключових факторів
успішного функціонування підприємства. Багато керівників розуміють, що людськии
ресурс є частиною всієї організації і до управління цим ресурсом потрібно підходити з
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максимальною відповідальністю. Одним із ключових завдань керівника з персоналу є
формування такої кадрової політики, яка відповідала б цілям підприємства в
довгостроковіи перспективі. Розробка кадрової політики є основним елементом
стратегічного планування організації. Важливість кадрової політики полягає в
підготовці відповідеи на всі питання, пов'язані з управлінням персоналом. Система
управління персоналом є основоположною складовою управління та розвитку будьякого підприємства, вона об'єктивна, так як виникає з появою самого підприємства. Це
одна з наиважливіших підсистем, яка визначає успішність організації.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ТУРИСТИЧНИХ ПОДІЄВИХ ЗАХОДІВ
Огієнко, М. М. Методологічні підходи до оцінювання ефективності проведення
туристичних подієвих заходів [Текст] / Микола Миколаиович Огієнко, Альона
Володимирівна Огієнко, Олена Володимирівна Яковуник // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 349–358. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Для ефективного розвитку регіонів необхідно створювати атрактивні подієві
заходи. Вони аргументовані тим, що розвиток такого виду рекреації, у першу чергу, дає
можливість синхронізувати туристичний потік протягом року. Такий підхід дозволяє
безперервно розширювати аудиторію приїжджих, а також не втратити вже існуючу. Не
менш важливим питанням є дослідження процесу визначення ефективності проведення
подієвих заходів, які поєднують у собі рекреацію, відпочинок та розваги одночасно.
Метою даної статті є аналітичне дослідження існуючих методик та обґрунтування
методичного підходу до оцінки ефективності проведення подієвих заходів.
Результати. Інформація для визначення ефективності заходу збирається, як правило,
двома методами. Перший – прості дослідження під час заходів або відразу по їх
закінченню;. другий – більш складні, але і значно більші дослідження, що стосуються
переваг, лояльності та обізнаності, проводяться значно рідше. У статті наведено аналіз
відомих методичних розробок щодо визначення ефективності їх проведення та
сформовано узагальнену методику визначення ефективності подієвих заходів.
Економічний ефект оцінки ефективності полягає в бажаному розвитку споживчого
попиту і визначається такими параметрами, як збільшення обсягів продажів і
прибутковості після проведення подієвих заходів. Комунікативний ефект оцінки полягає
у дослідження факторів впливу на ефективність проведення подієвого заходу.
Висновки. Аналіз прибутковості заходу здійснюється шляхом аналізу зміни показників
від реалізації заходу, зокрема результуючих показників (прибуток і рентабельність). За
результатами проведеного дослідження можемо стверджувати, що існуючі методики
не дають можливості визначити ефективність подієвих заходів за однозначною й
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чіткою формулою, важливим фактором, який доцільно врахувати є те, що ефективність
події перш за все визначається метою її проведення.
Ключові слова: подієві заходи, ефективність, методики розрахунку, туризм, івенти.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF EFFICIENCY OF TOURIST EVENTS
Annotation
Introduction. For the effective development of the regions it is necessary to create attractive
events. It is outlined that the development of this type of recreation, first of all, makes it possible
to synchronize the tourist flow during the year. This approach allows you to expand the audience
of visitors continuously, as well as not to lose the existing one. No less important is the study of the
process of determining the effectiveness of events that combine recreation and entertainment at
the same time.
The purpose of this article is an analytical study of existing methods and justification of the
methodological approach to assessing the effectiveness of events.
Results. Information to determine the effectiveness of the measure is usually collected in two
ways. The first one – the simple research during the event or immediately after it; the second one
is the more complex but much larger research on preferences, loyalty, and awareness that is
conducted much less frequently. The article presents an analysis of known methodological
developments to determine the effectiveness of their implementation, and formed a generalized
methodology for determining the effectiveness of event measures. The economic effect of
performance evaluation is the desired development of consumer demand and it is determined by
such parameters as increased sales and profitability after the event. The communicative effect of
the assessment is to study the factors influencing the effectiveness of the event.
Conclusions. The analysis of the profitability of the event is carried out by analyzing the change
in indicators from the implementation of the event, in particular the resulting indicators (profit
and profitability). According to the results of the study, we can say that the existing methods do
not allow determining the effectiveness of events by an unambiguous and clear formula, an
important factor that should be taken into account is that the effectiveness of the event is primarily
determined by its purpose.
Key words: event measures, efficiency, calculation methods, tourism, events.
JEL classification: L83
Вступ
Дослідження наукових праць вчених показали, що для ефективного розвитку
регіонів необхідно створювати атрактивні подієві заходи. Це аргументовано тим, що
розвиток такого виду рекреації, у першу чергу, дає можливість синхронізувати
туристичний потік протягом року. Такий підхід дозволяє безперервно розширювати
аудиторію приїжджих, а також не втратити вже існуючу. Не менш важливим питанням є
дослідження процесу визначення ефективності проведення подієвих заходів, які
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поєднують у собі рекреацію, відпочинок та розваги одночасно. За оцінкою Всесвітньої
туристичної організації подієвий туризм на даний час є одним з найперспективніших
видів туризму у світі.
Проблемам розвитку методологічних основ оцінювання ефективності проведення подієвих атрактивних заходів присвячені праці багатьох науковців: Л. Паттерсона,
І. Шульца, С. Шмітта, А. Зальцмана, Е. Хамсо. Відображення даної проблематики
знаходить висвітлення у працях вітчизняних науковців: О. Дьоміної, С. Маикової,
С. Герасимова, Г. Тульчинскии, А. Чумикова, М. Середи та інших. У зазначених повною
мірою не висвітлені питання інтегрального оцінювання ефективності проведення
подієвих заходів [1, 2, 3].
Мета та завдання статті
Метою даної статті є аналітичне дослідження існуючих методик та обґрунтування
методичного підходу до оцінки ефективності проведення подієвих заходів.
Виклад основного матеріалу дослідження
Одна з найважливіших функцій влади регіонів, в яких розвивається подієвий
туризм – це оцінка ефективності проведення подієвих заходів. Дослідники систематизують основні підходи до оцінки, проводять мультиплікативний аналіз, розглядають
переваги й недоліки різних підходів; продовжують розвивати розуміння позитивних і
негативних аспектів подій, а також вивчають думки резидентів щодо подій і їх уявлення
про наслідки заходів. Однак оцінюючи результати, важливо пам'ятати, що подія – це
інструмент формування іміджу, що не відповідає за збільшення обсягів продажів, а
забезпечує такі комунікаційні ефекти, як впізнаваність території, лояльність і інші [1].
Інформація для визначення ефективності заходу збирається, як правило, двома
методами. Першии – прості дослідження під час заходів або відразу по їх закінченню;
другии – більш складні, але и значно більші дослідження, що стосуються переваг,
лояльності та обізнаності, проводяться значно рідше. Це пов'язано перш за все з
проблемами визначення ефективності віддачі від заходу.
Цікавою з огляду на визначення ефективності подієвих заходів є методика
Л. Паттерсона, якии пропонує набір критеріїв, що можна застосувати до усіх
маркетингових витрат [2], а отже, і до визначення ефективності подієвого туризму. Ним
пропонуються наступні критерії:
1) зміна в чисельності учасників – індекс зростання учасників, частка тих, що
змінили свою думку;
2) ступінь взаємодії з учасником – частота и активність участі, частка витрат на
подію у витратах учасників, час перебування на заході та ін.;
3) цінність бренду – ступінь сприиняття заходу, кількість залучених учасників,
зацікавленість в участі.
Низкою авторів пропонуються до розгляду не менш важливі моделі и критерії
оцінки ефективності, засновані на нефінансових показниках, таких як активнии
«досвід», вплив прихованих мотивів, обізнаність і зміна значущості бренду заходу.
Зокрема, у роботах Шульца І. зазначено, що визначення ефективності може бути
заснована лише на вивченні зміни ставлення учасників, аналізу їх спостережень і
рекомендаціи [3]. При цьому, вивчення змін учасників не є критерієм ефективності
заходу, а тільки дозволяє помітити і вгадати переваги учасника подієвого заходу, щоб
раніше почати реагувати на зростаючии попит послуги чи участь. В результаті зміна
ставлення учасників виражається в збільшенні їх кількості. Однак зміна відбувається, і
на неї впливає безліч факторів. Проблемою є не сприиняття зміни, а виявлення
чинників, що впливають на таку зміну. При цьому слід враховувати, що дослідження
проводитимуться під час заходу і не будуть відображати показника довгострокового
впливу і тимчасових обмежень, в межах якого у відвідувачів зберігалося бажання
здіиснення дії.
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Заслуговує на увагу модель оцінки споживчого досвіду, у своєму дослідженні
С. Шміт побудував модель ефективності подієвого заходу через оцінку споживчого досвіду, отриманого в ході події [4]. Для дослідження ефективності подієвого заходу пропонується використати анкету, яка заснована на системі шкал в системі: від «абсолютно
немає» до «так, безумовно». Відвідувачі заходу оцінюватимуть за шкалою свої емоції,
почуття, думки, дії і ставлення до події. Такии інструмент досить простии в використанні, дозволяє проводити чітке порівняння різних видів заходів і дає можливість
вимірювати емоціине сприиняття и оцінку зміни споживчої поведінки респондентів.
Методика виявлення прихованих мотивів учасників (споживачів) Г. Зальцмана
заснована на застосуванні принципів психотерапії, когнітивної психології і соціології [5].
В межах зазначеного дослідження респонденти проходять низку тестів. Обробка
результатів тестів дозволяє виявити приховані поведінкові мотиви, що впливають на
прииняття учасником рішення про участь або на формування думки про продукт
(послуги). При цьому дана методика є досить вартісною і вимагає великих затрат часу,
але вона дозволяє створити базу для дослідження впливу подієвого маркетингу на
споживче ставлення і поведінку. Це може допомогти виявити ключові елементи, на яких
будується поведінка споживача товару або послуги. Саме на даних елементах доцільно
будувати сам захід, щоб він справив наибільшии вплив на споживача.
Як показав огляд закордонних підходів до визначення ефективності подієвих
заходів, усі вони мають загальнии недолік: вивчається, що саме впливає на рішення
учасника заходу переити до стадії, коли він стає реальним иого учасником. Тобто,
залишається не дослідженим момент, коли здіиснено вплив на учасника заходу, що
призвів до рішення взяти участь у події.
Здійснення подієвих заходів в системі просування територій вимагає оцінки
ефективності заходів, яка є досить складним завданням через відсутність єдиного
підходу і розуміння сутності цього поняття. Ефективність заходів подієвого туризму
являє собою ступінь досягнення поставлених цілей засобами подієвих заходів при
виділеному рівні бюджету.
На думку Дьоміної О.І., Майкової С.Е., поняття ефективності заходів подієвого маркетингу містить у собі два основних критерії: економічний та комунікативний ефект [6].
Економічний ефект оцінки ефективності полягає у бажаному розвитку
споживчого попиту і визначається такими параметрами, як збільшення обсягів
продажів і прибутковості після проведення подієвих заходів. Комунікативний ефект
оцінки полягає у дослідженні факторів впливу на ефективність проведення подієвого
заходу, таких як: кількісна оцінка учасників, оцінка активності учасників протягом часу
проведення події, аналіз ефективності рекламних каналів, оцінка емоційної реакції
присутніх та інші (Рис. 1).
І. Для дослідження ефективності більшості подієвих заходів використовуються
методи розрахунку економічної ефективності:
1. Метод економічної оцінки Cost per lead (CPL – вартість за одиницю
перспективного клієнта) заходів подієвого маркетингу є найчастіше використовуваний
та застосовується зазвичай на виставках.
Оцінка ефективності розраховується тут шляхом ділення загальних витрат
програми на кількість днів:
CPL = Зоб / Д,
(1)
де CPL – вартість за одиницю перспективного клієнта;
Зоб – загальні витрати на подієвий захід;
Д – кількість днів.
Важливим моментом відстеження CPL виступає можливість аналізувати витрати
у часі, що дозволяє ранжувати заходи для подальшого вибору на користь того чи іншого.
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2. Метод оцінки економічної ефективності подієвих заходів відповідно до Cost per
contact (СРС – вартість контакту) розраховується за формулою:
СРС = Зоб / КК,
(2)
де СРС – вартість контакту;
Зоб – загальні витрати на подієвий захід;
Кк – кількість контактів з учасниками.
Методи розрахунку оцінки ефективності подієвих заходів
І. Методи розрахунку економічної оцінки
ефективності

ІІ. Методи розрахунку оцінки комунікативної
ефективності

1. Вартість за одиницю перспективного клієнта (Cost per lead)

5. Оцінка числа учасників заходу

2. Вартість контакта
(Cost per contact)
()

6. Оцінка активності учасників
подієвого заходу

3. Відношення витрат до прибутку
(Expense-to-revenne)

7. Оцінка ефективності рекламних
каналів

4. Рентабельність інвестиціи (ROI)

8. Оцінка задоволеності учасників
подієвих заходів

Рис. 1. Методи оцінки ефективності заходів подієвого маркетингу
*Сформовано автором з використанням [6]
Як правило, лише невелика частина оцінюваних контактів переходить в групу
покупців, однак оцінка ефективності СРС є орієнтиром для оцінки загальних витрат на
маркетингові заходи [6].
Оцінка ефективності Expense-to-Revenue (співвідношення витрат до прибутку)
визначає співвідношення загальної виручки, асоційованої з проведенням подієвого
заходу, до його вартості:
ER = Воб / Сev ∙ 100%
(3)
де ER – співвідношення витрат до прибутку;
Воб – загальна виручка, отримана після проведення подієвого заходу;
Сеv – вартість проведення подієвого заходу.
Перевага методу даної оцінки ефективності полягає в тому, що вона демонструє
результативність подієвого заходу, що особливо важливо враховувати в несприятливі
кризові ситуації на ринку.
4. Рентабельність інвестицій заходів подієвого маркетингу – це дохід компанії, що
виходить із підвищення продажів після проведення заходів або скорочення витрат на їх
реалізацію. Рентабельність інвестицій розраховується за такою формулою:
ROI = (GM – E) / E
(4)
де ROI – рентабельність інвестицій заходів подієвого маркетингу;
GM – валовий прибуток, отриманий в результаті реалізації заходів подієвого
маркетингу;
Е – витрати на реалізацію заходів подієвого маркетингу [2].
Отриманий результат показує відсоткове відношення: результат рівний нулю
означає беззбиткову програму подієвого маркетингу, негативний результат – втрату
інвестицій в даній області. В даному методі оцінки ефективності використовується
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показник валового прибутку, він наочно дозволяє оцінити роль подієвого маркетингу в
результатах кампанії.
Методика ROI подіи – це подальшии розвиток, орієнтовании на галузь зустрічеи
та подіи, і є галузевим стандартом для оцінки ефективності заходів та подіи.
Методика рентабельності інвестиціи – не лише інструмент оцінювання, вона є
водночас моделлю планування. Для вимірювання результатів повинні бути чіткі та
вимірювані цілі, інакше вимірювання не буде, оскільки подія не створює значення
самостіино. Стратегічнии контекст події вирівнює иого результат з іншими діями до
спільної мети тільки тоді, коли контекст зрозумілии та поставлені цілі події.
Дослідивши методику рентабельності інвестицій в проведення подієвих заходів
Елінга Хамсо [7], нами узагальнено та сформовано критерії та рівні оцінки ефективності
подієвого заходу (рис. 2).
5
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1
0

ROI

Повернення вкладень (сумарнии показник
співвідношення результатів та витрачених ресурсів)

Impact
Behaviour
Learning
Learning
Environment
Target Audience

Вплив на оточення
Поведінка (подальшии розвиток та план діи)
Знання та інформація (отримані в
результаті проведення заходу)
Ступінь задоволеності заходом
(формат, логістика, форма, оточення...)
Цільова аудиторія

Рис. 2. Модель визначення критеріїв та рівнів оцінки ефективності подієвого
заходу
*Сформовано автором з використанням [7]
За запропонованою моделлю на початку дослідження встановлюються цілі для
рівня 5, бажаної рентабельності інвестицій або прибутку від події, внеску у вартість
інвесторів чи партнерів або їх внеску в неприбуткові соціальні заходи. Наступним
етапом є визначення цільової аудиторії, та дослідження ступеню задоволеності заходом.
Для повноти дослідження ефективності проведення подієвих заходів збирається повна
інформація по усім локаціям заходу та вивчається поведінка учасників. Існує тісний
взаємозв'язок між усіма рівнями з ефектом провалу події, якщо той не ретельно
розроблений для забезпечення мети наступного рівня.
5-й рівень «Рентабельність інвестицій (ROI)». ROI – це чиста вартість, створена
подією за вирахуванням витрат на неї. Для соціальних заходів та державних подій
прибуток, як правило, не є ціллю, кінцевою цінністю є місія або соціальна складова, яка
замінює рентабельність інвестицій.
4-й рівень – Вплив використовується в розрахунках прибутку та рентабельності
інвестицій. Для учасників та партнерів події вплив – це зазвичай продажі, а для
організаторів події це, як правило, організаційна ефективність.
3-й рівень – Поведінка (Подальшии розвиток та план діи) – це застосування
навчання, надання учаснику певного досвіду, якии учасник може використовувати у
своїи професіиніи діяльності.
2-й рівень – Навчання (Знання та інформація). Маиже всі заходи підпадають під
визначення навчання, яке включає засвоєння інформації, умінь, навичок та
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взаємостосунків.
1-й рівень – Навчальне середовище та ступінь задоволеності заходом. Розробка
якісного навчального середовища зробить когнітивні зміни найбільш ефективними.
Вимірювання задоволеності учасників подієвого заходу, логістикою, формою та змістом.
Задоволеність учасників, по суті, є проксі-змінною якості навчального середовища,
навчання в тій чи іншій формі – це те, що повинно відбутися, щоб змінити поведінку
учасника та надати цінність зацікавленим сторонам.
0-й рівень – Цільова аудиторія. Однією з основних завдань під час організації
подієвого заходу є забезпечення відвідування вмотивованих учасників. Цільовими
делегатами є особи, які проінформовані та мають найбільший рівень освіченості
(рівень 2), а також поведінковий розрив (рівень 3) у сукупності потенційних учасників.
Немає необхідності в тому, щоб учасники навчалися чомусь, на що вони не мають заявки.
ІІ. Для визначення ефективності під час проведення масових соціальних подій, що
в більшості своїй проводяться на відкритих територіях, використовуються методи
розрахунку оцінки комунікативної ефективності подієвих заходів:
5. Оцінка числа учасників заходу. Оцінюється первинна аудиторія − це власне
учасники заходу, ті, хто присутні особисто та вторинна аудиторія − це ті, хто не
присутній на заході особисто, проте захід їх все ж стосується. Вторинна аудиторія
отримує інформацію через ЗМІ, а кількість підраховується по переглядам публікацій.
6. Оцінка активності учасників заходу проводиться відстеженням кількості
учасників та їх поведінки під час проведення подієвого заходу, (переміщення усередині
івенту, тривалість проведеного часу в різних локаціях). Це просто зробити при
проведенні заходів у закритих приміщеннях, забезпечених технічними засобами
відеоспостереження, і складніше – при проведенні масових подіи на відкритих локаціях.
7. Оцінка ефективності рекламних каналів проводиться шляхом відстеження
динаміки вхідного трафіку в соцмережах, медіиного охоплення, статистики по лідам і
залучених до участі у заході клієнтів, здіиснення моніторингу публікаціи після
проведення заходу в ЗМІ.
8. Оцінка задоволеності учасників подієвих заходів здіиснюється при оцінці
успішності заходу, тут беруться до уваги емоціині реакції присутніх. Однак повністю
обмежуватися реакцією «сподобалося» чи «не сподобалося» категорично не можна.
Використання наведених методик здіиснення оцінки ефективності подієвих
заходів та їх успішності дозволяють оптимізувати комунікативні процеси організації та
зменшити фінансові витрати при плануванні наступного заходу.
Відомі вчені Герасимов С.В. та Тульчинскии Г.Л. в своїх працях стверджують, що
дохідність подієвих заходів оцінюється за абсолютними і відносними показниками. До
абсолютних показників відносять показники, що формують фінансовии результат за
фактом реалізації проекту; перш за все це прибуток від реалізації наданої послуги, в
даному випадку прибуток від продажу пакета на участь в заході, балансовии прибуток і,
зрештою, чистии прибуток.
Прибуток від реалізації розраховується як:
Пр= В – Сп,
(5)
тут В – виручка,
Сп – собівартість послуги.
Балансовии прибуток Пб в даному випадку визначається як:
Пб = Пр + ПІ + Ппо,
(6)
де ПІ –прибуток від іншої реалізації,
Ппо – дохід від позареалізаціиних операціи (оборот грошеи, повернення боргу та ін.).
Чистии прибуток Пч розраховується як:
Пч = Пб – Рнп,
(7)
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де, Пб – балансовии прибуток,
Рнп – податок на прибуток.
Відносні показники – це розрахункові показники господарської діяльності.
Першочерговим відносним показником прибутковості заходу є рентабельність (Рп), що
характеризує отримании чистии прибуток на одну фінансову одиницю витрат і
розраховується як:
Рп = (Прп − Вп ) × 100%
(8)
де Ппр – чистии прибуток від реалізації проекту;
Вп – витрати на иого підготовку і проведення.
Можна стверджувати, що рентабельність подієвих заходів комплексно
відображає ступінь використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів у процесі
підготовки та проведення заходу.
Таким чином, аналіз прибутковості заходу здіиснюється шляхом аналізу зміни
показників від реалізації заходу, зокрема результуючих показників (прибуток і
рентабельність).
Складність оцінки ефективності події полягає ще и у тому, що подія покликана
працювати не на миттєве підвищення продажів, а на довготривалі завдання підтримки
іміджу територіи, організаторів, учасників та партнерів. Неможливо виміряти ефект від
впливу події безпосередньо відразу після її проведення.
Показниками ефективності можуть виступати: думка учасників події; публікації в
ЗМІ (відповідність джерела цільовіи аудиторії); безпосереднє спостереження за
учасниками під час проведення події.
Видається слушною думка Чумикова А.Н., якии пропонує виділяти дві групи
вимірів ефективності [9]:
Прямі, безпосередні, точні вимірювання:
кількість суб'єктів, які відреагували на отриману інформацію (запит
додаткових відомостей);
кількість тих, хто прийшов на захід;
кількість ЗМІ, які розмістили інформацію про подію, а також розмір і
характер повідомлень.
Непрямі, приблизні, орієнтовні вимірювання:
відсоток учасників, які змінили своє ставлення до продукту;
відсоток учасників, які вчинили бажані для організатора дії в напрямі
бренду;
відсоток учасників, які змінили свої інтереси, потреби або цінності
відповідно до очікувань організатора.
Ще однією методикою, на яку доцільно звернути увагу, розробила Середа М., яка
пропонує проводити оцінку подієвого заходу за показниками: імідж компанії;
налагодження та підтримання відносин з партнерами; впізнаваність території та заходу.
У свою чергу, Герасімов С.В. та Тульчинськии Г.Л. зауважують [8], що для оцінки
ефективності подіи доцільно використовувати два методи: резонанснии та
соціологічнии.
Резонанснии метод за основні показники вважає індекс цитування (кількіснии
показник) і коефіцієнт співвідношення позитивних і негативних публікаціи (якіснии
показник). При цьому число повідомлень в ЗМІ після проведеного подіїєвого заходу не
повинно бути єдиним засобом оцінки ефективності.
Соціологічнии метод пов'язании з визначенням думки цільової аудиторії до
початку події і після її закінчення. Иого перевагою є те, що він дозволяє укладати в
числові рамки такі нераціональні показники, як лояльність і ставлення до події. Але иого
недолік полягає в суб'єктивніи оцінці отриманих даних [10].
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Ще одним методом, вартим уваги при оцінці ефективності подієвих заходів, є
вимірювання наступних показників:
числа учасників (загальне і за категоріями) – в даному випадку доцільно
створити портрет учасника події;
активність учасників;
ефективність рекламних каналів (вимірювання кількості медіаканалів, які
повідомляють про подію);
задоволеність учасників;
фінансові показники.
Доцільно зазначити, що існуючі методики не дають можливості визначити
ефективність подієвих заходів за однозначною і чіткою формулою, важливим фактором,
якии доцільно врахувати є те, що ефективність події перш за все визначається метою її
проведення.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Обґрунтовано, що для дослідження ефективності більшості подієвих заходів
використовуються методи розрахунку економічної ефективності, тоді як для
визначення ефективності під час проведення масових соціальних подіи, що в більшості
своїи проводяться на відкритих територіях, використовуються методи розрахунку
оцінки комунікативної ефективності подієвих заходів.
Визначено, що аналіз прибутковості заходу здіиснюється шляхом аналізу зміни
показників від реалізації заходу, зокрема результуючих показників (прибуток і
рентабельність).
За результатами проведеного дослідження можемо стверджувати, що існуючі
методики не дають можливості визначити ефективність подієвих заходів за
однозначною і чіткою формулою, важливим фактором, який доцільно врахувати є те, що
ефектівність події перш за все визначається метою її проведення.
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Анотація
Вступ. Головними олійними сільськогосподарськими культурами України є соняшник, соя
та ріпак (озимий та ярий) - в 2019 р. на їх частку в структурі посіву олійних культур
доводилося 99,3% посівних площ. У різні роки рентабельність їх виробництва
коливається від 25 до 50%, забезпечуючи один з найвищих рівнів окупності витрат в
вітчизняному сільськогосподарському виробництві. Це головна причина стабільного
зростання посівних площ під олійними культурами.
Частка соняшнику в структурі посівних площ у всіх категоріях виробників України вже
давно вийшла за максимальну допустиму межу - в 2019 р. вона становила 21,2%, що більш
ніж удвічі перевищує її науково обґрунтований рівень.
Мета. Метою дослідження є оцінка стану та перспектив розвитку олійно-продуктового
підкомплексу АПК України в умовах зростання відкритості національної економіки.
Результати. У статті досліджується стан сільськогосподарського виробництва та
промислової переробки в Україні насіння й плодів олійних культур. Зазначено стрімке
зростання посівних площ під відповідними культурами. Обґрунтовуються значні резерви
збільшення обсягів виробництва насіння соняшника, сої та ріпаку за рахунок збільшення
врожайності. Зазначається надмірність частки посівів соняшника в структурі посівних
площ. Робиться припущення, що серйозним недоліком розвитку олійно-продуктового
підкомплексу є надмірні обсяги експорту насіння ріпаку, яке доцільніше використовувати
для внутрішньої переробки з метою задоволення потреб вітчизняних споживачів у
дефіцитному моторному паливі.
Висновки. Головним видом сировини в сфері промислової переробки насіння і плодів
олійних культур залишається насіння соняшника. Надмірні обсяги реалізації насіння
соняшника за кордон вдалося спрямувати на внутрішню переробку завдяки введенню
експортного мита. Серед чинників, що перешкоджають повноцінному розвитку
вітчизняного ринку олії - його неконкурентна структура.
Для розвитку промислової переробки насіння ріпаку необхідно ввести відповідне
експортне мито в розмірі 10% і не відшкодовувати ПДВ при експорті ріпаку.
Ключові слова: соняшник, соя, ріпак, площа, урожайність, олія, монополія, експорт,
сировина, біодизель.
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STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE OILSEED-PRODUCT SUBCOMPLEX OF
THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE
Abstract
Introduction. The main oilseeds of Ukraine are sunflower, soybean and rapeseed (winter and
spring) - in 2019, their share in the structure of oilseeds is 99.3% of the sown area. In different
years, the profitability of their production ranges from 25 to 50%, providing one of the highest
levels of cost recovery in domestic agricultural production. This is the main reason for the stable
growth of sown areas under oilseeds.
Purpose. The purpose of the study is to assess the state and development prospects of the oil and
food subcomplex of the agro-industrial complex of Ukraine in terms of the national economy
increasing openness.
Results. The article examines the state of agricultural production and industrial processing of
seeds and oilseeds in Ukraine. There is a rapid growth of sown areas under the respective crops.
Significant reserves of increase in production of sunflower, soybean and rapeseed due to increased
yield are substantiated. The redundancy of the share of sunflower crops in the structure of sown
areas is noted. It is assumed that a serious shortcoming in the development of the oil and food
subcomplex is the excessive export volume of rapeseed, which is more appropriate to use for
domestic processing to meet the needs of domestic consumers in scarce motor fuel.
Conclusions. The main type of raw material in the field of industrial processing of oilseeds are
sunflower seeds. Excessive sales of sunflower seeds abroad were redirected for domestic
processing due to the introduction of export duties. Among the factors hindering the full
development of the domestic oil market is its non-competitive structure.
For the development of industrial processing of rapeseed, it is necessary to introduce an
appropriate export duty of 10% and not to reimburse VAT on rapeseed exports. For the
development of domestic biodiesel production, it is necessary to create clear and transparent
legislation that establishes a long-term model of the industry, defining the basic rules of market
participants, requirements for marketable products, creating conditions for the formation of
logistics and infrastructure for collecting biological raw materials, transportation, production of
second-generation biofuels.
Keywords: sunflower, soybean, rapeseed, area, yield, oil, monopoly, export, raw materials,
biodiesel.
JEL classification: Q13
Вступ
Оліино-продуктовии підкомплекс АПК України відіграє важливе значення як в
економіці окремих господарюючих суб'єктів, так і в національніи економці в цілому. Для
підприємств-виробників оліиних плодів та насіння – це наибільш рентабельні галузі
виробництва. Наприклад, в 2019 р. рівень рентабельності виробництва насіння
соняшника в сільськогосподарських підприємствах становив 23,5% [1]. Це наивищии
показник серед усіх галузеи сільськогосподарського виробництва. Тому аграрії охоче
заимаються виробництвом цих наименш ризикованих та наибільш високоліквідних
видів продукції.
Для економіки в цілому виробництво та переробка оліиних культур – надіине
джерело надходження дефіцитних валютних ресурсів. Наприклад, в 2019 р. частка від
реалізації на зовнішніи ринок насіння і плодів оліиних культур та рослинних жирів у
структурі товарного експорту становила 5,1 та 9,5% відповідно [2].
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Проте сучаснии стан функціонування оліино-продуктового підкомплексу АПК
України – далекии від оптимального. Про це свідчить ряд актуальних проблем, які
потребують негаиного вирішення – надмірні посіви насіння соняшника, недостатніи
рівень завантаження виробничих потужностеи вітчизняних оліино-екстракціиних
заводів, конкурентна структура ринку бутильованої олії, надмірнии експорт
біодизельної сировини, низькии рівень агротехніки сої та ріпаку тощо.
Зважаючи на важливе соціально-економічне значення виробництва и переробки
насіння і плодів оліиних культур, надмірне антропогенне навантаження на довколишнє
природне середовище при виробництві окремих оліиних культур, перспективи розвитку біодизельного виробництва, оліино-продуктовии підкомплекс АПК України є
об'єктом, що демонструє незнижувальнии науковии, управлінськии та підприємницькии інтерес до нього. Серед останніх публікаціи із досліджуваної тематики звертають на
себе увагу роботи Тулуша Л.Д. і Грищенко Д.Ю. [3], Бондара В.С., Фурси А.В. і Гументика М.Я. [4], Талавирі М.П. і Шарковської С.О. [5], Діброви А.Д. і Чебан І.В. [6], Мельник І.О. і
Саакян А. [7], Лагодієнко В.В. [8], Мудрака Р.П. [9], Климчука О.В і Ходаківської О.В. [10].
Разом з тим, не зважаючи на соліднии науковии доробок з питань забезпечення
ефективного функціонування та стіикого розвитку вітчизняного оліино-продуктового
підкомплексу АПК України, наявність сериозних проблем економічного, управлінського,
екологічного характеру в ньому вказує на необхідність подальших наукових пошуків у
даному напрямі.
Мета та завдання статті
Метою статті є оцінка стану та перспектив розвитку оліино-продуктового підкомплексу АПК України в умовах зростання відкритості національної економіки. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: проаналізувати частку
посівів соняшника, сої та ріпаку (озимого і ярого) в структурі посівних площ усіх категоріи виробників; розглянути результати економетричного моделювання впливу посівних площ та урожаиності на валові збори головних оліиних культур в усіх категоріях
виробників України; обґрунтувати перспективи розвитку оліино-продуктового
підкомплексу АПК України в умова зростання відкритості національної економіки .
Виклад основного матеріалу дослідження
Головними оліиними сільськогосподарськими культурами України є соняшник,
соя та ріпак (озимии і ярии) – в 2019 р. на їх частку в структурі посіву оліиних культур
припадало 99,3% посівних площ. У різні роки рентабельність їх виробництва
коливається від 25 до 50%, забезпечуючи один із наивищих рівнів окупності витрат у
вітчизняному сільськогосподарському виробництві. Це головна причину стабільного
зростання посівних площ під оліиними культурами (рис. 1).

Рис. 1. Частка посівів соняшника, сої та ріпаку (озимого і ярого) в структурі
посівних площ усіх категорій виробників, %*
* побудовано автором за даними [11-13]
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Важливим моментом аналізу економіки оліиних культур є визначення місця
екстенсивних та інтенсивних факторів у зміні економічної ефективності виробництва
відповідної продукції. Як показує дослідження, ситуація у відповідних підгалузях
суттєво відрізняється (табл. 1).
У виробництві усіх оліиних культур має місце зростання аналізованих показників.
При цьому темп зростання екстенсивних факторів збільшення обсягів випуску продукції
(площі посіву) випереджає темп зростання інтенсивних факторів (урожаиність).
Враховуючи фізичну обмеженість фактору виробництва «земля» та досягнення
максимально можливого рівня иого використання, подальше збільшення обсягів
виробництва можливе лише за умови підвищення продуктивності праці.
Таблиця 1. Середньорічні показники за площами посіву, валовими зборами та
урожайністю соняшника, сої та ріпаку (озимого і ярого) в усіх категоріях
господарств України*
Період, показник
1991-1995 рр.

Площа посіву, тис. га Валовии збір, тис. т
Соняшник
1736,6
2188,4

Урожаиність, ц з 1 га
12,7

1996-2000 рр.
2001-2005 рр.
2006-2010 рр.
2011-2015 рр.
2016-2019 рр.
Середньорічне
зростання, %

2507,0
3320,2
4135,6
5069,2
6038,0

2589,6
3506,4
5832,0
9884,8
13820,5

10,7
10,9
14,3
19,5
22,8

107,0

104,8

102,0

1991-1995 рр.
1996-2000 рр.
2001-2005 рр.
2006-2010 рр.
2011-2015 рр.
2016-2019 рр.
Середньорічне
зростання, %

65,0
35,6
281,4
1030,0
3052,3
4084,0

70,5
36,1
222,3
740,2
1588,9
1798,5

9,4
11,2
12,7
14,6
19,6
22,9

112,6

110,3

101,9

1991-1995 рр.
1996-2000 рр.
2001-2005 рр.

51,8
82,8
136,2

Ріпак (озимий і ярий)
47,9
132,1
118,9

10,7
8,1
11,8

2006-2010 рр.
2011-2015 рр.
2016-2019 рр.
Середньорічне
зростання, %

1573,7
1785,8
2344,9

936,7
803,5
891,9

17,0
22,8
26,4

113,9

110,9

102,8

Соя

*розраховано автором за даними [11-13]
Дослідження дозволило встановити, що зміна впливу площ посівів та урожаиності
на обсяги валових зборів оліиних культур демонструє суттєве коливання у залежності
від періоду, що береться для аналізу (табл. 2).
Для з'ясування ваги факторів впливу «площа посіву» і «урожаиність» на зміну
функції «валовии збір», було використано економетричне моделювання. Для отримання
статистично значимих результатів аналізу, досліджувании період – 1991-2019 рр.
(29 років), був розділении на два періоди – 1991-2005 рр. (15 років) і 2006-2019 рр.
(14 років) з таким розрахунком, щоб кількість спостережень в обох випадках була
більшою, ніж 10. Отримані контрольні параметри моделі (коефіцієнти кореляції,
фактичні та критичні критерії Фішера і Стьюдента, Р-значення) вказують на її
достовірність.
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Таблиця 2. Результати економетричного моделювання впливу посівних площ та
урожайності на валові збори головних олійних культур в усіх категоріях
виробників України в 1991-2005 та 2006-2019 рр.*
Показник, параметр

Соняшник
1991-2005 рр.
0,990
0,981
Fф = 307,8
Fкр = 3,9
Fф > Fкр
tф = 198
tкр = 2,2
tф > tкр
87,3
10,8
2006-2019 рр.
0,997
0,994
Fф = 896,9
Fкр = 3,9
Fф > Fкр
tф = 498,5
tкр = 2,2
tф > tкр
38,2
61,2

Коефіцієнт кореляції, R
Коефіцієнт детермінації, R²
Критеріи Фішера, F
Критеріи Стьюдента, t
Вага фактора «посівні площі», %
Вага фактора «урожаиність», %
Коефіцієнт кореляції, R
Коефіцієнт детермінації, R²
Критеріи Фішера, F
Критеріи Стьюдента, t
Вага фактора «посівні площі», %
Вага фактора «урожаиність», %

Соя

Ріпак

0,995
0,990
Fф = 637,3
Fкр = 3,9
Fф > Fкр
tф = 331,7
tкр = 2,2
tф > tкр
92,9
6,2

0,958
0,918
Fф = 67,0
Fкр = 3,9
Fф > Fкр
tф = 39,9
tкр = 1,9
tф > tкр
64,6
27,2

0,995
0,989
Fф = 514,2
Fкр = 3,9
Fф > Fкр
tф = 331,7
tкр = 2,2
tф > tкр
63,4
35,5

0,988
0,977
Fф = 234,5
Fкр = 3,9
Fф > Fкр
tф = 141,1
tкр = 2,2
tф > tкр
66,3
31,4

*розраховано автором за даними [11-13]
Як бачимо, у драиверах зростання валових зборів головних оліиних культур
України в розрізі аналізованих періодів сталися помітні зміни – зростання ваги
інтенсивних факторів виробництва. Наибільшии приріст продуктивності праці
зафіксовано у виробництві насіння соняшника та сої – вага фактору «урожаиність» у
2006-2019 рр. зросла порівняно із попереднім періодом у 5,7 рази в обох випадках. При
цьому інтенсивні фактори виробництва стали домінуючими у виробництві насіння
соняшника. У виробництві ріпаку також відбулися позитивні зміни, проте незначні –
вага фактору «урожаиність» зросла лише на 4,2 п.п., що вказує на значні резерви
зростання продуктивності праці у виробництві даної оліиної культури. Міжнародні
порівняння також вказують на значні резерви зростання урожаиності усіх оліиних
культур, які вирощуються в Україні (рис. 2-4).
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Рис. 2. Урожайність соняшника в Україні та окремих європейських країнах в
2019 р., т з 1 га*
*побудовано автором за даними [13, 14]
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Рис. 3. Урожайність сої в Україні та окремих країнах світу в 2019 р., т з 1 га*
*побудовано автором за даними [13-15]

Рис. 4. Урожайність ріпаку (озимого і ярого) в Україні та окремих європейських
країнах в 2019 р., т з 1 га*
*побудовано автором за даними [13, 14]
Ще однією проблемою є надмірні посіви соняшнику. Як показують дослідження
(рис. 5), частка соняшника в структурі посівних площ в усіх категоріях виробників
України вже давно виишла за граничну межу, визначену з точки зору науковообґрунтованої сівозміни. Остання передбачає, що посіви соняшника повертаються на ту
саму ділянку не раніше, ніж через 9-10 років.
Підтвердженням правильності висновків про надмірні посіви соняшника є
порівняння иого частки в структурі посівних площ України та інших країн (рис. 6). Як
бачимо, аналогічні порушення притаманні трьом східноєвропеиським членам ЄС –
Болгарії, Угорщині та Румунії. І це не випадково. Адже дані країни входять до групи
європеиських аутсаидерів за рівнем економічного розвитку, що зумовлює ігнорування
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місцевими адміністраціями жорстких екологічних вимог в питанні експлуатації
земельних ресурсів в обмін на закордонні інвестиції. Натомість у решті європеиських
країн, передусім в групі високорозвинутих, діють жорсткі екологічні вимоги в частині
дотримання правил сівозміни тощо.
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*побудовано автором за даними [11-13]

Боснія і Герцоговина

Сербія

Румунія

Угорщина

0
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*побудовано автором за даними [13, 14]
У вітчизняніи сфері промислової переробки насіння та плодів оліиних культур
оліино-екстракціині заводи здіиснюють виробництво соняшникової, ріпакової, соєвої та
інших оліи. Проте, головним видом сировини залишається насіння соняшника.
Наприклад, в 2018 р. переробними підприємствами було виготовлено 5148,6 тис. т
соняшникової олії, 140,4 тис. т ріпакової олії, 235 тис. т соєвої олії та 240 тис. т олії інших
видів (рис. 7). До 1999 року Україна вирощувала 2,5 млн. т соняшника, якии, переважно,
імпортувала Туреччина, натомість із переробленого українського насіння завозила в
Україну 140 тис. т олії. Тому в 1999 р. Верховна Рада України ухвалила закон, яким було
встановлене 23% мито на експорт насіння соняшника з подальшим пониженням
відсоткової ставки. І хоча мито згодом зменшили до 10%, вивозити сировину все одно
було невигідно. І це стимулювало внутрішню переробку, заради чого таке рішення і було
ухвалене [17].
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Рис. 7. Структура виробництва рослинних олій олійно-екстракційними заводами
України в 2018 р., %*
*побудовано автором за даними [16]
У вітчизняніи оліино-екстракціиніи галузі відбувається стрімке нарощування
виробництва соняшникової олії (табл. 3).
Таблиця 3. Абсолютні та відносні показники обсягів виробництва соняшникової
олії в Україні*
Період
1991-1995 рр.
1996-2000 рр.
2001-2005 рр.
2006-2010 рр.
2011-2015 рр.
2016-2019 рр.

Вироблено у середньому за період, тис. т
799
655
1179
2386
3700
5175

Середньорічнии темп зростання, %
91,8
106,9
107,3
116,7
104,4
111,9

*розраховано автором за даними [18]
Цілком закономірно, що її випуск тісно пов’язании із обсягами виробництва
сировини. Проведении кореляціино-регресіинии аналіз дозволив з’ясувати, що між
виробництвом соняшникової олії (Y) та насіння соняшника (x) існує тіснии зв’язок – r =
𝑥̄
0,967, а коефіцієнт еластичності (𝐸 = 𝑎𝑖 𝑦̄𝑖) Е = 1,03. Це означає, що між виробництвом
соняшникової олії і насінням соняшника існує одинична еластичність – зміна
виробництва сировини на 1% зумовлює зміну виробництва готової продукції на 1%.
Також це свідчить про те, що вітчизняне промислове виробництво соняшникової олії
повністю залежить від внутрішньої сировинної бази.
Серед чинників, які перешкоджають стіикому розвитку галузі промислового
виробництва соняшникової олії – конкурентна структура відповідного ринку. За
висновком Антимонопольного комітету України – вітчизнянии ринок олії соняшникової
рафінованої бутильованої характеризується як олігопольнии із домінуванням двох
основних гравців [19]. Неконкурентна структура негативно позначається як на
привабливості ринку для інвесторів, так і для споживачів кінцевої продукції – мають
місце високі ризики встановлення монопольно високих цін на соняшникову олію. До
того ж ринок є експортоорієнтованим – зростання світових цін на соняшникову олію є
одним із головних драиверів зростання внутрішніх цін на дану продукцію.
На відміну від динамічно зростаючої галузі виробництва соняшникової олії,
промислова переробка ріпаку (озимого і ярого) знаходиться в незадовільному стані
(табл. 4).
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Таблиця 4. Абсолютні та відносні показники переробки насіння ріпаку
(озимого і ярого) промисловими підприємствами України*
Показник

Рік
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Перероблено насіння ріпаку на промислових
38,9
підприємствах України, тис. т
Частка переробленого насіння від валового
2,71
збору ріпаку, %

4,5 113,1 168,7 223,5 127,1 77,9 224,2 317,8
0,37 4,81 7,68 12,86 11,01 3,55 8,15 9,69

*розраховано автором за даними [21]
Впродовж останніх 9 років середня частка переробленого насіння ріпаку на
промислових підприємствах України не перевищувала 7% від валового збору продукції.
Такии стан можна охарактеризувати як марнотратство або нераціональне
використання обмеженого ресурсу, якии володіє високою граничною корисністю. Адже
нафта та продукти її переробки входять до переліку товарів критичного імпорту
України. Наприклад, в 2019 р. палива мінеральні, нафта и продукти її перегонки заиняли
20% у вартісніи структурі товарного імпорту України. На їх придбання було потрачено
дефіцитну валюту в обсязі 12,2 млрд дол. США [20]. Потужності з переробки насіння
ріпаку в Україні перевищують 2,5 млн т на рік і дозволяють переробляти значно більші
обсяги даної сільськогосподарської сировини. Особливо це можливо у міжсезоння, коли
закінчується переробка насіння соняшника (липень-серпень та перша половина
вересня). Проте, через масовии експорт насіння ріпаку иого переробка стримується.
Масовому експорту сприяє відсутність в Україні дієвих економічних заходів щодо
максимального залучення сировини для переробки на вітчизняних підприємствах [22].
Скорочення обсягів виробництва ріпакової олії пояснюється скасуванням експортного
мита на низку сільськогосподарських культур, серед яких є ріпак – виробникам стало
вигідніше вивозити безпосередньо насіння, а не продукт иого переробки. Вихід із цієї
ситуації – запровадження експортного мита на ріпак у розмірі 10%. Другим механізмом,
якии би сприяв зменшенню вивезення насіння ріпаку, є невідшкодування ПДВ під час
експорту. Лише такі жорсткі и непопулярні методи дадуть змогу залишити в межах
країни насіння ріпаку для иого подальшої переробки [23].
Для розвитку біопаливної галузі має бути створене чітке та прозоре
законодавство, яке встановлює довгострокову модель роботи галузі, окреслює базові
правила діяльності учасників ринку, вимоги до товарної продукції, створює умови для
формування системи з логістичного забезпечення та інфраструктури для збирання
біологічної сировини, її транспортування, виробництва біопалива другого покоління
тощо. Проте, прогрес у цьому напрямі поки є мінімальним. Регуляторне поле ринку
складається з 35 нормативно-правових актів, 7 (або 20%) з яких мають ознаки, що
можуть вказувати на їх невідповідність законодавству або потребу в актуалізації.
Інструменти регулювання (зокрема, фіскальні) часто вимагають значної кількості
контактів виробника і держави. Повноваження у сфері контролю за функціонуванням
біопаливної галузі розпорошені між державними органами, при цьому, фактично
наименшии обсяг інструментів впливу на ринок має орган, відповідальнии за розвиток
галузі (Держенергоефективності), а наибільшии – орган, відповідальнии за наповнення
бюджету (ДФС). Така нерівномірність регулюючих функціи призводить до переважання
цілеи суміжних політик над цілями державної політики у сфері розвитку
відновлювальних джерел енергії [24, с. 5].
Висновки та перспективи подальших розвідок
1) у драиверах зростання валових зборів головних оліиних культур України в
2006-2019 рр. порівняно із 1991-2005 рр. сталися зміни – збільшення ваги інтенсивних
факторів виробництва. Наибільшии приріст продуктивності праці зафіксовано у виробництві насіння соняшника та сої, меншии – у виробництві ріпаку. Разом з тим, міжнародні порівняння вказують на значні резерви зростання урожаиності усіх оліиних культур;
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2) частка соняшника в структурі посівних площ в усіх категоріях виробників
України уже давно виишла за максимально допустиму межу – в 2019 р. вона становила
21,2%, що більш ніж удвічі перевищує її науково-обґрунтовании рівень;
4) головним видом сировини у сфері промислової переробки насіння и плодів
оліиних культур залишається насіння соняшнику. Надмірні обсяги продажу насіння
соняшника закордон вдалося спрямувати на внутрішню переробку завдяки введенню
експортного мита;
5) серед чинників, які перешкоджають повноцінному розвитку вітчизняного
ринку олії – иого неконкурентна структура;
6) впродовж останніх 9 років середня частка переробленого насіння ріпаку на
промислових підприємствах України не перевищувала 7% від валового збору продукції.
Такии стан можна охарактеризувати як марнотратство, оскільки нафта та моторні
палива входять до переліку товарів критичного імпорту України;
7) для розвитку промислової переробки насіння ріпаку необхідно запровадити
відповідне експортне мито у розмірі 10% та не відшкодовувати ПДВ при експорті ріпаку;
8) для розвитку вітчизняного біодизельного виробництва має бути створене
чітке та прозоре законодавство, яке встановлює довгострокову модель роботи галузі,
окреслює базові правила діяльності учасників ринку, вимоги до товарної продукції,
створює умови для формування системи з логістичного забезпечення та інфраструктури
для збирання біологічної сировини, її транспортування, виробництва біопалива другого
покоління.
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Анотація
Вступ. Раціонально організований маркетинг і збут продукції вітчизняних аграрних
підприємств є основою підвищення економічної ефективності їх діяльності та
стабілізації розвитку всього аграрного сектора національної економіки. У даному
контексті набувають актуальності питання, пов’язані з розвитком стратегічного
управління маркетингово-збутовою діяльністю, набуттям відповідними стратегіями
системності та комплексності в умовах нестабільної ринкової кон’юнктури, адже в
сучасних умовах від обґрунтованого вибору напрямів реалізації продукції та належного
рівня організації виконання збутових процедур залежать, передусім, цінові та платіжні
умови її продажів, а отже і рівень економічної ефективності діяльності та фінансовоекономічної стабільності підприємства.
Мета. Метою статті є розробка методичних засад і прикладних положень щодо
організації процесу стратегічного планування маркетингу та збуту продукції аграрних
підприємств.
Результати. Встановлено, що по мірі зростання витрат підприємства на збут
продукції поступово знижується рівень рентабельності її виробництва та реалізації.
Підприємство стає змушеним переходити до орієнтації системи управління
маркетингово-збутовою діяльністю до більш широкого використання каналів прямого
збуту та до побудови довготривалих відносин з крупними посередниками. Здійснено
розробку методичних засад і прикладних положень щодо організації процесу
стратегічного планування маркетингу та збуту продукції аграрних підприємств.
Аналітичні та монографічні дослідження довели, що значна частка підприємств
суттєво обмежує функціонал стратегічного планування за рахунок нехтування
відповідним навантаженням керівників, спеціалістів і підрозділів при формуванні
переліку їх функціональних обов’язків. При цьому значно знижується результативність
навіть обґрунтованих стратегічних планів маркетингово-збутової діяльності.
Ключові слова: маркетинг, збут, витрати на збут, стратегічне планування, корекція
стратегій, аграрні підприємства.
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ORGANIZATION OF THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING OF MARKETING AND SALE
OF PRODUCTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract
Introduction. Rationally organized marketing of products of domestic agricultural enterprises is
the basis for increasing the economic efficiency of their activities and stabilizing the development
of the entire agricultural sector of the national economy. In this context, the issues become
relevant, related to the development of strategic management of marketing and sales activities,
the acquisition of appropriate strategies of system and complexity in an unstable market
environment, because in modern conditions from a reasonable choice of product sales and the
appropriate level of organization of sales procedures depend, first of all, the price and payment
terms of its sales, and hence the level of economic efficiency and financial and economic stability
of the enterprise.
The purpose of the article is to develop guidelines and applied provisions for the organization of
the process of strategic planning of agricultural enterprises marketing.
Research methodology. The article uses the method of analysis and synthesis, abstract-logical
(formation of theoretical generalizations and conclusions), monographic, statistical, comparison
and generalization.
Results. It is established that as the company's costs for product sales gradually decrease, the level
of profitability of its production and sales decreases. The company is forced to move to the
orientation of the management system of marketing and sales activities to the wider use of direct
sales channels and to build long-term relationships with major intermediaries. The development
of methodical bases and applied provisions concerning the organization of process of strategic
planning of marketing and sale of production of the agricultural enterprises is carried out.
Analytical and monographic studies have shown that a significant proportion of companies
significantly limit the functionality of strategic planning by neglecting the appropriate workload
of managers, specialists and departments in the formation of the list of their functional
responsibilities. At the same time, the effectiveness of even sound strategic plans of marketing and
sales activities is significantly reduced.
Keywords: marketing, sales, sales costs, strategic planning, strategy correction, agricultural
enterprises.
JEL classification: M31; Q13
Вступ
Раціонально організовании маркетинг і збут продукції вітчизняних аграрних
підприємств є основою підвищення економічної ефективності їх діяльності та
стабілізації розвитку всього аграрного сектора національної економіки. При цьому
особливості функціонування вітчизняного ринку продукції аграрних підприємств
суттєво обмежують можливості товаровиробників щодо успішної реалізації своїх
економічних інтересів. В даному контексті набувають актуальності питання, пов’язані з
розвитком стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю, набуттям
відповідними стратегіями системності та комплексності в умовах нестабільної ринкової
кон’юнктури, адже в сучасних умовах від обґрунтованого вибору напрямів реалізації
продукції та належного рівня організації виконання збутових процедур залежать,
передусім, цінові та платіжні умови її продажів, а отже і рівень економічної ефективності
діяльності та фінансово-економічної стабільності підприємства.
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Науково-практична проблема обґрунтування організаціино-економічних засад
підвищення результативності маркетингово-збутової діяльності суб’єктів господарювання завжди була у спектрі уваги відомих науковців, серед яких значнии внесок
зробили: Л.В. Балабанова, М.І. Бєлявцев, Ю.І. Данько, О.О. Єранкін, Д.Д. Костоглодов,
О.О. Красноруцькии, О.І. Мельничук, Л.С. Шевченко, Г Ассель, Д. Блекуел, Д. Джобер,
О. Соренсен та ін.
Мета дослідження
Метою статті є розробка методичних засад і прикладних положень щодо
організації процесу стратегічного планування маркетингу та збуту продукції аграрних
підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Здіиснення маркетингово-збутової діяльності аграрних підприємств пов’язано не
тільки з отриманням економічних результатів продажів продукції на цільовому ринку,
що є метою реалізації всього виробничо-комерціиного циклу та иого збутової стадії,
зокрема, а и з виникненням відповідних витрат, пов’язаних зі здіисненням
дослідницьких, комунікаціиних, просувальних заходів у сфері маркетингу; витрат,
пов’язаних зі зберіганням і фізичним переміщенням партіи продукції; а також витрат,
пов’язаних з управлінням вказаними процесами. Вивчення вказаного об’єктивного
організаціино-економічного процесу в дослідженні було виконане шляхом порівняння
показників питомого обсягу реалізації продукції аграрних підприємств в розрахунку на
одиницю витрат на збут з рівнем рентабельності виробництва та реалізації продукції
(рис. 1).

Рівень рентабельності виробництва та
реалізації продукції сільського господарства, %
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Рис. 1. Залежність рівня рентабельності від питомого обсягу реалізації продукції
аграрними підприємствами Харківської області у 2019 році
Емпіричні дослідження переконують, що по мірі зростання витрат підприємства
на збут продукції поступово знижується рівень рентабельності її виробництва та
реалізації. Підприємство стає змушеним переходити до орієнтації системи управління
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маркетингово-збутовою діяльністю до більш широкого використання каналів прямого
збуту та до побудови довготривалих відносин із крупними посередниками. В свою чергу,
при перевищенні рівня 43-55% питомої ваги витрат на збут в повніи собівартості
призводить до зростання рентабельності виробництва і реалізації продукції випереджаючими темпами. Останнє є свідченням того, що провадження активної маркетинговозбутової політики підприємства за наявності обґрунтованої та раціональної стратегії
призводить до повноцінної реалізації конкурентних переваг, підвищення економічної
ефективності основної діяльності та стабілізації фінансово-економічного стану и темпів
розвитку підприємства в цілому.
Загострення проблем збуту та посилення наявної конкуренції, необхідність в
орієнтації на споживачів все більше висувають потреби у збутовіи і маркетинговіи
концепціях діяльності підприємств, в тому числі і сільськогосподарських. Однак, в сільському господарстві все одно продовжує переважати продуктова та виробнича концепція. Це викликано, передусім, дефіцитністю сільськогосподарської продукції, невідповідністю між пропозицією та попитом. Через наявні причини фінансового та психологічного характерів досить повільно відбувається формування маркетингових служб на
всіх рівнях економіки, в окремих випадках за наявності служб все одно не проводяться
відповідні маркетингові дослідження, сільськогосподарські підприємства не виявляють
зацікавленості в оригінальних розробках маркетингу, в кінці кінців не запроваджується
нагромаджении світовии досвід. Звідси, ефективної системи вітчизняного аграрного
маркетингу не існує через несистемність і випадковість досліджень, що негативно
впливатиме на рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.
Формування відповідних управлінських маркетингових стратегіи і особливості
маркетингової діяльності визначаються особливостями виробництва (спеціалізацією
підприємства, обсягами виробництва продукції, виробничими зв’язки тощо) і
споживанням конкретного виду товарів, а в кожному підприємстві вони матимуть ще и
індивідуальнии характер:
✓ аналіз факторів, що впливають на існуючий рівень купівельної спроможності
агентів ринку;
✓ покращання якості товарів, підготовки їх до продажу відповідно до діючих
стандартів, управління асортиментом товарів, оперативне реагування на зміни
ринкової кон’юнктури;
✓ вибір ефективних форм товаропросування на ринок, спеціалізованих методів
реклами і стимулювання збуту, розробки каналів дистрибуції товарів в такий спосіб,
щоб вони були доступні в часі та місці більш бажаними способами для покупця;
✓ розробка відповідної системи ціноутворення, перевірка її результативності та
обґрунтування напрямків вдосконалення;
✓ організація маркетингової служби та управління виробництвом;
✓ формування стратегічних маркетингових планів;
✓ забезпечення контролю і управління маркетингом.
Маркетингова діяльність, особливо стратегічне управління, є покликаним грати
важливі економічні ролі у ринковіи системі господарювання, не стільки у зв’язку з тим, що
він забезпечуватиме результативне сполучення попиту и пропозиції, але и тому, що
запускатиме доброчинну циклічність економічного розвитку.
Розробка стратегіи маркетингової діяльності починається з визначення чинників
зовнішнього середовища, де здіиснюється підприємницька діяльність. Необхідно точно
визначати обрании ринок або иого сегмент, на якии планується виити. І потім в межах
виокремленого ринкового простору виділяти ту иого частину, де здіиснюється
маркетингове управління. Дана сфера діяльності підприємств в межах певних цільових
ринків або окремих сегментів називатиметься стратегічною зоною економічної активності
або господарювання (СЗГ).
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Першии етап розробки стратегії маркетингового управління полягатиме у
визначенні складової СЗГ, яка буде перспективною з точки зору маибутнього розвитку
підприємств. Аналіз таких зон, по-перше, здіиснюватиметься без узгодження з поточною
виробничо-комерціиною діяльністю.
Мета дослідження СЗГ полягатиме в оцінюванні перспектив розвинення з точки зору
масштабу збільшення, ємкості ринку, стабільності, перспективної технології, отриманого
прибутку.
Після визначення основних СЗГ у структурі менеджменту підприємств формують
стратегічні підрозділи (СГП). СГП – це самостіинии структурнии підрозділ, що здіиснює
стратегії і програми маркетингу, якии в межах певної стратегічної зони економічної
активності носитиме всю відповідальність за результати маркетингу. Кожна СГП
володітиме такими загальними характеристиками: власна стратегія маркетингу; точнии
цільовии ринок; один з адміністраторів маркетингу очолюватиме підприємство; власні
ресурси; чітко визначені конкуренти; відмітні переваги в конкуренції.
Наступним етапом розробки стратегіи маркетингової діяльності є оцінювання
привабливості кожних окремих з обраних СЗГ підприємств і визначень цільових груп
клієнтів.
Після визначень цільових груп споживачів варто переити до розроблення
комплексу маркетингових інструментів. До них віднесено товар + ціна + заходи
стимулювання реалізації + канали реалізації. Вони складатимуть основу стратегіи
маркетингу.
Комплекс маркетингової діяльності – це вибір окремого становища по товару,
ціні, засобах стимулювання реалізації та збуту. У сукупності це дозволятиме
якнаикращим чином задовольнити потреби споживачів.
Вибір потенціи ними споживачами буде залежати від видів запропонованої
продукції . Тому необхідним є визначення основних видів товарів. Задачею
ціноутворення у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю є виокремлення
«скільки споживачі готові заплатити» за надану продукцію. Для такого необхідно мати
обсяг повної та достовірної інформації про всі затрати, понесені на виробництво
товарів; варто розуміти факти щодо ціноутворення конкурентів; важливо передбачити
можливостеи надання споживачам знижок тощо.
Встановивши межі цільового ринку (груп споживачів залежно від регіону, віку,
рівня доходності), необхідно враховувати таке. Ціни на товари повинні витримувати
конкуренцію з іншими підприємствами, зокрема з тими, що пропонують свої товари на
обраному цільовому ринку. Якщо вироблені товари по замовленням споживачів
даватимуть більшии прибуток, то підприємство здатне пропонувати знижку на товари
масового попиту. Так, ціна впливатиме на прибутковість підприємств і залежатиме від
обраних цільових ринків.
Маркетингове управління при ціноутворенні включає: витрати; ціни
конкурентів; ціни, установлені підприємством; знижки; затрати на маркетинг;
виробничі витрати; постіині та змінні витрати; прогнозовані ціни.
Кожнии із вказаних показників слід ретельно досліджувати. В результаті аналізу
підприємство матиме додаткові перспективи та можливості для підвищення прибутків.
Після того, як продукцію вироблено, а ціну встановлено, необхідним є
проінформувати споживачів. У рекламних кампаніях про нову продукцію пояснюють її
призначення та можливі переваги. Інформування споживачів залежить від
можливостеи фірми. Відомо безліч методів інформування споживачів. Для реклами
продукції використовується преса, радіо, ЗМІ, телебачення, плакати, пряма поштова
реклама, рекламно-комерціина література, участь у ярмарках, виставках, презентаціях
і т.д. При цьому основне – повідомлення потенціиних споживачів, чим запропонована
продукція вигідніше відрізняється від товарів конкурентів. Великого значення набуває
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правильність формування і донесення рекламної інформації. Рекламні звертання
зможуть складати як підприємства, так і спеціалізовані рекламні агентства.
Для просування продукції підприємство має організувати презентації, рекламні
кампанії, виставки, індивідуальне розповсюдження. Особливу увагу варто приділити
підготовці презентаціи, що розраховано на окремі групи споживачів. При роздрібних
продажах товарів необхідним є звертання уваги на те, щоб працівники були добре
підготовлені – тобто мали необхідні знання про товари та техніки продажу.
Підприємство не повинне упускати можливість демонстрації товарів на всіх виставках.
Рекламна кампанія – це спосіб контактів зі споживачами. Відомі в теорії як
рекламні, так і нерекламні методи стимулювання розподілу.
До рекламних заходів стимулювання розподілу відносяться: формування
рекламного бюджету; вибір ЗМІ; формування баз даних адрес споживачів; пряма
поштова рекламна кампанія; розробка реклами; вибір агентств; вибір повідомлень;
складання рекламних звернень; проведення рекламних кампаніи.
До нерекламних методів стимулювання розподілу відносяться: робота відділів
збуту; мережа торгових представництв; торговии агент; філія; оформлення торгових
площадок; інформаціино-довідкові матеріали; індивідуальна система зі споживачами;
сервісне обслуговування; якість продукції.
Після того, як споживачі переконані у необхідності витрат фінансів на купівлю
товарів, виникають складні задачі, зокрема, такі як організація розподілу в контексті
стратегіи управління маркетингом: по-перше, підприємство зможе приити до
споживача; по-друге, споживач випадково знаиде товар; по-третє, використовувати
посередника; по-четверте, з’являються перспективи експорту товарів; по-п'яте,
підприємства зможуть продавати товари через торгові точки та регіональних агентів,
що працюватимуть за комісіині.
Розподіл розглядається як спосіб доведення товарів споживачам на обраних
ринках. У контексті маркетингу розподіл включає канали зв'язків між підприємствами
та споживачами, а також логістичне забезпечення торговельних операціи.
Після розробки комплексу маркетингової діяльності починається генерування
значної кількості можливих маркетингових стратегіи, які даватимуть змогу досягати
бажаної мети. Після їх дослідження обирають загальні маркетингові стратегії.
Кінцевии вибір оптимальної маркетингової стратегії відбувається шляхом
доповнення формальних підходів творчим аналізом із урахуванням чинників, що
впливають на стратегічнии вибір, а саме на такі:
✓ цілі організації,
✓ стан ринку,
✓ товар і його особливості,
✓ стратегії конкурентів,
✓ розмір організації та інше.
Завершальним етапом розроблення маркетингової стратегії є її оцінка. Оцінюють
стратегії за якістю запланованих діи і успішністю їхньої реалізації. Основним критерієм
якості обраних маркетингових стратегіи вважаються економічні результати
та
результативність розвитку підприємства.
Незважаючи на те, що базова мета господарської діяльності всіх підприємств-виробників на ринку є однаковою – тобто отримання прибутків, наразі не має стандартних
маркетингових стратегіи, придатних для всіх підприємств.
Однакова мета зможе бути досягнутою забезпеченням різних управлінських
стратегіи. Різноманітність стратегіи маркетингу пояснена різницею в їх елементах, тобто
у конкурентних позиціях підприємств, їх цілях маркетингової діяльності, виробничих,
технологічних, фінансових можливостях і кваліфікованому кадровому складі.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 1.
376

Для запобігання відхиленням і виникненню змін, які важко передбачити, створюються системи, що забезпечують контроль за виконанням маркетингових програм.
Система стратегічного контролювання необхідна для того, щоб забезпечувати
результативність діяльності підприємства.
Стратегічнии контроль являє собою вид діяльності, якии реалізується з метою
впевненості, що маркетингова задача, стратегія та програма підприємства повністю
відповідає вимогам існуючого и перспективного маркетингового середовища.
Мета контролю полягає у виявленні маркетингової можливості, що
відкривається, а також проблемних положень, які виникатимуть. Одночасно
відбувається і надання пропозиціи відносно планів на перспективні и поточні заходи
щодо комплексного удосконалення маркетингу досліджуваного підприємства.
Після проведення контролю проводиться оцінка результатів порівняння та
прииняття управлінського рішення щодо иого можливого коригування. Якщо існуючии
стан характеристик контролю дорівнюватиме або перевищуватиме бажані результати,
то корекція діи не відбуватиметься.
Така корекція проводиться за такою схемою:
✓ перегляд характеристик контролю до відповідних значень, встановленій меті
та обраній стратегії;
✓ перегляд мети у зв'язку з можливостями змін у середовищі підприємства;
✓ зміни стратегій за умови унеможливлення їх реалізації при впровадженні;
✓ пошук інших обставин незадовільних результатів підприємства та прийняття
відповідного рішення й заходів щодо покращення систем мотивації, кваліфікації
трудових ресурсів, вдосконалення системи та організації роботи тощо.
Так, обрані маркетингові стратегії та плани їх здіиснення не можуть враховувати
всі проблеми, які виникатимуть. Доповнення та корекція є нормальними и необхідними
складовими частинами у стратегічному маркетингу. Критеріями результативної
реалізації маркетингової стратегії є максимальне досягнення мети або можливості
навіть для перевиконання.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Встановлено, що по мірі зростання витрат підприємства на збут продукції
поступово знижується рівень рентабельності її виробництва та реалізації. Підприємство
стає змушеним переходити до орієнтації системи управління маркетингово-збутовою
діяльністю до більш широкого використання каналів прямого збуту та до побудови
довготривалих відносин з крупними посередниками. У свою чергу, при перевищенні
рівня 43-55% питомої ваги витрат на збут у повніи собівартості, має місце зростання
рентабельності виробництва і реалізації продукції випереджаючими темпами. Останнє
є свідченням того, що впровадження активної маркетингово-збутової політики
підприємства за наявності обґрунтованої та раціональної стратегії призводить до
повноцінної реалізації конкурентних переваг, підвищення економічної ефективності
основної діяльності та стабілізації фінансово-економічного стану, а також темпів
розвитку підприємства.
Аналітичні та монографічні дослідження довели, що значна частка підприємств
суттєво обмежує функціонал стратегічного планування за рахунок нехтування
відповідним навантаженням керівників, спеціалістів і підрозділів при формуванні
переліку їх функціональних обов’язків. При цьому значно знижується результативність
навіть обґрунтованих стратегічних планів маркетингово-збутової діяльності.
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Анотація
Вступ. Перед вітчизняним аграрним бізнесом постає завдання приведення у відповідність до світових потреб власних конкурентних переваг. Неоднорідність умов функціонування підприємств, які різняться організаційно-правовим статусом, розмірами, ресурсною базою та інвестиційними можливостями, зумовлює нерівномірність їх розвитку, а
відповідно і необхідність розробки диференційованих механізмів управління конкурентоспроможністю. Актуальності набуває розробка методів і механізмів конкурентного
позиціювання суб’єктів агробізнесу із обов’язковим урахуванням їх ресурсного потенціалу
і особливостей діяльності в умовах сталого розвитку.
Метою статті є формування концептуальних положень щодо механізмів підвищення
конкурентоспроможності та якості продукції підприємств аграрного сектору
економіки.
Результати. Запропоновано розглядати механізми управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства, як комплексне використання інструментів, методів,
засобів і процесів в межах узгодженої організаційно-управлінської структури за
наявності ресурсного потенціалу, достатнього для створення та реалізації умов
максимального використання конкурентних переваг аграрного підприємства в
сучасних умовах чи в перспективі входження на нові ринки. Запропоновано стратегічний
сценарій формування механізму управління конкурентоспроможністю аграрного
підприємства, орієнтованого на випуск органічної продукції, базовим наповненням якого,
на відміну від існуючих, є матричний набір стратегічних альтернатив показників
інноваційних агротехнологій, сутність застосування яких полягає у поетапному
переходу до сталого розвитку за рахунок позиціонування корисних та безпечних
властивостей агропродовольчої продукції, та визначення комплексної системи
оптимальних рішень з врахуванням показників перманентного моніторингу ринкових
можливостей та виділення груп цільових споживачів.
Ключові слова: конкурентоспроможність, аграрна продукція, механізми підвищення
конкурентоспроможності, аграрні підприємства, сталий розвиток.
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MECHANISMS FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS AND PRODUCT QUALITY OF
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Abstract
Introduction. The domestic agrarian business faces the task of bringing its own competitive
advantages in line with world needs. The heterogeneity of the operating conditions of enterprises,
which differ in organizational and legal status, size, resource base and investment opportunities,
determines the unevenness of their development, and consequently the need to develop
differentiated mechanisms for managing competitiveness. The development of methods and
mechanisms of competitive positioning of agribusiness entities with the obligatory consideration
of their resource potential and peculiarities of activity in the conditions of sustainable
development becomes urgent.
The purpose of the article is to form conceptual provisions on mechanisms for improving the
competitiveness and product quality of enterprises in the agricultural sector of the economy.
Results. It is necessary to consider the system of competitiveness management as a complex entity
with clearly divided functions of management and competitiveness. It is proposed to consider the
mechanisms of managing the competitiveness of the agricultural enterprise as a comprehensive
use of tools, methods and processes within the agreed organizational and management structure
in the presence of resource potential sufficient to create and implement conditions for maximum
use of competitive advantages of the agricultural enterprise in modern conditions or in the future
of entering new markets. The strategic scenario of formation of the mechanism of management of
competitiveness of the agrarian enterprise focused on release of organic production is offered, the
basic content of which, in contrast to the existing ones, is a matrix set of strategic alternatives to
indicators of innovative agrotechnologies, the essence of which is a gradual transition to
sustainable development through positioning useful and safe properties of agri-food products, and
determination of a comprehensive system of optimal solutions taking into account the indicators
of permanent monitoring of market opportunities and selection of target consumer groups.
Keywords: competitiveness, agricultural products, mechanisms of increasing competitiveness,
agricultural enterprises, sustainable development.
JEL classification: L15; Q13
Вступ
Активізація процесів глобалізації та поступова лібералізація зовнішньої торгівлі
відкривають перспективи доступу вітчизняних аграрних підприємств до
висококонкурентних світових ринків продовольства, а також створюють передумови
для входження іноземних товаровиробників на внутрішні ринки. В тои же час, світовии
досвід вказує на зорієнтованість управлінських процесів провідних компаніи на
забезпечення соціально-економічного та екологічного ефекту, що актуалізує собою
проблему сталого розвитку сільського господарства. Відповідно, перед вітчизняним
аграрним бізнесом постає завдання приведення у відповідність до світових потреб
власних конкурентних переваг. Водночас, неоднорідність умов функціонування
підприємств, які різняться організаціино-правовим статусом, розмірами, ресурсною
базою та інвестиціиними можливостями, зумовлює нерівномірність їх розвитку, а
відповідно і необхідність розробки диференціиованих механізмів управління
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конкурентоспроможністю. Відтак, актуальності набуває розробка методів і механізмів
конкурентного позиціювання суб’єктів агробізнесу із обов’язковим урахуванням їх
ресурсного потенціалу і особливостеи діяльності в умовах сталого розвитку.
Питанням управління конкурентоспроможністю, зокрема і аграрних підприємств,
присвячені наукові праці О. Гудзь, Ю. Данька, О. Красноруцького, В. Ільїна, С. Ільяшенка,
В. Лагодієнка, Д. Легези, М. Маліка, О. Непочатенко, П. Пуцентеила, О. Ульянченка, І. Яціва
та інших. Проте, ряд питань, все ж таки залишилися поза увагою, та потребують
додаткового теоретико-методологічного опрацювання та розробки практичних шляхів
вирішення. Зокрема, формування механізмів управління конкурентоспроможністю
підприємства відбувається під дією взаємопов’язаних детермінант зовнішнього і
внутрішнього середовища, що потребує додаткового наукового пошуку.
Мета дослідження
Метою статті є формування концептуальних положень щодо механізмів підвищення конкурентоспроможності та якості продукції підприємств аграрного сектору
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження
Розвитку конкурентоспроможності продукції, яка є запорукою стабільної
діяльності підприємств, сприяє світова практика управління підприємствами, яка спрямована на забезпечення довгострокових переваг шляхом використання унікальних
можливостеи підприємств. Конкурентні стосунки як механізм взаємодії агентів на
ринку задають параметри ринкової економіки, визначають функціональні залежності в
системі підприємницьких стосунків, забезпечують розширене відтворення у сфері
агропромислового комплексу. Значною мірою перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності вітчизняної продукції підприємств аграрного сектору економіки на
зовнішніх ринках такі чинники:
✓ низький рівень розвитку вітчизняної фінансово-кредитної системи, що
проявляється у високій вартості банківських кредитів та позик, нерозвиненості в
Україні сфери страхування кредитних та виробничих ризиків;
✓ нерозвиненість інфраструктури аграрного сектору економіки, що призводить
до збільшення вартості виробництва, значних втрат продукції під час її
транспортування та зберігання;
✓ недостатня гармонізація українських стандартів якості з міжнародними;
✓ низька капіталізація вітчизняних сільськогосподарських підприємств, яка
обмежує їх можливості щодо залучення додаткових коштів для розвитку бізнесу;
✓ переважно низький рівень спеціалізації функціонуючих господарств –
більшість вітчизняних сільськогосподарських підприємств займаються рослинництвом
і тваринництвом, виробляючи при цьому 10-20 найменувань продукції;
✓ недостатність державного цільового фінансування науково-прикладних
розробок в аграрному секторі, що зумовлює незадовільну якість насіннєвого та
племінного матеріалу, обмежує продуктивність сільськогосподарського виробництва;
✓ недостатня активність державної політики щодо підтримки родючості ґрунтів,
яка призводить до збільшення частки ґрунтів, які є непридатними для ведення
сільського господарства;
✓ занепад вітчизняної машинобудівної галузі та обмеженість фінансових
можливостей сільськогосподарських виробників;
✓ фактичне знищення кооперативних традицій.
Важливість та актуальність посилення конкурентоспроможності підприємств
аграрного сектору економіки України на європеиському ринку пояснюється підвищенням цін на сільськогосподарську продукцію внаслідок загострення світової продовольчої кризи та збільшенням виробництва и використанням біологічного палива, що
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обумовлює збільшення потенціиного попиту на вітчизняну продукцію; зростанням
попиту в європеиських країнах на органічну продукцію, причому ціни на таку продукцію
вищі на 20-50%, а для її вирощення в країнах ЄС використовується лише 3,5% загальних
сільськогосподарських площ; лише 20% виробленої в Україні аграрної продукції споживається в межах держави, а решту 80% можна експортувати; експорт сільськогосподарської продукції становить 21% усього експорту України до країн ЄС, причому
країни ЄС є наибільшим імпортером сільськогосподарської продукції у світі.
З урахуванням існуючих проблем, а також позитивного зарубіжного досвіду, видається доцільною реалізація заходів у контексті підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції підприємств аграрного сектору економіки на
європеиському ринку за такими основними напрямами: гармонізація вітчизняних
стандартів на сільськогосподарську продукцію згідно зі стандартами ЄС; збільшення
експортного потенціалу вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції;
налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку; посилення кооперації
господарств населення виробників сільськогосподарської продукції; налагодження
співпраці між виробниками сільськогосподарської продукції та дослідними установами;
використання позитивного досвіду країн ЄС у регулюванні ринку аграрної продукції в
напрямі зміцнення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки.
Провідною ідеєю та конструктивним принципом розгляду питання конкурентоспроможності продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках є
виділення і дослідження механізму взаємозв’язку між результативністю внутрішнього
ринку, ефективною конкуренцією і високою конкурентоспроможністю внутрішнього
ринку в національніи економіці, де ефективна конкуренція внутрішнього ринку
продукції аграрного сектору має формуватись за такими ринковими умовами, за яких
иого підприємства перебувають під допустимим рівнем конкурентного тиску з боку
наявних і потенціиних конкурентів і споживачів, а роль держави полягає у тому, щоб
забезпечити наявність такого тиску на ринку.
Мотивування змісту ефективної конкуренції продукції аграрного сектору
зумовлює необхідність дослідження характеру зв’язків між структурою внутрішнього та
зовнішнього ринків, поведінкою иого учасників і параметрами иого результативності.
Результативність ринку показує ступінь розв’язання проблеми підвищення конкурентоспроможності товаровиробників аграрної продукції і ринкові результати мають
кількісно і якісно відповідати потребам споживачів [2].
З одного боку незадовільна конкурентоспроможність вітчизняної аграрної
продукції призводить до зростання імпортозалежності внутрішнього ринку України, з
іншого – українськии експортер, здіиснюючи експорт продукції аграрного сектору,
стикається з проблемою низькоякісних її характеристик, згідно з якими ця продукція
може бути або сировиною, або лише напівфабрикатом [53номіку країни, а відбувається
товарна інтервенція більш якісної та високотехнологічної продукції, а це спонукає
перетіканню національних багатств до інших суб’єктів міжнародних економічних
відносин і погіршення грошово-кредитного становища країни.
Конкурентоспроможна продукція аграрного сектору, реалізація і споживання якої
залежить від поведінки продавців і покупців, легко проникає на ринки збуту. Від торговельної стратегії, практики встановлення цін, від того, наскільки споживачі можуть
впливати на торговельні процеси, залежить поведінка виробників, які відповідно до
ситуації мають приимати управлінські Економічні параметри Технічні параметри
Нормативні параметри Визначення групових показників конкурентоспроможності за
відповідними групами параметрів Визначення корисного ефекту продукції і витрат на її
експлуатацію Оцінка конкурентоспроможності, виходячи з техніко-економічної
ефективності рішення щодо збільшення або зменшення інвестиціи, впровадження або
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зміни рекламної стратегії, введення інноваціиної діяльності у розрахунку на досягнення
кінцевого результату [3].
На думку автора, поведінка продавців і покупців залежить від сформованої
структури внутрішнього ринку, а саме: від кількості продавців і покупців, наявності
різного рівня бар’єрів входу і виходу виробників на ринок, ступеня диференціації
товарів, а також розвиненості мережі інститутів ринкової інфраструктури.
Управління конкурентоспроможністю безпосередньо відбувається на рівні
виробників, які володіють правами, підприємницькою ініціативою, відповідними
кадрами для вирішення цієї проблеми. Держава створює загальнонаціональні
можливості для підтримки конкурентоспроможності аграрного сектору, а вже від
виробників, від уміння працювати на ринку, від вибраної стратегії буде залежати,
наскільки успішно вони будуть конкурувати.
Аграрнии сектор має знаити і заповнити власну нішу на внутрішньому та
зовнішньому ринках при активніи ролі держави. За умов політичної нестабільності,
загострення соціальної ситуації в країні та зростанні економічної кризи можливості
вирішення проблеми конкурентоспроможності продукції аграрного сектору мають
доволі обмежении характер.
При розробці стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного
сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках слід враховувати специфічні особливості стану і розвитку внутрішнього середовища, обумовлені складною політичною
ситуацією в країні, що дуже знизила конкуренцію всередині країни. Враховуючи важкии
стан економіки України, дуже складно досягти потрібного рівня конкурентоспроможності аграрних товаровиробників. Нині наибільш конкурентоспроможною є лише
агропродовольча сировина, але з урахуванням системної кризи економіки рівень конкурентоспроможності постіино знижується. Внутрішніи ринок не в змозі забезпечити
конкурентне середовище для «випробування» товарів і технологіи [4], що передують їх
просуванню на зовнішніи ринок. При незавершеності реформ наибільшии ефект може
дати спрямованість державної економічної політики на нормалізацію підприємницького середовища, усіляке стимулювання внутрішніх джерел розвитку бізнесу.
Вагомою складовою у формуванні і зберіганні конкурентних переваг підприємств
є умови попиту в країні, такі иого показники, як обсяг, структура і характер зростання.
Скорочення величини внутрішнього попиту, яке мало місце в Україні, не сприяло
збільшенню виробництва та иого модернізації. Перспективи, що сьогодні
відкриваються перед українським виробником, дають можливість передбачити
стимулюючии вплив зростаючого сукупного попиту на виробничу діяльність [5]. У тои
же час для розвитку конкурентних переваг більшого значення набувають якісні
параметри попиту. З проникненням імпортної аграрної продукції на українськии ринок
та з посиленням диференціації доходів населення попит починає орієнтуватися на
загальносвітові стандарти, стає більш вибірковим і вимогливим до цінових і якісних
параметрів продукції. Такі зміни мали б сприяти розвитку конкурентних переваг
вітчизняних виробників продукції аграрного сектору, але, на жаль, невисокии рівень
доходів українських громадян змушує при виборі продукції надавати перевагу більш
дешевим її видам, а не більш якісним. Тобто попит на внутрішньому ринку відносно
споживчих і якісних характеристик продукції поступається економічно розвиненим
країнам, що не дозволяє українським підприємствам орієнтуватися на вподобання
внутрішнього ринку при просуванні продукції аграрного сектору на зовнішніи ринок.
Впливаючи на низку чинників, що зумовлюють відповіднии рівень
конкурентоспроможності продукції аграрного сектору, можна досягти иого підвищення
і тим самим активізувати надходження товарів на зовнішніи ринок, умовно об’єднавши
ці чинники в окремі групи [Ошибка! Источник ссылки не найден.]:
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1. Внутрішня: стан і розвиток внутрішнього аграрного ринку; величина витрат і
цін на продукцію аграрного сектору; ринкова інфраструктура товаропровідної мережі;
стабільність доходів сільськогосподарських виробників.
2. Проміжна: науково-технічний потенціал; кадровий потенціал; маркетингові
дослідження внутрішнього ринку.
3. Зовнішня: стійкість національної аграрної системи, здатність адаптування до
кон’юнктурних коливань; рівень організації зовнішньоторговельних зв’язків; державна
зовнішньоторговельна концепція.
Ці чинники пов’язані між собою, успішнии розвиток лише однієї групи чинників
не буде означати досягнення основної мети – підвищення конкурентоспроможності
продукції. Потрібно проводити спільні дії щодо активного впливу на всі групи чинників.
Також необхідно узгодити зовнішньоекономічну політику з конкурентною, де
передбачається створення для вітчизняних суб’єктів господарювання належних умов
здіиснення зовнішньоекономічної діяльності та захисту інтересів конкурентоспроможності на світових товарних ринках за умови недопущення усунення чи обмеження
конкуренції на відповідних товарних ринках України, розширення взаємовигідного
співробітництва України з членами ЄС у сфері конкурентної політики тощо.
Основними напрямами підвищення конкурентоспроможності є забезпечення
підтримки процесу стандартизації якості продукції, удосконалення процесу отримання
сільськогосподарськими
підприємствами
повного
комплексу
інформаціиноконсультаціиних послуг щодо експорту продукції, вирішення проблем повернення ПДВ
та надання доступних кредитів для сільськогосподарських підприємств. Створення
підприємствами власних сировинних ресурсів, замкнутого циклу виробництва і
реалізації продукції, впровадження прогресивних технологіи, інноваціи, вдосконалення
економічних відносин між учасниками ринку дасть можливість підвищити обсяги
виробництва та якість продукції [6].
Сучаснии рівень розвитку аграрного сектору економіки має недостатніи рівень та
характеризується низкою негативних тенденціи, серед яких, зокрема, такі:
✓ недоотримання значної частини доходів виробниками сільськогосподарської
продукції, що погіршує їх фінансовий стан та і без того незадовільні соціальноекономічні умови у сільській місцевості;
✓ утворення та збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, що спричинить подальше витіснення вітчизняної продукції
імпортованою на внутрішньому ринку та ін. При цьому, головними перешкодами
підвищення конкурентоспроможності продукції АПК на міжнародному ринку є:
✓ недостатня розвиненість та ефективність українських підприємств та
інфраструктури аграрного сектору економіки. Недоліком є занадто велика кількість
дрібних приватних господарств, які поступаються у своїх можливостях великим
підприємствам, останні з яких мають більші фінансові, технологічні ресурси та
виготовляють продукцію більш високотехнологічну, вищої якості;
✓ низький рівень сертифікації продукції агропромислового комплексу
порівняно з міжнародними стандартами. В сучасних умовах органічна продукція має
визначальне значення на шляху до підвищення рівня конкурентоспроможності
підприємств. До того ж подібна продукція характеризується підвищеним попитом. Це
стосується не лише продуктів харчування, а й промислової сировини, наприклад,
виготовлення органічного палива. В Україні кількість підприємств, які отримали
міжнародні сертифікати є занадто низькою. Наприклад, лише 3% м’ясопереробних
комбінатів, 34,6% молокопереробних підприємств мають міжнародні сертифікати [7].
Щодо українських сертифікатів, то лише близько їх половини відповідають
міжнародним сертифікатам якості;
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✓ складність та висока вартість процесу одержання сертифікатів ISO чи HASSP
(від 6 до 18 місяців) [7]. В Україні питання органічної виробництва не регулюється
жодним нормативно-правовим документом. Тобто на українських виробників не
накладається жодних зобов’язань щодо маркування свого продукту;
✓ невідповідність українського експорту попиту іноземних країн на
сільськогосподарську продукцію;
✓ нерозвинена фінансово-кредитна політика та обтяжлива податкова політика;
✓ недостатній рівень розвитку науково-технічного прогресу. Стан підприємств
АПК характеризується обмеженістю та застарілістю технічного оснащення, що значно
сповільнює темпи розвитку;
✓ недостатня підтримка держави;
✓ після вступу до СОТ виникли ряд певних проблем, які пов’язані з необхідністю
покращення інвестиційного клімату, підвищення внутрішніх стандартів продукції.
Вирішення цих питань є необхідним кроком на шляху до досягнення ефективного
розвитку, заиняття більш провідних позиціи на міжнародному ринку. Важливим є
підвищення якості державного фінансування, збільшення дотаціи в сферу сільського
господарства, вдосконалення товарної структури експорту продукції, яка б більше
відповідала потребам іноземних споживачів. Не менш важливою є адаптація
українського законодавства до міжнародних норм; збільшення сертифікації продукції
згідно стандартам якості, екологічності та безпечності є одним з наиважливіших
напрямів розвитку на міжнародному ринку, тому доцільним є прииняття нормативноправового документу, якии би регулював питання органічного виробництва.
Розглядаючи конкурентоспроможність підприємства як економічну категорію,
важливо не лише визначити її місце та роль у функціонуванні підприємства на ринку,
але и з’ясувати механізм підвищення конкурентоспроможності. Такии механізм повинен
базуватися на засадах поєднання ринкового саморегулювання з державною
інтервенцією в економічні процеси и формування середовища господарювання, що на
практиці означає двоякии вплив на підприємство: з одного боку, підвищувати
конкурентоспроможність підприємство змушує ринок, з другого – макроекономічні
умови господарювання, сформовані державою.
Особливість управлінських процесів забезпечення конкурентоспроможності в
аграрніи сфері визначається специфікою галузі функціонування підприємства. Дія
об’єктивних чинників, як то вплив природних факторів чи нерівномірність
виробничих циклів у галузях тваринництва та рослинництва впливають на рівень
конкуренції господарюючих суб’єктів, та диференціює їх, в тому числі і на основі
управлінських механізмів (рис. 1).
Цілі

Функції
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Структури
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аграрного підприємства
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СИСТЕМА
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КЕРУЮЧА
СИСТЕМА
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конкурентоспроможністю
аграрного підприємства

Сталии розвиток

Фінансові
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Внутрішні процеси

Маркетинг

Рис. 1. Механізм управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства
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Враховуючи, прогресивнии розвиток суспільства в останні десятиліття, поява в
управлінському механізмі аграрного підприємства орієнтації на сталии розвиток має і
може забезпечувати побудову нової системи конкурентоспроможності.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Управління конкурентоспроможністю є категорією динамічною і залежить від
конкретного конкурентного середовища та ситуації на ринку, де діє суб’єкт ринкових
відносин. Необхідно розглядати систему управління конкурентоспроможністю як
складне утворення з чітко розподіленими функціями управління та забезпечення
конкурентоспроможності. Визначаючи агропродовольчии ринок як особливе
конкурентне середовище, ми пропонуємо розглядати механізми управління
конкурентоспроможністю аграрного підприємства, як комплексне використання
інструментів, методів, засобів і процесів в межах узгодженої організаціиноуправлінської структури за наявності ресурсного потенціалу, достатнього для
створення та реалізації умов максимального використання конкурентних переваг
аграрного підприємства в сучасних умовах чи в перспективі входження на нові ринки.
Запропоновано стратегічнии сценаріи формування механізму управління
конкурентоспроможністю аграрного підприємства, орієнтованого на випуск органічної
продукції, базовим наповненням якого, на відміну від існуючих, є матричнии набір
стратегічних альтернатив показників інноваціиних агротехнологіи, сутність
застосування яких полягає у поетапному переходу до сталого розвитку за рахунок
позиціонування корисних та безпечних властивостеи агропродовольчої продукції, та
визначення комплексної системи оптимальних рішень з врахуванням показників
перманентного моніторингу ринкових можливостеи та виділення груп цільових
споживачів.
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Анотація
Вступ. Невід’ємною складовою повноцінного харчування людини, особливо в дитячому та
літньому віці, є споживання молочних продуктів, що містять незамінні поживні
речовини у такій кількості та формі, які не зустрічаються більше ні в яких інших
продуктах харчування – молочний білок та жир, лактоза, молочнокислі бактерії,
ферменти, мінеральні речовини, вітаміни A і D тощо. Молокопереробна галузь є
надзвичайно важливим сектором суспільного виробництва, який виконує не лише
важливу економічну функцію.
Мета.
Дослідження
особливостей
господарської
діяльності
підприємств
молокопереробної галузі харчової промисловості України.
Результати. У статті проведено дослідження, що виявило спадний тренд у кількості
молокопереробних заводів України, які в цілому збільшують обсяги виробництва молочної
продукції. Встановлено, що поголів’я молочної худоби, виробництво молочної сировини та
її надходження на переробні підприємства стабільно скорочуються. На основі
порівняльного аналізу номенклатури виробництва молочної продукції та її імпорту
робиться висновок, що значна частка імпортної продукції завозиться в Україну у
великогабаритній тарі, фасується в упаковку вітчизняних підприємств та продається
як продукція українських молокозаводів. Стверджується, що причиною збільшення
виробництва вершкового масла при одночасному скороченні виробництва молочної
сировини є у багатьох випадках його фальсифікація – заміна молочного жиру пальмовою
олією.
Висновки. Тенденція зміни кількості молокопереробних підприємств є дзеркальним
відображенням загальної тенденції у харчовій промисловості України – в цілому спадний
тренд із поки що нестійким зростанням, починаючи з 2017 р. Виробництво багатьох
видів молочної продукції зростає. Рекордсменами зростання стали молоко і вершки,
плавлені сири, йогурти тощо. Причиною збільшення виробництва вершкового масла при
одночасному скороченні виробництва молочної сировини є у багатьох випадках його
фальсифікація – заміна молочного жиру пальмовою олією. В Україні понад 90% виявленого
фальсифікату молочної продукції припадає на вершкове масло та тверді сири.
Ключові слова: промислові підприємства, молокопереробна галузь, харчова
промисловість, молочна сировина, молочні продукти, імпорт, фальсифікація, пальмова
олія.
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ECONOMIC ACTIVITY OF MILK PROCESSING ENTERPRISES IN FOOD INDUSTRY OF
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Abstract
Introduction. An integral part of a complete human diet, especially in children and the elderly, is
the consumption of dairy products that contain essential nutrients in such quantities and forms
that are no longer found in any other food - milk protein and fat, lactose, lactic acid bacteria,
enzymes, minerals, vitamins A and D, etc. Dairy industry is an extremely important sector of social
production, which performs not only an important economic function.
Purpose. Research of features of economic activity of milk processing enterprises in the food
industry of Ukraine.
Results. The article conducts a study that revealed a declining trend in the number of dairy plants
in Ukraine, which generally increase the production of dairy products. It has been established that
the number of dairy cattle, the production of raw milk and its income to processing enterprises is
steadily declining. Based on a comparative analysis of the range of dairy products and its imports,
it is concluded that a significant share of imported products is imported into Ukraine in large
containers, packaged in domestic enterprises and sold as products of Ukrainian dairies. It is
claimed that the reason for the increase in butter production while reducing the production of raw
milk is in many cases its falsification - the replacement of milk fat with palm oil.
Conclusions. The trend of changing the number of milk processing enterprises is a mirror image
of the general trend in the food industry of Ukraine - in general, a declining trend with so far
unstable growth since 2017. The production of many types of dairy products is growing. The
reason for the increase in butter production while reducing the production of raw milk is in many
cases its falsification - the replacement of milk fat with palm oil. Economic activity of Ukrainian
dairies, in terms of forming the raw material base, is to expand the import of cheap European
dairy products used as raw materials and replace milk fat with palm oil. This leads to the
continuation of the curtailment of their cooperation with domestic milk producers, which is one
of the main reasons for the reduction of its production.
Keywords: industrial enterprises, milk processing industry, food industry, dairy raw materials,
dairy products, import, counterfeiting, palm oil.
JEL classification: O13
Вступ
Трансформаціині перетворення української економіки спрямовані на формування
суспільства добробуту. Насамперед, це означає досягнення високих стандартів життя
населення країни. Серед них наиважливішими є ті, що безпосередньо стосуються
тривалості життя людини та иого якості – справедливі трудові відносини, захист права
на вільнии час та дозвілля, ефективна система охорони здоров’я, гарантування
достатності та повноцінності харчування та ін.
В силу тематичної спрямованості дослідження, зупинимося на останньому аспекті.
Достатнє та повноцінне харчування означає, що енергетичнии еквівалент їжі повністю
покриває витрати організму на фізичні и розумові зусилля, необхідні для роботи і
відпочинку, при цьому їжа є збалансованою за усіма макро- та мікроелементами.
Невід’ємною складовою повноцінного харчування людини, особливо в дитячому та
літньому віці, є споживання молочних продуктів, що містять незамінні поживні
речовини у такіи кількості та формі, які не зустрічаються більше ні в яких інших
продуктах харчування – молочнии білок та жир, лактоза, молочнокислі бактерії,
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 1.
389

ферменти, мінеральні речовини, вітаміни A і D тощо. Усе це означає, що
молокопереробна галузь як складова харчової промисловості є надзвичаино важливим
сектором суспільного виробництва, якии виконує не лише важливу економічну функцію
– ефективне освоєння ресурсів в процесі суспільного поділу праці та територіальної
спеціалізації, але и соціальну – постачання на продовольчии ринок продуктів
харчування, що покращують якість та збільшують тривалість життя громадян країни.
Наразі підприємства молокопереробної галузі України не виконують в достатніи
мірі обох згаданих функціи – їх кількість є нестабільною, виробництво якісної молочної
продукції зменшується, споживання молочних продуктів населенням країни значно
нижче від норми для забезпечення здорового харчування тощо. Це означає, що тематика
наукових досліджень, спрямованих на обґрунтування теоретико-методичних та
практичних рекомендаціи підвищення ефективності господарської діяльності
промислових підприємств молокопереробної галузі України, досі не втрачає своєї
актуальності.
Стан функціонування та перспективи розвитку національної продовольчої
системи в цілому та її молокопродуктового сектору зокрема є популярним напрямом
досліджень вітчизняних науковців. Серед останніх досліджень та публікаціи, в яких
вивчаються умови, фактори та перспективи розвитку молокопереробних підприємств
харчової промисловості України, звертають на себе увагу роботи Масляєвої О.О. [1, 2],
Сітковської А.О. та Кравченко М.В. [2], Карпенко А.В. [3], Козак О.А. [4, 11], Россохи В.В. та
Петриченко О.А. [6, 9], Михаиленко О.В., Скоморохової С.Ю. та Чави К.Р. [7], Патики Н.І. [8], Усикової О.М. [10], Лагодієнка В.В. [11, 12] Однак, не зважаючи на суттєвии
науковии доробок в рамках досліджуваної тематики, молокопереробні підприємства
України досі не виишли на траєкторію стабільного зростання через наростаючии
дефіцит сировини, низьку якість готової продукції, посилення конкуренції з боку
закордонних виробників, незадовільнии рівень експорту готової продукції тощо. Це
вимагає подальших досліджень у даному напрямі.
Методологічною та теоретичною основами дослідження є економічна теорія,
наукові розробки вітчизняних вчених із проблем розвитку продовольчого ринку,
функціонування молокопереробних підприємств харчової промисловості тощо. У
процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічнии, рядів
динаміки, середніх величин та ін.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження особливостеи господарської діяльності підприємств
молокопереробної галузі харчової промисловості України. Для досягнення поставленої
мети необхідно дослідити причини зміни у виробництві на молокопереробних
підприємствах, проаналізувати і виявити причини зниження поголів’я корів та їх
продуктивності, обґрунтувати напрями розвитку молокопереробної галузі України. .
Виклад основного матеріалу дослідження
Тенденція зміни кількості молокопереробних підприємств є дзеркальним
відображенням загальної тенденції у харчовіи промисловості України – в цілому спаднии
тренд із поки що нестіиким зростанням, починаючи з 2017 р. (рис. 1, 2).
Як видно з даних табл. 1, виробництво багатьох видів молочної продукції зростає.
Рекордсменами зростання стали молоко і вершки незгущені, плавлені сири, иогурти
тощо. Така ситуація викликає слушне запитання – за рахунок яких резервів українські
молокозаводи наростили виробництво молочної продукції, адже поголів’я корів та
виробництво молокосировини в усіх категоріях господарств України скорочується із
дуже стіикою динамікою (рис. 3)?
Більше того, впродовж аналізованого періоду кількість молочної сировини, що
надіишла для переробки на молокозаводи стабільно зменшувалася (рис. 4).
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Таблиця 1. Виробництво продукції молокопереробними заводами України
в 2011-2019 рр., тис. т*
Наименування продукції за Номенклатурою
продукції промисловості (НПП)
Молоко та вершки незгущені и без додавання
цукру чи інших підсолоджувальних речовин
жирністю не більше 1%, у первинних пакуваннях
об’ємом нетто більше 2 л
Молоко та вершки незгущені и без додавання
цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних
пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л
Молоко та вершки незгущені и без додавання
цукру чи інших підсолоджувальних речовин
жирністю більше 21%, у первинних пакуваннях
об’ємом більше 2 л
Молоко сухе знежирене (молоко та вершки у
твердіи формі, жирністю не більше 1,5%), у
первинних пакуваннях об’ємом більше 2,5 кг
Масло вершкове жирністю не більше 85%
Cир свіжии неферментовании (недозрілии і
невитримании; включаючи сир із молочної
сироватки та кисломолочнии сир)
Сир тертии, порошковии, голубии та іншии
неплавлении (крім свіжого сиру, сиру із молочної
сироватки та кисломолочного сиру)
Сир плавлении (крім тертого або порошкового)
Молоко та вершки згущені підсолоджені
Молоко і вершки коагульовані, иогурт, кефір,
сметана та інші ферментовані продукти
Иогурт рідкии та сквашене молоко ароматизовані
(молоко і вершки коагульовані, иогурт, кефір,
сметана та інші ферментовані продукти,
ароматизовані або з додаванням фруктів, горіхів
або какао)
Морозиво та лід харчовии іншии (уключаючи
шербет, льодяники; крім сумішеи і основ для
приготування морозива), млн т

В середньому за рік, період
2019р. до
2012- 2014- 20162011р.
2019р. 2011р., %
2013рр. 2015рр. 2018рр.
308

356,0

487,5

458,0

435

141,2

535

524,5

492,0

479,3

474

88,6

23,2

33,9

54,8

49,9

51,3

221,1

38,2

41,1

51,8

44,7

34,5

90,3

76,2

91,0

107,0

105,0

91,6

120,2

76,5

81,4

71,3

70,3

64,0

83,7

161

144,0

100,8

92,6

86,1

53,5

17,1
58,3

22,8
62,3

26,2
52,8

27,3
40,7

29,5
35,7

172,5
61,2

359

371,0

317,0

280,0

281

78,3

81,2

99,4

106,0

118,0

136

167,5

161

177,5

141,0

152,3

157

97,5

*розраховано автором за даними [14]
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Рис. 4. Надходження молока на підприємства, що займалися його переробкою,
млн т*
*побудовано автором за даними [16, 17]
Відповідь на це питання знаходимо, проаналізувавши зміну обсягів імпорту
окремих видів молочної продукції та рослинних оліи.
Як видно з даних табл. 1 і 2, більшість позиціи зростання обсягів виробництва
окремих видів молочної продукції за Номенклатурою продукції промисловості (НПП) та
імпорту молочної продукції за кодом і назвою товару згідно з УКТЗЕД співпадають.
Враховуючи, що в Україні відбувається скорочення попиту на молочну продукцію,
поясненням збільшення обсягів виробництва окремих видів продукції при одночасному
збільшенні імпорту їх аналогів є лише одне припущення – значна частка імпортної
продукції завозиться в Україну у великогабаритніи тарі, фасується в упаковку
вітчизняних підприємств та продається, як продукція українських молокозаводів.
Збільшення виробництва відбувається по тих видах молочної продукції, для яких
підприємства мають право застосовувати свої ТУ, зменшуючи молочнии компонент та
збільшуючи інгредієнти немолочного походження (молоковмісні продукти із
подовженим терміном реалізації): иогурт рідкии, кефір, сметана та інші ферментовані
продукти, ароматизовані або з додаванням фруктів, горіхів або какао; морозиво за ДСТУ
4735 тощо. Натомість виробництво молокопродуктів, для яких існують жорсткі
стандарти якості (справжні молочні продукти із скороченим терміном реалізації) –
молоко і вершки коагульовані, иогурт, кефір, сметана, кисломолочнии сир та інші
ферментовані продукти; морозиво за ДСТУ 4733 тощо, зменшується.
Що стосується збільшення виробництва вершкового масла при одночасному
скороченні виробництва молочної сировини, то наибільш имовірне пояснення слід
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 1.
392

пов’язувати із стабільно високими обсягами імпорту рослинних оліи, із яких 85%
припадає на пальмову (рис. 5).
Таблиця 2. Імпорт молочної продукції в 2011 і 2019 рр., тис. т*
Код і назва товару згідно з УКТЗЕД
401000000 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи
iнших пiдсолоджувальних речовин, всього
в т.ч.: 401100000 з вмістом жирiв не бiльш як 1%
401200000 з вмістом жирів понад 1%, але не більш як 6%
401300000 з вмiстом жирiв понад 6%
401400000 з вмістом жиру більш як 6%, але не більш як 10%
401500000 з вмістом жиру більш як 10%
402000000 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи
iнших пiдсолоджувальних речовин, всього
403000000 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, иогурт,
кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними
заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням
або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин,
ароматизованi чи не ароматизовані, всього
в т.ч. 403100000 иогурт
404000000 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням
чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин;
продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з
доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних
речовин, всього
405000000 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока;
молочнi пасти, всього
406000000 Сири всiх видiв i кисломолочнии сир, всього
в т.ч.: 406100000 свiжии сир (без визрiвання), включаючи сир з
молочної сироватки, i кисломолочнии сир
406200000 сири тертi або в порошку, усiх сортiв
406300000 сири плавленi, крiм тертих або в порошку
406400000 блакитнi сири та iншi сири, що мiстять
прожилки, отриманi внаслiдок використання Penicillium
roqueforti
406900000 iншi сири

2011 р.

2019 р.

2019р. до
2011р., ± т

2588,3

3598,1

1009,9

0,2
1757,5
830,5
0,0
0,0

0,8
2642,3
0,0
702,4
252,6

0,6
884,8
-830,5
702,4
252,6

6371,1

2563,9

-3807,2

8134,4

6167,0

-1967,4

2574,0

3260,8

686,8

1428,1

3185,5

1757,4

4953,9

3405,9

-1548,1

12217,8

23723,5

11505,7

3249,2

5958,0

2708,8

15,7
3777,5

119,5
3920,1

103,8
142,6

393,4

1533,1

1139,7

4782,0

12192,8

7410,8

* побудовано автором за даними [18, 19]
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Рис. 5. Динаміка обсягів імпорту рослинних олій та їх частки у структурі фонду
споживання, тис. т, %*
*побудовано автором за даними [16, 17]
Саме тому в Україні понад 90% виявленого фальсифікату молочної продукції
припадає на вершкове масло та тверді сири [20].
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Отже, господарська діяльність українських молокозаводів у частині формування
сировинної бази полягає у розширенні імпорту дешевої європеиської молочної
продукції, що використовується як сировина, та заміні молочного жиру на пальмову
олію. Усе це зумовлює продовження згортання їх співпраці із вітчизняними
виробниками молока, що є однією із головних причин скорочення иого виробництва.
Висновки та перспективи подальших розвідок
1) Тенденція зміни кількості молокопереробних підприємств є дзеркальним
відображенням загальної тенденції у харчовіи промисловості України – в цілому
спаднии тренд із поки що нестіиким зростанням, починаючи з 2017 р.;
2) виробництво багатьох видів молочної продукції зростає. Рекордсменами
зростання стали молоко і вершки незгущені жирністю понад 21%, плавлені сири,
иогурти тощо;
3) поясненням збільшення обсягів виробництва окремих видів продукції при
одночасному збільшенні імпорту їх аналогів є припущення – більшість імпортної
продукції завозиться в Україну у великогабаритніи тарі, фасується в упаковку
вітчизняних підприємств та продається, як продукція українських молокозаводів;
4) збільшення виробництва відбувається по тих видах молочної продукції, для
яких підприємства мають право застосовувати свої ТУ, зменшуючи молочнии
компонент та збільшуючи інгредієнти немолочного походження (молоковмісні
продукти із подовженим терміном реалізації): иогурт рідкии, кефір, сметана та інші
ферментовані продукти, ароматизовані або з додаванням фруктів, горіхів або какао;
морозиво за ДСТУ 4735 тощо;
5) виробництво молокопродуктів, для яких існують жорсткі стандарти якості
(справжні молочні продукти із скороченим терміном реалізації) – молоко і вершки
коагульовані, иогурт, кефір, сметана, кисломолочнии сир та інші ферментовані
продукти; морозиво за ДСТУ 4733 тощо, зменшується;
6) причиною збільшення виробництва вершкового масла при одночасному
скороченні виробництва молочної сировини є у багатьох випадках иого фальсифікація –
заміна молочного жиру пальмовою олією. В Україні понад 90% виявленого фальсифікату
молочної продукції припадає на вершкове масло та тверді сири;
7) господарська діяльність українських молокозаводів у частині формування
сировинної бази полягає у розширенні імпорту дешевої європеиської молочної
продукції, що використовується як сировина, та заміні молочного жиру на пальмову
олію. Це зумовлює продовження згортання їх співпраці із вітчизняними виробниками
молока, що є однією із головних причин скорочення иого виробництва.
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АДАПТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ОСВІТНІХ
ПОСЛУГ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Гарафонова, О. І. Адаптування закладів вищої освіти до процесу надання освітніх послуг
в умовах цифрової трансформації [текст] / Ольга Іванівна Гарафонова, Юлія Олександрівна Лазаренко, Людмила Петрівна Дихнич, Людмила Олександрівна Поліщук
// Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 1. – С. 397–405. – ISSN
2415-8453.
Анотація
Поширення та домінування цифрової економіки ставить у пріоритет такі явища, як
лібералізація переважної більшості сфер діяльності, індивідуалізація преференцій на
противагу стандартизації, розширення меж простору і часу, що зумовлено
трансформацією виробництва в діяльність у сфері послуг. Нові вимоги до акредитації
науково-освітніх програм змушують ринок освітніх послуг набувати якостей, здатних
підвищувати якість надання освітніх послуг. Виявлено проблему формування
адекватного попиту на освітні послуги з боку передусім громадян України, забезпечувати
який можна лише шляхом доведення до них перспективної, правдивої інформації щодо
очікувань працедавців та можливостей надавачів освітніх послуг. Здійснювати
адаптацію закладів вищої освіти (ЗВО) до змінних внутрішніх та зовнішніх умов є вкрай
необхідним заходом сьогодення. У статті представлено сучасні підходи до процесів
адаптації закладів вищої освіти до нових реалій сьогодення. Сформоване інституційне
підґрунтя є основою перспективного розвитку галузі освіти в цілому. Особливістю
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ефективної діяльності закладів вищої освіти є потреба у дуже високому інтелектуальному й професійному рівні викладацького складу.
Ключові слова: економічна ефективність, заклади вищої освіти, освітні послуги, якість
освіти.
Olga GARAFONOVA
Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Yuliiya LAZARENKO
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management Department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Lydmila DYKHNYCH
PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Fashion Business,
Kyiv National University of Culture and Arts
Lydmila POLISHCHUK
Dean of The Faculty, PhD in Cultural Studies, Associate Professor of The Department of Event
Management and Leisure Industry, Kyiv National University of Culture and Arts
ADAPTATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO THE PROCESS OF PROVIDING
EDUCATIONAL SERVICES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract
Today, the spread and dominance of the digital economy prioritizes such phenomena as the
liberalization of the vast majority of activity areas, individualization of preferences as opposed to
standardization, expanding the boundaries of space and time due to the transformation of
production into service activities. In the field of new requirements for accreditation of scientific
and educational programs, the market of educational services is forcing to acquire qualities that
can improve the quality of educational services. Universities face new requirements such as
compliance with the licensing conditions that universities must comply with in order to pass the
accreditation process. That is why there is a problem of forming an adequate demand for
educational services from the citizens of Ukraine, which can be provided only by bringing them
promising, truthful information about the expectations of employers and opportunities for
providers of educational services. Adapting higher education institutions (HEIs) to changing
internal and external conditions is a necessary measure today. The purpose of the article is to
substantiate the conditions and trends of adapting free economic zones to the new conditions of
providing educational services. Due to the new requirements for the accreditation of HEIs and
specialties, we are waiting for new licensing conditions for teachers. Because adhering to the new
licensing conditions it is possible to develop in the modern conditions of digital transformation of
society. When determining the achievements in the professional activity of a scientific-pedagogical
(scientific) worker, achievements at previous jobs may be credited, the five-year term may be
extended for a break during work for objective reasons (social leave, conscription / mobilization
for military service or military contract service, long-term illness, etc.), and that is all. We hope
that the new perspectives for free economic development and the development of their teaching
staff will be more adaptive and variable.
Key words: economic efficiency, higher education institutions, educational services, quality of
education.
JEL classification: I23
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Вступ
На сьогоднішніи день поширення та домінування цифрової економіки ставить у
пріоритет такі явища, як лібералізація переважної більшості сфер діяльності, індивідуалізація преференціи на противагу стандартизації, розширення меж простору і часу,
що зумовлено трансформацією виробництва в діяльність у сфері послуг. Нові вимоги до
акредитації науково-освітніх програм змушують ринок освітніх послуг набувати якостеи, здатних підвищувати якість надання освітніх послуг. Перед університетами стоять
нові вимоги – виконання ліцензіиних умов, яких повинні дотримуватись університети
для проходження процесу акредитації. Саме тому і виникає проблема формування
адекватного попиту на освітні послуги з боку передусім громадян України,
забезпечувати якии можна лише шляхом доведення до них перспективної, правдивої
інформації щодо очікувань працедавців та можливостеи надавачів освітніх послуг.
Здіиснювати адаптацію закладів вищої освіти (ЗВО) до змінних внутрішніх та зовнішніх
умов є вкраи необхідним заходом сьогодення.
Дослідженням ринку освітніх послуг продовжує заиматися значна кількість
закордонних і вітчизняних вчених, зокрема І. Деинега, О. Карпюк, В. Кожухар, О. Кратт,
К. Корсак, В. Лозовии, С. Ковальчук, С. Мамонтов, Г. Міщенко, Т. Оболенська, М. Окландер,
Н. Платонова, А. Почтовюк, Н. Тюхтенко, І. Романова, Б. Саимон, Л. Хижняк тощо. Наукові
праці Коваленко Ю.О., Лєбєдєвої О.А., Румянцева А.П., Сагінова О.В. та інших виокремлюють проблеми розвитку ЗВО. У соціально-філософському, соціологічному аспектах
розглядають якість освіти Андрущенко В.П, Згуровськии М.З. Значнии доробок у вивчення маркетингового та стратегічного управління організаціями внесли Заицева О.І.,
Савіна Г.Г., Софієнко А.В.
Мета дослідження
Метою статті є обґрунтування умов та тенденціи адаптування ЗВО до нових умов
надання освітніх послуг.
Виклад основного матеріалу дослідження
Структуру вітчизняної вищої освіти визначають Закони України «Про освіту» [1]
та «Про вищу освіту» [2]. Вона складається з декількох ступенів та рівнів. Серед останніх,
як правило, розрізняють: початковии рівень – короткии цикл; першии – бакалаврськии;
другии – магістерськии; третіи – освітньо-науковии та науковии рівень вищої освіти.
Усі, хто проявляє відповідну зацікавленість, набуває їх у навчальних закладах, поділених
на групи [3]:
✓ університети – багатогалузеві або галузеві ЗВО, що займаються інноваційною
освітньою діяльністю за різними ступенями вищої освіти, фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями. Вважаються визнаними науково-методичними
центрами, якщо створили розвинуту мережу навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів. Поширюють наукові знання та культивують культурно-просвітницьку
діяльність;
✓ академії та інститути – галузеві вищі навчальні заклади, зайняті інноваційною
діяльністю з надання вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи кількома
галузями знань. За певними спеціальностями можуть здійснювати підготовку на третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти. Займаються фундаментальними та прикладними дослідженнями, є провідними науково-методичними центрами з розгалуженою структурою навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів. Сприяють
поширенню наукових знань та провадять культурно-просвітницьку діяльність;
✓ коледжі. Теж відносяться до категорії галузевих ЗВО або є структурними
підрозділами університетів, академій чи інститутів. Спеціалізуються на освітній
діяльності, пов’язаній із здобуттям замовниками ступенів молодшого бакалавра та (або)
бакалавра, виконують прикладні наукові дослідження. Мають право готувати фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
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За результатами порівняння різноманітних пропозиціи запропоновано
класифікацію освітніх послуг з вичерпним переліком ознак, яка створює передумови для
нормативної систематизації (рис. 1).
І.1. Професіині
І. За змістом

І.2. Соціальні
І.3. Соціально-культурні

ІІ. За обов’язковістю
отримання

ІІІ. За спеціалізацією

ІІ.1. Нормативні
ІІ.2. Вибіркові
ІІІ.1. З гуманітарної підготовки
ІІІ.2. З природничої підготовки
ІІІ.3. З технічної підготовки
ІІІ.4. З віиськової підготовки

ІІІ.5. З архітектурної та художньої підготовки

Класифікаціині ознаки

ІV. За рівнем державного
регулювання

ІV.1. Ті, що вимагають ліцензування
ІV.2. Ті, що не ліцензуються
V.1. За кошти державного бюджету

V. За джерелом оплати

V.2. За кошти фізичних та юридичних осіб

VІ. За освітнім рівнем

VІ.1. Щодо підготовки молодших
бакалаврів
VІ.2. Щодо підготовки бакалаврів
VІ.3. Щодо підготовки магістрів

VІІ. За формою надання

VІІ.1. Очні
VІІ.2. Заочні (дистанціині)
VІІ.3. Післядипломні

VІІІ. За тривалістю

VІІІ.1. З довгим циклом
VІІІ.2. З середнім циклом
VІІІ.3. З коротким циклом

ІX. За методами навчання

ІX.1. Із застосуванням
традиціиних методів навчання
ІX.2. Із застосуванням методів
активного навчання

X. За формою власності
ЗВО

X.1. Ті, які надають державні ЗВО
X.2. Ті, які надають недержавні ЗВО

Рис. 1. Удосконалена класифікація надання освітніх послуг ЗВО
(джерело: розроблено автором за [3-8])
Ключові аспекти діяльності ЗВО з цього приводу наведені на рис. 2. Як бачимо,
идеться про:
✓ якість технологіи професіиного навчання відповідно до фахової спрямованості,
визначеної споживачем. Ії (з огляду на те, що масовість - очевидна реальність тепер вже
и у вищіи школі) досягають, по-перше, диверсифікацією освітніх продуктів; по-друге,
долаючи дистанцію, яка розмежовує подекуди проваидерів послуг середнього та вищого
щаблів освіти;
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✓ якість освітніх програм. Ґрунтується, в першу чергу, на їхніи відповідності
запитам господарської практики та суспільства, відображеним у державних освітніх
стандартах, а потім у навчальних планах та робочих програмах;
✓ якість інфраструктури та фізичного навчального середовища вищих
навчальних закладів. Ії віддзеркалюють умови роботи співробітників та навчання
студентів. Серед ключових компонентів формування: комп’ютерно-інформаціині
мережі, сучасні (у тому числі, – електронні) бібліотеки, центри харчування та спортивнорекреаціині зони. Досягнення цієї мети потребує великих інвестиціи. У достатніх обсягах
більшість ЗВО отримує їх лише з альтернативних по відношенню до бюджету джерел;
✓ якість персоналу. Ії гарантує висока академічна кваліфікація викладачів, їхня
участь у актуальних наукових розвідках и професіоналізм менеджменту (від ректора до
завідувача лабораторією).
Якість надання освітніх послуг зростає з кожним роком все більше і більше.
Вимоги, які висуваються до педагогічних працівників стають більш жорсткішими та
складними, у зв’язку ще и з дистанціиною освітою та освітою в умовах Covid-19.
Якість освітніх послуг, які пропонують вищі навчальні заклади, формують…
Якість підготовки
абітурієнтів

Якість
вимог

Якість стандартів

Якість норм

Якість
інформаціиного
забезпечення

Якість матеріальнотехнічного
забезпечення

Якість технології
навчання

Якість освітніх
програм

Якість системи
моніторингу

Якість
ресурсів

Якість
управління
процесами

Якість цілеи
Якість
методичного
забезпечення

Якість
процесів

Якість
освітньої
інфраструктур
и

Якість професорськовикладацького складу

Якість
процесів
професіиного
навчання

Якість методики освоєння знань, обраної для себе студентом

Рис. 2. Чинники, що впливають на якість освітніх послуг ЗВО [3]
Скажемо
більше:
якість
освіти
характеризується
не
лише
її
результатом – нарощеним інтелектуально-професіональним потенціалом, якии
утворює особливии «капітал» випускника ЗВО. Не меншого значення набувають
чинники впливу на цеи результат: зміст, методологія, організація та технологія процесу
передачі знань и формування самодостатньої особистості. В умовах дистанціиної освіти
– можливість швидко та адаптивно підлаштовуватися під нові вимоги сьогодення.
Вміння застосувувати ІТ-рішення – це важлива складова навчального процесу ЗВО. Така
система не може виконувати покладені на неї функції без комплексної оцінки якості
освіти в цілому та її окремих складових.
Так, поширеним у деяких колах є дещо спрощене ставлення до освіти як до
процесу трансляції знань, вмінь, навичок. Ії вважають задовільною за умов, якщо
отримані результати відповідають вимогам практики – абсолютного критерію істини.
За цих обставин критерієм якості стає збалансована комбінація економічних і
академічних показників роботи ЗВО. Деякі з тих, що були виявлені впродовж
проведеного дослідження, представлені у табл. 1 [3].
На сьогодні досягнення у професіиніи діяльності у ЗВО, які застосовуються для
оцінки кадрового забезпечення освітніх компонентів, зараховуються за останні п’ять
років за такими складовими:
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Показники

Економічні
Академічні

Критерії якості освіти

Таблиця 1. Критерії та показники оцінки якості вищої освіти
а) зростання матеріального статку випускників (заробітної плати, грошових
надходжень від започаткованого бізнесу, збільшення иого капіталізації);
б) кар’єра (професіине зростання) впродовж руху етапами життєвого циклу особи;
в) посилення ринкових позиціи підприємств, заснованих випускниками ЗВО або на
яких вони обіимають посади топ-менеджерів;
г) рівень поточного попиту на випускників ЗВО з боку роботодавців на ринку праці
а) міжнародне та громадське визнання навчальних програм ЗВО, їх факультетів та філіи;
б) академічна кваліфікація (наукові ступені, вчені звання) та професіина активність
викладачів (наукові дослідження, публікації у спеціалізованих фахових виданнях,
індекси цитування);
в) відображення у навчальних планах і програмах, лекціях та практичних заняттях
нагальних суспільних та бізнес-запитів

Джерело: удосконалено за [3, 9-12]
1) наявність не менше п’яти публікаціи у періодичних наукових виданнях,
включених до переліку фахових видань України;
2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараціиних патентів на
винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв
про реєстрацію авторського права на твір;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5,0 авторських аркушів), в тому
числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторських аркушів на кожного
співавтора);
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для
самостіиної роботи здобувачів вищої освіти та дистанціиного навчання, електронних
курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекціи/практикумів/методичних
вказівок/рекомендаціи/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних
праць загальною кількістю три наименування;
5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;
6) наукове керівництво (консультування) здобувача, якии одержав документ про
присудження наукового ступеня;
7) участь в атестації наукових кадрів як офіціиного опонента або члена постіиної
спеціалізованої вченої ради або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених
рад або наявність не менше п’яти офіціиних відгуків на дисертації;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта
(рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;
9) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертаціи
МОН або галузевих експертних рад у якості експерта Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаціиної комісії, або міжгалузевої
експертної ради з вищої освіти Акредитаціиної комісії, або трьох експертних комісіи
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних
комісіи (підкомісіи) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науковометодичних/експертних рад органів державної влади та місцевого самоврядування;
10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, залучення до
міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»;
11) наукове консультування підприємств, установ, організаціи не менше трьох
років;
12) наявність науково-популярних та/або консультаціиних (дорадчих) та/або
публікаціи з наукової або професіиної тематики загальною кількістю не менше п’яти
публікаціи;
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13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою
(крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на
навчальнии рік;
14) організаціина робота у закладах освіти (наукових установах) на посадах
керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення /
філії/кафедри, гаранта освітньої програми або іншого відповідального за підготовку
здобувачів вищої освіти, наукову або творчу діяльність підрозділу/гаранта освітньої
програми/відділу/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого
навчально-наукового (інноваціиного) структурного підрозділу/вченого секретаря
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приимальної комісії
та иого заступника (тривалістю не менше трьох років);
15) керівництво студентом, якии заиняв призове місце на I або ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт), або робота у складі організаціиного комітету / журі Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або
керівництво постіино діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою;
керівництво студентом, якии став призером або лауреатом Міжнародних,
Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаціиного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження
освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому рівні): керівництво здобувачем,
якии став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів,
віднесених до Європеиської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів,
фестивалів, робота у складі організаціиного комітету або у складі журі зазначених
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, якии брав участь в
Олімпіиських, Паралімпіиських іграх, Всесвітніи та Всеукраїнськіи Універсіаді,
чемпіонаті світу, Європи, Європеиських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті
України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної
команди України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного
судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною
делегацією; робота у складі організаціиного комітету, суддівського корпусу;
16) керівництво школярем, якии заиняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру
«Мала академія наук України»; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсівзахистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала
академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);
17) наявність статусу учасника боиових діи (для вищих віиськових навчальних
закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, віиськових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти);
18) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою
Організації Об’єднаних Націи (для вищих віиськових навчальних закладів, закладів
вищої освіти з специфічними умовами навчання, віиськових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти);
19) участь у міжнародних віиськових навчаннях (тренуваннях) за участю
зброиних сил країн – членів НАТО (для вищих віиськових навчальних закладів,
віиськових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);
20) участь у професіиних та/або громадських об’єднаннях за спеціальністю
(освітньою програмою);
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21) досвід практичної роботи за спеціальністю (освітньою програмою) не менше
п’яти років.
Україна, яка чітко визначила орієнтир на входження в освітніи простір Європи,
здіиснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європеиських вимог, а також
веде роботу із практичного приєднання до Болонського процесу.
На думку представників багатьох університетів України, досить масштабним буде
передбачене Болонською декларацією впровадження системи академічних кредитів,
яка є аналогічною Європеиськіи кредитно-трансферніи системі. Саме її розглядають як
засіб підвищення мобільності студентів щодо переходу з однієї навчальної програми на
іншу, включно з програмами післядипломної освіти в умовах цифрової трансформації.
Система кредитів слугує багатоцільовим інструментом визнання та мобільності,
засобом реформування навчальних програм, а також засобом передачі кредитів вищим
навчальним закладам інших країн, що не заважає наявності в цих країнах власних або
вузівських кредитних систем. Важливим моментом упровадження кредитної системи є
можливість обліку всіх досягнень студента, а не тільки навчального навантаження,
наприклад участі в наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо.
Висновки та перспективи подальших розвідок
У зв’язку із новими вимогами до акредитації ОНП та спеціальностеи чекаємо на
нові ліцензіині умови для викладачів. Оскільки дотримуючись нових ліцензіиних умов
можливо розвиватися в сучасних умовах цифрової трансформації суспільства. Під час
визначення досягнень у професіиніи діяльності науково-педагогічного (наукового)
працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи,
п’ятирічнии строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин
(соціальна відпустка, призов/мобілізація на віиськову службу чи віиськова служба за
контрактом, тривала хвороба тощо). Це все сьогодні. Сподіваємось, що нові перспективи
для ЗВО та розвитку їх викладацького складу будуть більш адаптивними та
варіативними.
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Анотація
Вступ. Досягнення бажаного балансу між ринковим механізмом та державним
регулюванням вимагає розробки системи «стримувань і противаг», які мають бути
вбудовані в механізм державного регулювання через його складовий елемент – механізм
селективного антициклічного регулювання економіки. Механізм селективного
антициклічного регулювання конкретної галузі економіки, а саме галузі
агропромислового комплексу, має відповідати загальній методології функціонування
механізмів державного регулювання економіки та враховувати специфічний характер
досліджуваної галузі.
Метою статті є розробка механізму селективного антициклічного регулювання
галузей агропромислового комплексу.
Результати. Розглянуто сутність та взаємодію механізму антициклічного
регулювання та механізму державного регулювання аграрного сектору. Визначено
сутність методів, важелів і засобів механізму антициклічного регулювання галузей
агропромислового комплексу. Представлено множину принципів антициклічного
регулювання галузі агропромислового комплексу. Обґрунтовано, що призначенням даного
механізму селективного антициклічного регулювання галузі агропромислового
комплексу є організація внутрішніх і зовнішніх господарських відносин агропромислового
сектору України за допомогою множини економічних важелів превентивного характеру,
які реалізуються через множину процедур сукупністю методів з метою недопущення
стагнаційних процесів, властивих економічним циклам, та створення додаткових
системних резервів для згладжування можливих негативних проявів економічних циклів.
Виділено специфічні елементи – регламенти у складі механізму селективного
антициклічного регулювання галузей агропромислового комплексу, які визначають
процеси та алгоритми взаємодії суб’єктів господарювання органів державної влади в ході
реалізації впливу важелів і методів механізму. Наведено архітектоніку механізму
селективного антициклічного регулювання галузей агропромислового комплексу.
Ключові слова: цикли економічного розвитку, принципи антициклічного регулювання,
механізм антициклічного регулювання, архітектоніка механізму, агропромисловий
комплекс.
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Abstract
Introduction. Achieving the desired balance between the market mechanism and state regulation
requires the development of "checks and balances" system, which must be embedded into the
mechanism of state regulation through its component element such as the mechanism of selective
countercyclical regulation of the economy. The mechanism of selective countercyclical regulation
of a particular economy sector, namely the sector of agricultural complex, should correspond to
the general methodology of state regulation mechanisms functioning of the economy and take into
account the specific nature of the studied industry.
The purpose of the article is to develop a mechanism for selective countercyclical regulation of
agricultural sectors.
Results. The essence and interaction of the mechanism of countercyclical regulation and the
mechanism of the agricultural sector state regulation are considered. The essence of methods,
levers and means of the mechanism of countercyclical regulation of agricultural complex branches
is determined. Many principles of countercyclical regulation of the agricultural complex are
presented. It is substantiated that the purpose of the mechanism of selective countercyclical
regulation of the agricultural complex is the organization of internal and external economic
relations of the agricultural sector of Ukraine through many economic levers of preventive nature,
which are implemented through many procedures. System reserves to smooth out possible
negative manifestations of economic cycles. Specific elements are regulations as a part of the
mechanism of selective countercyclical regulation of agricultural complex branches which define
processes and interaction algorithms of managing subjects of public authorities in the course of
influence realization of levers and methods of the mechanism are allocated. The architectonics of
the mechanism of selective countercyclical regulation of agricultural complex branches is given.
Key words: cycles of economic development, principles of countercyclical regulation, mechanism
of countercyclical regulation, architecture of the mechanism, agricultural complex.
JEL classification: E32
Вступ
Необхідність державного втручання в ринковии спосіб господарювання, якии
привалює в більшості національних економік світу, є беззаперечним фактом, що
наичастіше пов’язують з провалами ринку. З іншого боку, порівняно тривалии період
становлення так званої «змішаної економіки», де саморегульовании ринковии механізм
більшою або меншою мірою «коригується» державним втручанням, залишає відкритим
питання ступеня цього втручання та набору інструментів иого здіиснення. Система
державного управління, в рамках якої приимаються рішення та формується політика
щодо регулювання ринкового механізму, не є досконалою і залежить від ступеня
відповідності інституціиної структури потребам суспільного розвитку конкретної
країни. Основними причинами недосконалості традиціино вважають корупцію,
надвисокии
ступінь
бюрократизації,
перевантаженість
владної
ієрархії,
неврегульованість прав, повноважень і відповідальності різних гілок влади, органів і
структур. Як відомо, саме ці проблеми тією чи іншою мірою властиві Україні. Відповідно,
досягнення бажаного балансу між ринковим механізмом, якии виступає драивером
економічного зростання, та державним регулюванням, яке спрямоване на
впорядкування економічних процесів і вирішення чисельних соціальних та екологічних
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проблем, вимагає розробки системи «стримувань і противаг», які мають бути вбудовані
в механізми державного регулювання та функціонувати максимально незалежно від дії
суб’єктивного чинника представників влади в кожнии окремии момент.
Антициклічне регулювання є одним із пріоритетних завдань впливу держави на
ринковии механізм, але иого складність обумовлена глобалізаціиними та інтеграціи ними процесами, які охоплюють циклічними явищами низку економік різних держав.
Крім того окремі держави, враховуючи специфічні риси їх функціонування та розвитку,
геополітичне положення та рівень досконалості владних структур, періодично відчувають негативнии вплив внутрішніх циклічних коливань своїх економік. Це дозволяє
стверджувати, що механізм селективного антициклічного регулювання галузеи агропромислового комплексу має відповідати загальніи методології функціонування
механізмів державного регулювання економіки та враховувати специфічнии характер
досліджуваної галузі.
Серед робіт вітчизняних вчених, які присвячені дослідженню механізмів
антициклічного регулювання економіки, слід виокремити роботи А. Бєльчука,
С. Вигодського, Г. Клінова, В. Кудрова, Д. Лук’яненко, Ю. Макогона, Т. Орєхової,
А. Поручник, Я. Столярчук, Н. Швєцов та ін.
Мета дослідження
Метою статті є розробка механізму селективного антициклічного регулювання
галузеи агропромислового комплексу в сучасних умовах розвитку ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження
В цілому державнии механізм в широкому розумінні розглядається як практична
реалізація державної влади, а у вузькому – як засіб впливу на суспільство державою для
вирішення окремих протирічь [1].
В.М. Анікієнко [2] визначає механізм державного регулювання розвитку
аграрного ринку як спосіб підтримання державою зворотного впливу господарюючих
суб’єктів на зовнішні подразники, якии спрямовує їх дію за допомогою сукупності
методів і важелів у напрямі забезпечення стіикого розвитку аграрного ринку. Такии
зворотнии вплив автор розглядає на прикладі сезонності виробництва конкретних
видів продукції, що призводить до подорожчання цін, яке не компенсує втрати
виробникам і провокує скорочення споживання цієї продукції. Держава за допомогою
запасів здатна регулювати цю проблему, як вважає автор. Розглядаючи класифікацію
механізмів державного регулювання розвитку аграрного сектору, автор пропонує
типову структуру основних складових механізму: цілі, суб’єкти, функції, принципи,
методи та важелі. Серед цілеи автор виокремлює: забезпечення продовольчої безпеки,
узгодження попиту та пропозиції, підвищення ефективності виробництва, збереження
навколишнього середовища, зростання конкурентоспроможності. Суб’єктами пропонується розглядати державні органи різних гілок влади, галузеві органи управління та
спеціальні органи регулювання. До функції віднесено: моніторинг ринку та середовища,
координації діяльності, узгодження процесів, структурна перебудова, обмеження та
заборони щодо певних діи. Ключовими принципами є: рівність, системність, комплексність, екологічна відповідальність, прозорість, соціальна спрямованість. Методи
представлені адміністративними, економічними, інформаціино-психологічними і
організаціино-правовими. Ім відповідають важелі: квоти, ліцензії, ліміти тощо –
адміністративним; пільгове оподаткування, здешевлення кредитів, дотації –
економічним; консультації, навчання, роз’яснення – інформаціино-психологічним;
розробка процедур, правил, створення інституціи – організаціино-правовим.
М.А. Латинін [3] визначає механізм державного регулювання розвитку аграрного
сектора економіки як спосіб діи суб’єкта регулювання, що ґрунтується на базових
принципах, функціях, забезпечуючи за допомогою певних форм, методів і засобів
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ефективне функціонування системи державного регулювання для досягнення
поставленої мети та розв’язання протиріч. Структуру зазначеного механізм автор
розглядає як взаємодію державних органів України, інфраструктури аграрного ринку,
ринку споживачів сільськогосподарської продукції і ринку постачальників товарів робіт
і послуг під впливом зовнішнього середовища, представленого техніко-економічною,
демографічною, екологічною, політичною і правовою, соціальною і культурною складовими. Механізм включає принципи державного регулювання (пріоритетність і протекціонізм; системність і комплексність; передбачуваність і прозорість; послідовність і
справедливість; зрозумілість і ефективність; екологічна доцільність); методи і засоби.
Фінансово-економічні методи включають такі заходи: держзамовлення, дотації, компенсації та податки; адміністративні – держзавдання, ліцензування та патентування;
організаціині – сприяння розвитку, укладання угод, проведення заходів; науково-методичні – розробка стратегіи, прогнозів, планів і програм; інформаціино-освітні – проведення лекціи, конференціи, семінарів; нормативно-правові: закони, укази, постанови.
Головні функції державного регулювання автор пропонує такі: визначення мети завдань та моделі розвитку, формування «правил гри», координації інтересів, стимулювання процесів економічного розвитку, моніторинг та аналіз розвитку галузі, контроль.
Безпосередньо антициклічне регулювання як систему (або як механізм) пропонує
Н.Є. Швєцова [4], структура якого об’єднує національне і наднаціональне антициклічне
регулювання. Перше стосується національних економічних систем, суб’єктами якого
визнано уряд і Національнии банк, механізмами: кредитно-грошовии, бюджетноподатковии, нетрадиціинии (словесні інтервенції), інноваціинии, а об’єктами
регулювання – формування і поширення екзогенних та ендогенних факторів.
Наднаціональне регулювання стосується функціонування транснаціональних
корпораціи і регіональних економічних угруповань, актами виступає міжнароднии банк,
міжнародні організації, самі ТНК та комітет економічного регулювання регіональних
угрупувань, механізмами – нормативна регламентація, моніторинг і стримування
процесів розвитку асиметрії, а об’єктами – процеси формування екзогенних і ендогенних
факторів. Осередками формування глобальних економічних циклів автор вважає
глобалізації світового господарства, інтеграцію країн у регіональні спільноти і
трансформацію зон впливу «захід–схід». Серед завдань системи наднаціонального
антициклічна регулювання вчена досить слушно пропонує крім стримування асиметрії
глобального економічного розвитку, виявлення та усунення основних каналів
поширення циклічних процесів у рамках світового господарства, стимулювання
створення технологічного запасу міцності на противагу асиметрії глобалізації,
створення конкурентних переваг на регіональному і галузевому рівнях, створення
глобального стабілізаціиного фонду для підтримки економічних систем.
Підводячи підсумок під розглянутими механізмами антициклічного регулювання
та державного регулювання аграрного сектору, виділити спільні риси та відмінності.
Одностаино автори стверджують, що регулювання має здіиснюватися відповідно до
множини принципів, які необхідні для формування антициклічної політики в
загальному розумінні. Вони дозволяють приимати ефективні управлінські рішення
урядом або окремими органами влади в конкретні моменти часу у відповідніи сфері
функціонування агропромислового комплексу.
Об’єктом впливу в межах механізму селективного антициклічного регулювання
агропромислового комплексу виступає взаємодія основних иого галузеи в межах
ланцюга створення доданої вартості. Фактично вплив здіиснюється на взаємодію
суб’єктів у ході господарської діяльності, в результаті якої і створюється продукт – тобто
на процеси та відносини.
Важливим аспектом в розумінні структури механізму є визначення сутності
методів, важелів і засобів.
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В розрізі державного регулювання аграрного сектору під методом розуміють
способи і прииоми, які застосовуються в процесі регулятивної діяльності органами
влади для розв’язання завдань в агарному секторі [5].
На відміну від методу важіль являє собою наипростішии механізм, якии має
можливість обертання навкруги точки опори. Він використовується для створення
більшого зусилля на короткому плечі за допомогою меншого зусилля на довгому
(зробивши плече важеля досить довгим, можна розвинути будь-яке зусилля).
Засіб являє собою прииом або спеціальну дію, яка дозволяє здіиснити щось,
досягти чогось, являє собою спосіб; слугує знаряддям у якіись дії або справі [6].
Синонімом поняття засіб використовується термін «інструмент», але иого зміст у
більшості пов’язании із технологічною природою.
Надані дефініції дозволяють стверджувати, що важіль принципово відрізняється
від методу. Дія важелю передбачає прикладання мінімальних зусиль для отримання
бажаного ефекту – це проілюстровано в попередніх розділах роботи (кількість
залучених коштів пільгових кредитів у порівнянні з обсягом виділених бюджетних
коштів). Метод варто розглядати як прямии вплив на суб’єктів господарювання, якии
безпосередньо обмежує або спонукає їх діяльність. Відповідно, ліцензії, заборони та
обмеження, стандарти і норми варто вважати саме методами, а державні дотації,
пільговии ПДВ на окремі групи товарів – важелями, які приводять в рух економічні
механізми спонукання суб’єктів господарювання до відповідних діи.
Дослідники розподіляють методи на прямі та непрямі [7], де до прямих
відносяться адміністративно-відомчі та програмно-цільові, а до непрямих –
лібералізація податкового законодавства. Такии підхід частково відображає
узагальнене бачення важелів і методів як подібних засобів впливу на функціонування
ринкового механізму, але характер їх дії відрізняється, що в цілому дозволяє припускати
існування альтернативних точок зору в економічніи науці щодо типів методів та методів
і важелів, але способи впливу значно відрізняються, що дозволяє наголошувати саме на
існуванні різниці між важелями та методами.
Узагальнюючи класифікації методів у роботах зазначених вище авторів, варто
виокремлювати такі групи: економічні, адміністративні, інституціині та інформаціині.
Економічні включають: цінове регулювання (встановлення граничних рівнів цін,
встановлення державних фіксованих цін, визначення граничних відхилень від
державних фіксованих цін), регулювання розмірів ставок податків і зборів, розміри
тарифів за використання ресурсів, надання субсидіи і компенсаціи. Економічні методи
створюють необхідні передумови для ефективного функціонування суб’єктів
господарювання з метою недопущення циклічних проявів в економіці.
Адміністративні методи об’єднують такі засоби: встановлення лімітів та обсягів
квот, ліцензування, введення санкціи, заморожування цін та заробітної плати, державні
замовлення, патентування, сертифікація та стандартизація, контроль за міграцією
робочої сили та капіталу. Адміністративні методи спираються на силу державної влади,
включаючи засоби примусу, дозволу або заборони. Сюди ж варто додати і встановлення
нормативів розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Ці методи
формують своєрідні «кордони» діяльності, які не дозволяють суб’єктам
агропромислового комплексу виходити за їх межі.
Широке коло методів об’єднують інституціино-правові, які включають як всі
складові вітчизняного нормативного поля, так і світове законодавство, ратифіковане
Україною. Поняття інституту є досить широким і відображає своєрідні «правила гри» або
обмеження в суспільстві, які визначають і організовують взаємовідносини між людьми,
знижуючи таким чином ступінь невизначеності у взаємодії та створюючи можливість
формування прогнозів відносно до цієї взаємодії. Крім того, ефективні інститути
забезпечують максимізацію загальних трансакціиних витрат і мінімізацію питомих.
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Відповідно, формальними інститутами виступають закони, постанови, підзаконні акти,
директиви та інші нормативні документи, а неформальними виступають безумовні
домовленості щодо взаємодії суб’єктів господарювання, які властиві і підприємствам
агропромислового комплексу. В групу цих методів варто віднести розробку
перспективних планів розвитку галузі, стратегіи, прогнозів, проведення необхідних
заходів для їх реалізації. Ці методи відрізняються наибільшою складністю, адже вони
передбачають взаємодію інститутів як норм з інституціями як організаціями, формуючи
інституціональну структуру, яка сприяє реалізації політики антициклічного
регулювання галузі агропромислового сектору. До цієї ж групи варто додати и
інформаціині методи, до яких відносять проведення лекціи, конференціи,
консультувань, семінарів, організацію нав-чання кадрів, інформаціине забезпечення,
роз’яснювальну роботу, соціальну рекламу.
Важливою складовою механізму виступають так звані функції. Механізм
антициклічного регулювання має включати не функції, а процедури, реалізація яких
дозволяє забезпечувати досягнення бажаних результатів.
Первинною процедурою є моніторинг, якии включає визначення фази економічного циклу, оцінювання ефективності дії державних важелів, порівняння ступеня їх
ефективності провадження за попередні періоди, наявності достатнього фінансового
забезпечення для реалізації державної політики, аналіз ринку, аналіз ефективності
функціонування суб’єктів господарювання галузеи агропромислового комплексу.
Наступною процедурою є прогнозування та планування, що передбачає розробку
конкретних програм і планів впливу на функціонування суб’єктів галузі агропромислового комплексу за допомогою методів і важелів із визначенням обсягу необхідного
фінансування для їх реалізації. Планування здіиснюється на основі розроблених
прогнозів щодо розвитку досліджуваних галузеи. Необхідною рисою ефективного
здіиснення даної процедури є узгодження планів між різними державними інституціями
відносно впливу на функціонування галузеи агропромислового сектору. Ефективним
інструментом варто розглядати проектнии підхід, якии дозволяє розробляти та
впроваджувати окремі заходи у формі проектів, які об’єднуються у програми розвитку і
портфелі, що сприяє реалізації стратегії антициклічного регулювання шляхом відбору
проектів, які наибільшою мірою відповідають поставленим цілям.
Наступною процедурою є узгодження та координація інтересів учасників процесу,
до яких відносять суб’єктів антициклічного регулювання, представлених керівництвом
органів виконавчої влади, безпосередньо керівництвом суб’єктів господарювання
галузеи агропромислового сектору, представниками громад, органів місцевого
самоврядування, керівництвом фінансових установ (банків) та інших посередників, які
залучаються для взаємодії в ході реалізації програми. Ця процедура вимагає побудови
комунікаціиної мережі, визначення форм і видів комунікації між учасниками.
Ще однією процедурою виступає координація діяльності та узгодження процесів,
що стосується реалізації діи в межах антициклічної державної політики, що передбачає
узгодження і встановлення доцільного співвідношення діи різних органів, досягнення
єдності в реалізації, розробку спільних планів діяльності, спрямованих на об’єднання
зусиль і зосередження на пріоритетних напрямах, уникнення дублювання повноважень,
проведення спільних координаціиних нарад, інструктажів, семінарів, конференціи і
засідань, проведення міжвідомчих нарад органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, видання спільних наказів, вказівок, інформаціиних листів та інших
документів, обмін інформацією, розробка пропозиціи, вивчення успішного досвіду.
Головною передумовою ефективної координації процесів є налагоджена система обміну
інформацією та система державного контролю. Одним із ефективних шляхів
координації діяльності є розробка комп’ютерного забезпечення у формі, наприклад,
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платформи взаємодії для спрощення та пришвидшення комунікаціи між всіма
залученими суб’єктами.
Повертаючись до вищенаведеного огляду існуючих механізмів регулювання
аграрного сектору, варто представити множину ключових принципів антициклічного
регулювання галузі агропромислового комплексу:
− першим принципом є принцип системності, який полягає у побудові
структурних взаємозв’язків між суб’єктами антициклічного впливу в межах механізму
національного рівня, обґрунтованих вище, впорядкування їх взаємодії відповідно до
поставлених загальнонаціональних цілей, які не суперечать глобалізаційним баченням
світової спільноти. Створені взаємозв’язки мають забезпечувати виникнення системних
властивостей (риси емерджентності), які відсутні в окремих елементах механізму. Цей
принцип є основоположним, адже він забезпечує функціонування механізму як
цілісності, частини якого узгоджені між собою;
− другий принцип пріоритетності передбачає примат забезпечення балансу у
виробництві продуктів аграрного сектору та харчування для забезпечення підвищення
рівня споживання на внутрішньому ринку; підвищення рівня ефективності
функціонування суб’єктів галузі агропромислового комплексу для створення резервів
на випадок виникнення кризових явищ;
− принцип прозорості стосується забезпечення належного висвітлення всіх
процедур державних закупівель, висвітлення загальнодоступної і повної інформації про
всі нормативні документи, включаючи регуляторні акти відносно галузей
агропромислового комплексу;
− принцип послідовності і справедливості передбачає узгодження нормативних
актів, документів, планів і програм, стратегій і положень антициклічного регулювання
між собою та із загальнонаціональною політикою державного регулювання економіки;
− принцип зрозумілості та ефективності передбачає, що всі документи
(нормативні акти, стандарти, стратегії, положення) мають бути максимально просто
викладені для спрощення сприйняття всіма суб’єктами, які беруть участь в
антициклічному регулюванні функціонування галузей агропромислового комплексу,
для уникнення двозначного тлумачення. Ефективність передбачає порівняння вигід і
витрат від використання різних важелів і методів антициклічного регулювання
(розглянуто на прикладі втрат ПДВ від його повернення з бюджету відповідно до дії
важелю 0% ПДВ на експорт);
− принцип соціальної та екологічної відповідальності передбачає оцінювання
крім економічної ефективності та доцільності дії важелів і методів їх вплив на довкілля
та на соціальне середовище, що насамперед стосується сільських територій;
− принцип рівності стосується важливості підтримки всіх галузей та підгалузей
агропромислового комплексу відносно дії всіх важелів і методів рівнозначно (наразі
спостерігається надання більшої уваги аграрному сектору на противагу підтримуючим
галузям або переробки чи логістики).
Специфічним елементом механізму селективного антициклічного регулювання
галузеи агропромислового комплексу виступають регламенти, природа яких полягає в
дії припису та детермінації процедур забезпечення роботи важелів і методів. Такими
регламентами визначено: Державнии бюджет, місцеві бюджети або бюджети громад,
стратегія сталого розвитку України до 2030 р., Національна економічна стратегія 2030 р.
Ці документи регламентують розподіл коштів на різні цілі, включаючи антициклічне
регулювання, визначають процеси та алгоритми взаємодії суб’єктів господарювання
органів державної влади в ході реалізації впливу важелів і методів. Архітектоніка
механізму селективного антициклічного регулювання галузеи агропромислового
комплексу представлена на рис. 1.
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асоціація вільної торгівлі, ЕС, Міжнародні організації при ООН
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Державні органи: Уряд України, Національнии банк України, Міністерство економіки України;
Міністерство закордонних справ України, Міжурядові комісії, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство з питань стратегічних
галузеи промисловості України, Державна податкова служба України, Державна казначеиська
служба України
Принципи:
✓ системності, ✓ пріоритетності, ✓ прозорості, ✓
послідовності і справедливості, ✓ зрозумілості та
ефективності, ✓ соціальної та екологічної
відповідальності, ✓ рівності.
Регламенти:
✓ Державний бюджет,
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✓ Стратегія сталого
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✓ Національна
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2030 р.

Споріднені галузі аграрного сектору: галузь
ПММ, добрив, захисту рослин, племінного
скотарства, насіннєва, сільськогосподарське
машинобудування, торгівля

Важелі:
✓ фіскальної,
✓ інвестиційної,
✓ зовнішньоекономічної,
✓ інноваційної
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✓ соціальнопсихологічні.
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Процедури:
✓ моніторинг,
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Рис. 1. Механізм селективного антициклічного регулювання галузей
агропромислового комплексу
Отже, надана архітектоніка механізму відображає взаємозв’язок між всіма иого
елементами, де центральними виступають саме важелі, які становлять осередок управлінського впливу суб’єктів на об’єкт регулювання – галузі агропромислового комплексу.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Розуміння призначення і структури механізму залежить від рівня иого
функціонування, цілеи і призначення. Механізм селективної антициклічної регуляції
галузеи агропромислового комплексу передбачає включення елементів управлінського
впливу на макроекономічному рівні, де в якості об'єкта управління визначено ланцюг
доданої вартості, а в якості суб'єкта – множину органів державної та місцевої влади, а
також наддержавні міжнародні організації. Призначенням даного механізму є
організація внутрішніх і зовнішніх господарських відносин агропромислового сектору
України за допомогою множини економічних важелів превентивного характеру, які
реалізуються через множину процедур сукупністю методів з метою недопущення
стагнаціиних процесів, властивих економічним циклам, та створення додаткових
системних резервів для згладжування можливих негативних проявів економічних
циклів. В основу формування механізму покладено процеснии та системнии підходи.
Функціонування даного механізму має узгоджуватися в горизонтальному
напрямі відповідно до цілеи структурної політики держави та у вертикальному в розрізі
окремих регіонів України. Забезпечення даного узгодження покладено на множину
відповідних регламентів. Регламенти функціонування об'єднують регламент
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функціонування за призначенням, регламент взаємодії із середовищем та регламент
забезпечення внутрішньої стіикості системи.
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