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Анотація
Вступ. Розвиток технологій приводить до зміни структури ринків і до формування
«економіки суперзірок». Це в повній мірі відноситься й до ринку освітніх послуг, коли
впровадження дистанційної формальної освіти може призвести до появи вчителівсуперзірок і до переформатування даного ринку.
Метою статті є визначення можливостей і загроз формування «економіки суперзірок»
у сфері формальної освіти внаслідок впливу сучасних технологій і змін, що було
впроваджено через карантинні заходи в освітній процес в закладах освіти.
Результати. Охарактеризовано процес формування «економіки суперзірок» внаслідок
впровадження нових технологій. Визначено вплив впровадження онлайн-навчання для
учнів у результаті запровадження карантинних заходів в Україні на процес формування
викладачів-суперзірок. Після завершення карантину держава може зберегти таку форму
організації освітнього процесу, надаючи доступ до якісних освітніх послуг учням
незалежно від їх місця проживання. Це, в свою чергу, призведе до зменшення попиту на
викладачів і відокремлення зіркових викладачів від викладачів другого-третього ряду.
Поширення Інтернет-освітніх ресурсів в системі формальної освіти призведе до
дискваліфікації більшої частини викладачів – створення викладачів суперзірок і системи
освіти переможців. Кваліфіковані викладачі можуть скористатись їх порівняльною
перевагою лише в тому випадку, якщо інші викладачі доповнять ці лекції віч-на-віч. Ця
взаємодоповнюваність збільшить кількість і якість викладацьких послуг віч-на-віч,
потенційно збільшивши граничний продукт і зарплату викладачів з нижчою
кваліфікацією.
Висновки. Доведено, що використання технологій у сфері освітніх послуг може
призвести в Україні до формування «економіки суперзірок». Отримані результати
свідчать, що викладачі, які під час карантинних заходів внаслідок пандемії коронавірусу
ведуть уроки для учнів усієї України й стають суперзірками, мають усі шанси зберегти
цей статус після завершення карантину. Подальшого дослідження потребує визначення
різниці в тенденціях появи суперзірок на ринках змішаних благ з різними
характеристиками: на ринках благ, що є неконкурентними й виключеними, і на ринках
благ, що є конкурентними й невиключеними.
Ключові слова: «економіка суперзірок», освіта, освітня послуга, формальна освіта,
карантин, онлайн-ресурси.
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EDUCATION
Abstract
Introduction. The development of technology leads to a change in the structure of markets and
to the formation of the «economics of superstars». This fully applies to the market of educational
services, when the introduction of distance formal education can lead to the emergence of
superstar teachers and the reformatting of this market.
The purpose of the article is to identify opportunities and threats to the formation of the
«economics of superstars» in the field of formal education due to the influence of modern
technologies and changes that have been introduced through quarantine measures in the
educational process in educational institutions.
Results. The formation process of the «economics of superstars» is described as a result of the
introduction of new technologies. The influence of the online learning introduction for pupils and
students on the formation process of teachers-superstars is determined in the results of the
introduction of quarantine measures in Ukraine. After the end of quarantine, the state can
maintain this form of the educational process organization, providing access to quality
educational services to pupils and students regardless of their place of residence. In turn, this will
reduce the demand for teachers and the separation of superstar teachers from teachers of the
second and third ranks. The proliferation of online educational resources in the formal education
system will lead to the disqualification of most teachers, to creation of superstar teachers and the
education system of the winners. Qualified teachers can take advantage of their comparative
advantage only if other teachers supplement these face-to-face lectures. This complementarity
will increase the number and quality of face-to-face teaching services, potentially increasing the
marginal product and salaries of lower-skilled teachers.
Conclusions. It is proved that the use of technologies in the field of educational services can lead
to the formation of the «economics of superstars» in Ukraine. The results show that teachers who
have online lessons for pupils and students all over Ukraine and become superstars during
quarantine events have every chance of maintaining this status after quarantine. Further research
is needed to determine the difference in the trends of superstars in the markets of mixed goods
with different characteristics: in the markets of goods that are non-competitive and excluded, and
in the markets of goods that are competitive and non-excluded.
Key words: economics of superstars, education, educational service, formal education,
quarantine, online resources.
JEL classification: I 24
Вступ
Під впливом зовнішніх факторів структура економіки постіино змінюється.
Технологічні інновації стали причиною формування так званої «економіки зірок». Як
відзначає Тім Гарфорд, винахід Томаса Едісона – фонограф – проторував шлях для
сучасної музичної індустрії, коли співаки и музиканти першого ряду заробляють
набагато більше своїх колег, що незначно їм поступаються [1]. Дослідник віддає такому
винаходу, як грамофон, перше місце серед тих винаходів людства, що сприяли появі
переможців і невдах в економіці. До появи фонографу и невдовзі грамофону багато
досить пристоиних співаків і музикантів заробляли собі на життя, співаючи та
концертуючи в різних залах. Можливості ж наикращих співаків і музикантів були
обмежені місткістю концертних площадок і відстанню між містами и країнами, де жили
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шанувальники співу та музики. Завдяки появі грамофону відпала необхідність платити
виконавцю другого чи третього ряду, а насолоджуватися голосом уславленого співака
чи виконанням наикращого музиканта вдома.
Зміни, які відбулися маиже 100 років тому в музичніи індустрії, можна
спроеціювати на ринок освітніх послуг – у світлі тенденціи, що відбуваються на ньому в
останні роки. Технологічні інновації і форс-мажорні обставини, зокрема, введення
карантинних заходів в більшості країн Європи внаслідок пандемії коронавірусу, стали
факторами, які викликали суттєві зміни в організації освітнього процесу в закладах
освіти. Тому актуальним є питання – чи можливе формування економіки суперзірок у
сфері формальної освіти?
Мета та завдання статті
Мета статті полягає у визначенні можливостеи і загроз формування «економіки
суперзірок» у сфері формальної освіти внаслідок впливу сучасних технологіи і змін, що
були впроваджені через карантинні заходи в освітніи процес в закладах освіти.
Виклад основного матеріалу
На теоретичне обґрунтування появи суперзірок в різних галузях економіки
першим звернув увагу С. Розен [2]. Він відзначив, що у певних напрямках економічної
активності спостерігається концентрація виробництва серед кількох осіб, які заимають
більшу частку ринку. Це дає можливість наикращим виробникам в тіи чи іншіи сфері
отримати дуже високу премію. В тои час як іншим виробникам залишається невелика
частка ринку. Побудована С. Розеном неокласична модель пояснює, чому, наприклад,
солісти першого рангу – виконавці класичної музики – отримують набагато більше, ніж
виконавці другого чи третього ряду. Враховуючи фіксовану вартість споживання,
клієнти стикаються з талановитими продавцями. Якщо витрат на виробництво немає,
наиталановитішии продавець стає суперзіркою. Дискретні розриви в розподілі талантів
дозволяють вижити менш талановитим продавцям, але вони мають встановлювати
значно нижчі ціни. Таким чином, конкурентна ринкова рівновага демонструє хиткии
розподіл прибутку та доходів [2].
С. Розен пояснює явище суперзірки, зосередившись на двох чітких економічних
механізмах: недосконала заміна серед різних продавців послуги и суттєва економія
внаслідок використання технологіи спільного споживання.
У 1985 р. М. Адлер додав важливе розуміння дискусії про суперзірку. Тоді як
недосконала заміна С. Розена серед продавців базувалася на об'єктивних відмінностях
талантів, М. Адлер вказував на тои факт, що відмінності в талантах між виконавцями
першого ряду и виконавцями другого-третього ряду можуть бути результатом
минулого споживання та мережевих зовнішніх ефектів серед споживачів з аналогічним
споживчим капіталом [3]. Як наслідок, суперзірка може з’явитися серед виконавців
рівних талантів в результаті чистої вдачі або в результаті реалізації медіа-стратегії. Так,
у своєму дослідженні С. Нюеш розглядає можливості появи суперзірок внаслідок
отримання споживачами додаткової вигоди від спільного перегляду (в колі родини,
друзів) виступу маибутньої суперзірки [4]. Саме на створення нових суперзірок націлені
трансляції різних кастингів, реаліті-шоу, розважальні телевізіині передачі з життя
реальних людеи (docusoaps).
Подальші дослідження довели, що суперзірки виникають не тільки серед
виконавців, але и серед фірм, секторів і міст. 65% глобального прибутку від корпораціи
зараз припадає на фірми з річним доходом понад 1 мільярд доларів, а серед наибільших
світових фірм 80% прибутку припадає на першіи дециль фірм [5]. Досягненню таких
результатів корпораціям-суперзіркам сприяє більш високии рівень діджиталізації та
інноваціиності, більш кваліфіковании персонал, більш тісні зв’язки на глобальному
ринку товарів, послуг і фінансів і більша частка нематеріальних активів. Причому за
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останні два десятиріччя збільшився розрив між суперзірковими фірмами и медіанними
фірмами, а також між фірмами з наинижчого дециля та середніми компаніями.
Сьогоднішні суперзіркові фірми мають в середньому в 1,6 рази більше економічного
прибутку, ніж фірми-суперзірки 20 років тому. Сьогодні нижні децильні фірми мають в
1,5 рази більше економічних втрат в середньому, ніж аналогічні компанії 20 років тому.
При цьому п’ята частина таких компаніи не змогла генерувати достатніи дохіднии
прибуток для підтримання процентних платежів за своїм боргом [5].
Таким чином, зростання економічного прибутку фірм у верхньому кінці розподілу
відображається в нижньому кінці зростаючими и все більш стіикими економічними
втратами, що дозволяє припустити, що крім специфічної для фірми динаміки, може
працювати і більш широка макроекономічна динаміка.
Разом з тим, ряд досліджень демонструє, що за останні 60 років суперзіркові
фірми не стали більше, не стали більш продуктивними, а внесок фірм-суперзірок у
сукупність зростання продуктивності країни зменшується (наприклад, в США за останні
два десятиліття він зменшився більш ніж на третину) [6]. Дании висновок може
пояснюватися особливостями формування вибірки фірм.
Сучасні технології викликають також зміни у сферах, в яких традиціино була
задіяна значна кількість працівників. У сфері медичних послуг, наприклад, топ-хірург,
використовуючи сучасні платформи відео-конференції, може давати консультації
клієнтам з будь-якіи частини світу [7]. Це дозволяє отримувати «зірковому» хірургу
премію за свою кваліфікацію, тим часом зменшуючи заробітки хірургів з трохи нижчою
кваліфікацією. І якщо топ-медик може консультувати обмежену кількість людеи (доба
складається тільки з 24 годин, а консультації є, переважно, індивідуальними), то
аудиторія освітніх гуру чи «зіркових» університетів завдяки використанню Інтернеттехнологіи маиже нічим не обмежується.
Заклади освіти и організації, які працюють у сфері освіти, працюють на ринках
різноманітних послуг. В Україні під освітньою послугою розуміємо комплекс визначених
законодавством, освітньою програмою та/або договором діи суб’єкта освітньої
діяльності, що мають визначену вартість і спрямовані на досягнення здобувачем освіти
очікуваних результатів навчання [8]. Пропозицію на ринку освітніх послуг можуть
формувати як державні заклади, так і приватні компанії. Будь-яка особа в Україні може
реалізувати своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та
інформальної освіти. Держава визнає всі ці види освіти, створює умови для розвитку
суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує
до здобуття освіти всіх видів.
Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами
відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей
(професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти
результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що
визнаються державою.
Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми
програмами й не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за
рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або
присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям [8].
Сучасні технології суттєво змінюють структуру ринку освітніх послуг. Завдяки
можливостям Інтернету широко поширюються Інтернет-освітні ресурси. Ці нові ресурси
включають відеоролики з лекціи, онлаин конспекти, Інтернет-чати, інтерактивні
набори завдань із миттєвим зворотним зв'язком, навчальні ігри та багато інших
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розвиваючих технологіи. Інформаціині компанії створили повністю автономне
програмне забезпечення, яке оцінює студентські реферати [9]. Значну популярність
одержали масові відкриті онлаин курси.
До карантинних обмежень 2020 року внаслідок пандемії коронавірусу Інтернетосвітні ресурси використовувалися, переважно, в неформальніи та інформальніи освіті.
Переведення освітнього процесу з березня 2020 р. в дистанціинии формат стало
поштовхом для опанування викладачами середніх і вищих навчальних закладів онлаин
засобів для проведення занять з учнями та студентами.
На період дії карантинних заходів освітні процеси формальної освіти в Україні, як
і в більшості країн Східної Європи, було переведено онлаин (табл. 1).
Таблиця 1. Національні освітні платформи та засоби країн Східної Європи
№
1.
2.
3.
4.

Країна
Республіка
Білорусь
Республіка
Болгарія
Республіка
Молдова
Республіка
Польща

Платформа
www.e-prosveta.bg
TV Moldova 1
epodreczniki.pl

Educred

5.

Румунія

Manuale

Telescoala

6.

Словацька
Республіка

ucimenadialku.sk
Viki

Призначення
В школах дистанційне навчання не введено. Національну
освітню платформу станом на квітень 2020 не розроблено [10]
Вільний доступ до електронних підручників
Канал ТБ забезпечує освітній контент для учнів 9 та 12 класів
для їх підготовки до національного іспиту
Навчальний портал Міністерства освіти з онлайн навчальними
ресурсами
Онлайн платформа, яка організована Міністерством освіти та
досліджень. Централізує різні типи безкоштовних цифрових
ресурсів і корисної інформації з метою підтримки вчителів у
використанні нових технологій під час навчальної діяльності з
учнями
Доступ до цифрової версії всіх шкільних підручників,
затверджених Міністерством освіти та досліджень, які можна
безкоштовно завантажити з цієї спеціалізованої платформи
Партнерство між Міністерством освіти та досліджень і
Румунським національним телебаченням TVR, яке пропонує
курси учням VIII та XII-х класів, щоб підготувати їх до майбутніх
національних іспитів. Курси доступні на телебаченні та в
Інтернеті (на Youtube, на сторінці програми у Facebook і на вебсайтах телеканалів)
Веб-сайт, створений Міністерством освіти. Містить вебінари,
онлайн-уроки, рекомендації для вчителів, адміністрації шкіл і
батьків
Портал навчального змісту, розділений на предметні області.
Започаткований Міністерством освіти
Збірник ресурсів, опубліковании Міністерством освіти для
викладання та навчання в Інтернеті

7.

Угорщина

Oktatas

8.

Україна

Youtube
Міністерства
освіти і науки

Міністерство освіти України забезпечує підбірку онлаин-класів
під час коронавірусної кризи

9.

Чеська
Республіка

Czech Television

Програма телевізійної трансляції під назвою UčíTelka
(Вчителька), що забезпечує TV-уроки для перших класів
початкової школи.

Джерело: складено автором за [10, 11, 12]
Всі країни Східної Європи на державному рівні впровадили можливість доступу до
онлаин ресурсів для учнів. Єдиним виключенням є Білорусь, в якіи карантинні заходи не
було введено и формально школи та університети продовжують працювати в
офлаиновому режимі.
З 6 квітня 2020 року в Україні стартував проект «Всеукраїнська школа онлаин» –
для усіх учнів 5-11 класів. Уроки з української мови, української літератури, історії
України, всесвітньої історії, англіиської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії
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та біології транслюють українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і
науки. Всі уроки також транслюватиме мeдіасервіс MEGOGO. За кожним класом також
закріплено телеканал чи медіаресурс, якии у будні транслюватиме уроки для тих дітеи,
які з різних причин не мають можливості переглянути їх в Інтернеті [13]. На YouTubeканалі МОН в описі під кожним відео вчителі також залишають домашні завдання на
закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал.
На сайті Міністерства освіти и науки України зазначено, що у відеозаняттях,
зйомки яких відбуваються у Новопечерській школі м. Києва, беруть участь українські
зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо [13].
Викладачі, чиї уроки транслюються онлайн і телевізійними каналами для всіх
учнів України, мають можливість стати зірковими викладачами. Після завершення
карантину держава може зберегти таку форму організації освітнього процесу, надаючи
доступ до якісних освітніх послуг учням не залежно від їх місця проживання. Але це
призведе до зменшення попиту на викладачів і відокремлення зіркових викладачів від
викладачів другого-третього ряду.
Поширення Інтернет-освітніх ресурсів (як і поширення багатьох технологіи за
останні кілька десятиліть) в системі формальної освіти призведе до дискваліфікації
більшої частини викладачів – створення викладачів суперзірок і системи освіти
переможців.
Але, як відзначає Д. Асемоглу із співавторами, незважаючи на ці важливі
проблеми, основним впливом онлаин-освітніх технологіи буде демократизація освіти:
освітні ресурси будуть більш рівномірно розподілені, а викладачі з нижчою
кваліфікацією отримають користь [9]. Кваліфіковані викладачі можуть скористатись їх
порівняльною перевагою лише у тому випадку, якщо інші викладачі доповнять ці лекції
віч-на-віч. Ця взаємодоповнюваність збільшить кількість і якість викладацьких послуг
віч-на-віч, потенціино збільшивши граничнии продукт і зарплату викладачів з нижчою
кваліфікацією.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, використання технологій в багатьох сферах послуг (зокрема, в
креативних сферах) призводить до формування «економіки суперзірок. Суперзірки
отримують більшу частину ринку й більшу частку доходів на цьому ринку. Їх
конкурентам, що незначно поступаються за своєю кваліфікацією та яких значно більше
за кількістю, залишається незначна частка ринку. Також вони можуть розраховувати на
суттєво нижчий рівень доходів.
Саме така ситуація може скластися на ринку освітніх послуг формальної освіти:
викладачі, що під час карантинних заходів внаслідок пандемії коронавірусу ведуть
уроки для учнів усієї України та стають суперзірками, мають усі шанси зберегти цей
статус після завершення карантину. Збереження технології онлайн-навчання після
завершення карантинних заходів у середньостроковій перспективі зменшить потребу у
викладачах і зменшить видатки державного бюджету на оплату праці вчителів. Також
використання цих технологій сприятиме появі викладачів-суперзірок і викладачів
другого-третього ряду. До якої категорії буде відноситися викладач, буде залежати від
місця його проживання – вчителям не із столиці буде майже неможливо попасти в групу
суперзірок.
Подальшого дослідження потребує визначення того, чи відрізняються тенденції
появи суперзірок на ринках змішаних благ з різними характеристиками: на ринках благ,
що є неконкурентними й виключеними, та на ринках благ, що є конкурентними й
невиключеними. Також актуальним є подальший аналіз змін, пов’язаних із сферою
формальної освіти, а саме – дослідження змін державних витрат на освіту внаслідок
формування «економіки суперзірок» у сфері формальної освіти, зміни структури
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зайнятості в державному секторі й зміни в доступності та якості надаваних освітніх
послуг закладами освіти.
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КООПЕРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ
АГРОБІЗНЕСУ
Гнатишин, Л. Б. Кооперація як чинник формування стратегічного потенціалу суб’єктів
агробізнесу [текст] / Людмила Богданівна Гнатишин, Оксана Степанівна Прокопишин,
Андрій Миколайович Бутов // Український журнал прикладної економіки. – 2020. – Том
5. – № 2. – С. 16–24. – ISSN 2415-8453.
Анотація
У статті встановлено, що сільськогосподарська кооперація виконує економічну й
соціальну функції, сприяючи розвитку бізнесу на сільській місцевості, наповненню
місцевих бюджетів, створенню нових робочих місць для сільського населення, підвищенню
конкурентоспроможності дрібних сільськогосподарських товаровиробників. Виявлено
роль сільськогосподарських кооперативів у розвитку сільських територій і сільської
економіки. Визначено потребу у формуванні сільськогосподарськими кооперативами та
їхніми учасниками стратегічного потенціалу. Окреслено компоненти й охарактеризовано процес формування стратегічного потенціалу сільськогосподарських кооперативів. З’ясовано, що інновації є одним із проявів планування та впровадження ефективної
стратегії розвитку сільськогосподарського кооперативу через вдосконалення
технологій, диверсифікацію діяльності, залучення інвестиційних ресурсів і участь у
проектах. Визначено, що встановлення відносин ділового партнерства з органами
місцевої влади, інститутами громадського суспільства, засобами масової інформації та
населенням сприяють покращенню іміджу сільськогосподарської кооперації як соціально
орієнтованої системи, яка бере участь у вирішенні проблем підвищення рівня життя
сільського населення. Змодельовано взаємозв’язок функцій і місії сільськогосподарської
кооперації за результатами реалізації стратегічного потенціалу. Визначено
можливості й стратегічні завдання кооперативів у розвитку сільських територій і
підвищенні рівня життя сільського населення. Доведено, що формування стратегічного
потенціалу у середовищі сільськогосподарської кооперації сприяє активізації
підприємницької діяльності на селі. Синергетичний ефект повинен забезпечити
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мешканцям сільських територій достатньо високий рівень розвитку соціальної
інфраструктури, що так само сприятиме зростанню у них відчуття стабільності та
впевненості у майбутньому.
Ключові слова: кооперація, сільськогосподарський кооператив, стратегічний потенціал,
суб’єкти агробізнесу, конкуренція, сільські території.
Liudmyla HNATYSHYN
Doctor of Economics, associate professor of the Department of Accounting and Taxation,
Lviv National Agrarian University
Oksana PROKOPYSHYN
Candidate of Economics (PhD), associate professor of the Department of Accounting and
Taxation, Lviv National Agrarian University
Andriy BUTOV
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics of
Bioresources and Nature Management, Ternopil National Economic University
COOPERATION AS A FACTOR OF FORMATION OF THE STRATEGIC POTENTIAL OF
AGRIBUSINESS ENTITIES
Abstract
Performing both economic and social functions, agricultural cooperation contributes to the
development of business on rural area, filling of local budgets, creation of new job places for rural
population, and rise of competitiveness of small agricultural producers. The process of formation
of the strategic potential suggests several stages, particularly identification, decomposition of
structural elements and exploitation of a set of business opportunities. Innovations make one of
the manifestations of planning and implementation of the effective strategy of agricultural
cooperative development, particularly it expects appropriate upgrading of technologies,
diversification of activities, attraction of investment resources and participation in projects.
Moreover, establishment of business partnership relations with the bodies of local power, institutes
of public society, mass media and population contribute to improvement of the image of
agricultural cooperation as a socially focused system, which participates in solution of the
problems of rising the living standards of rural population. Formation of the strategic potential in
the environment of agricultural cooperation should promote business activities in villages. The
synergetic effect should secure a high level of social infrastructure development on rural territories
that will contribute to a stronger feeling of stability and confidence about the future. Thus,
development of cooperation and business on rural territories on the fundamentals of
implementation of the strategic potential can solve a set of problems, i.e. it secures employment,
reducing unemployment level; increases living standards of rural population; contributes to
development of village infrastructure; creates target markets for the products of agricultural
producers; supports development of competitive environment, as well as reduction of the prices
for food products for population; provides appearance of new territorial brands; creates
conditions for development of niche production.
Key words: cooperation, agricultural cooperative, strategic potential, agribusiness entities,
competition, rural areas.
JEL classification: Q13
Вступ
Кооперація як специфічна форма соціально-економічної діяльності властива всім
економічним системам. Кооперація на селі представлена окремими суб’єктами аграрних
відносин – сільськогосподарськими кооперативами. Здебільшого це об’єднання
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суб’єктів агробізнесу з метою спільного виробництва аграрної продукції та організації
надання різноманітних послуг. Серед сільських мешканців і особистих селянських
господарств кооперація не набула поширення, хоча першочергово була розрахована на
цей прошарок сільськогосподарських товаровиробників. З поміж економічних проблем,
бар’єрами у розвитку кооперативних відносин на селі є досі не сформоване інституційне
середовище, недосконала фінансова система, диспаритет цін на промислову й аграрну
продукцію, розбалансована організаційна та галузева структури сільськогосподарського виробництва.
Кооперація і кооперативні відносини на селі мають глибокі історичні корені. У
своєму розвитку сільськогосподарська кооперація зазнавала як злетів, так і падінь.
Сьогоднішній етап функціонування означений стрімким гальмуванням процесу
кооперації на селі. У середовищі сільськогосподарських товаровиробників, юридичних
осіб розвивається обслуговуюча кооперація. Водночас виробничих кооперативів є
обмаль. При цьому розвиток кооперації на селі залишається одним із пріоритетних
напрямів державної аграрної політики. Адже виконуючи як економічні, так і соціальні
функції, сільськогосподарська кооперація сприяє піднесенню підприємництва на
сільських територіях, наповненню місцевого бюджету, створенню додаткових робочих
місць для селян, зростанню конкурентоспроможності дрібних сільськогосподарських
товаровиробників. Відтак, актуалізується потреба у теоретичних і практичних
напрацюваннях щодо порядку визнання і формування стратегічного потенціалу, а також
механізмів реалізації стратегічного потенціалу кооперативних структур для активізації
виконання останніми своїх функцій у досягненні своєї місії. Успішне функціонування
підприємницьких структур, сільськогосподарських кооперативів і їхніх учасників
залежить від стратегічного потенціалу, який є основою для соціальних перетворень на
селі і головним чинником у сприянні економічного зростання та структурних
перетворень в умовах конкуренції.
Одним із пріоритетних напрямів використання соціально-економічного
потенціалу аграрного підприємництва на сільських територіях в сучасних умовах є
розвиток кооперації. Адже участь у кооперативах забезпечує можливість невеликим
суб’єктам аграрного ринку нарощувати власну конкурентоспроможність, збільшуючи
водночас обсяги виробництва и збуту своєї продукції. Власне тому серед сучасних
наукових досліджень виділяємо зростання уваги до кооперації, зокрема у контексті
розвитку сільських територіи, адміністративно-територіальної реформи та
підвищення ефективності функціонування аграрної економіки. Помітнии внесок у
доробок щодо теоретичних засад сільськогосподарської кооперації належить
науковцям: О. Бузуну, І. Бурачеку, В. Геицю, М. Гордієнку, С. Григор'євіи, Л. Коверзнєву
В., Кубрацькіи, К. Кучерявіи, М. Маліку, В. Маракіну, Т. Самоиленко, Г. Торосян, та ін.
Наукові дослідження А. Галаика, В. Зіновчука, Ю. Ушкаренко та ін. присвячені
проблемам
внутрішньогосподарських
виробничих
відносин,
забезпечення
прибутковості аграрних формувань і трансформації організаціино-правових форм у
нові організаціині структури. Однак низка проблем щодо взаємозв’язку системи
кооперування та стратегічного потенціалу, реалізації стратегічного потенціалу
кооперативними формуваннями задля виконання ними своєї місії на дании час
залишається малодослідженою і потребує подальшої розробки.
Незважаючи на наявність законодавчої бази щодо сільськогосподарської
кооперації [12, 13] і низки програмних документів, розроблених як на рівні уряду, так і
на регіональному та локальному щаблях, є ряд проблем, які гальмують розвиток
сільськогосподарської
кооперації
та,
як
наслідок,
входження
дрібних
сільськогосподарських товаровиробників в організований ринок. Розроблені й схвалені
програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, державні
цільові програми розвитку села, а також стратегій розвитку областей України загалом
не враховують економічної сутності кооперації та ринкових механізмів її поширення на
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сільських територіях. Недосконалість інституційного середовища суттєво знижує
дієвість механізмів практичного впровадження декларованих програмних положень і
рівень ефективності функціонування сільськогосподарських кооперативів. Причиною
цього здебільшого є недостатньо науково обґрунтовані стратегічні пріоритети й
практичні заходи щодо розвитку кооперації на селі. У зв’язку з цим виникає потреба в
актуалізації наукових досліджень, пов’язаних з обґрунтуванням теоретико-прикладних
проблем, які мають вплив на ефективність використання стратегічного потенціалу
кооперації для розвитку сільських територій.
Мета та завдання статті
Метою статті є визначення взаємозв’язку, місця, ролі й основних завдань сільськогосподарської кооперації у формуванні стратегічного потенціалу сільськогосподарських товаровиробників для подальшої його реалізації з метою розвитку
сільських територій у соціальному та економічному аспектах.
Виклад основного матеріалу
Опрацювавши низку наукової літератури [1-6, 8-11, 14] й беручи до уваги думки
науковців [16, 17] вважаємо, що під стратегічним потенціалом сільськогосподарських
кооперативів та їх учасників слід вважати граничні можливості цих суб’єктів агробізнесу
(сільськогосподарських кооперативів) і окремих сільськогосподарських товаровиробників у досягненні локальних і глобальних цілей, здебільшого в умовах зовнішнього
середовища. Відтак компонентами стратегічного потенціалу сільськогосподарських
кооперативів і їх учасників слід вважати спроможність щодо:
❖ оцінки ситуації на регіональному й зовнішньому ринках;
❖ оцінки та прогнозування споживчого попиту на регіональному й зовнішньому
ринках;
❖ оцінки та прогнозування кон’юнктури ринків ресурсів і капіталу;
❖ розробки й реалізації ефективних стратегій взаємодії з ринками ресурсів;
❖ забезпечення стійкості підприємства до несприятливих трансформацій у
зовнішньому середовищі шляхом розробки та впровадження захисних стратегій;
❖ ефективного використання інвестиційних і проектних можливостей у
контексті нарощування виробничого потенціалу.
Виробничий потенціал сільськогосподарських кооперативів лежить в основі
величини стратегічного потенціалу цих суб’єктів агробізнесу. Архітектоніка стратегічного потенціалу як статичної величини доповнена й збалансована ідеями,
рішеннями, підприємницьким хистом керівництва кооперативу та усіх учасників для
виконання спільної місії. Процес формування стратегічного потенціалу об’єднує кілька
етапів: ідентифікації, декомпозиції структурних елементів, впровадження низки
підприємницьких можливостей. Всі перелічені функціональні етапи є передумовою стабільного розвитку сільськогосподарського кооперативу й впровадження перспективних
інвестиційних проектів, що сприятиме розквіту об’єднаних територіальних громад за
рахунок збільшення робочих місць і додаткового наповнення місцевого бюджету.
Окремим напрямком реалізації стратегічного потенціалу є поведінкові дії та навички
менеджменту сільськогосподарського кооперативу. Все це дає змогу віднайти вектори
для досягнення поставлених цілей і успішного функціонування кооперативних структур
в умовах конкурентного середовища. Відтак, погоджуємось із думкою науковців і
вважаємо, що реалізація стратегічного потенціалу сільськогосподарського кооперативу
повинна сприяти відтворенню виробничого потенціалу, діагностиці наявних і
необхідних для досягнення стратегічних цілей ресурсів, управлінню ризиками та
взаємодією із суб’єктами ринку й іншими суб’єктами зовнішнього середовища, зокрема
мешканцями сільської території [16, 17].
Із досягненням сільськогосподарською кооперацією своєї стратегічної цілі тісно
переплетена державна політика у сегменті розвитку сільських територій,
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адміністративно-територіальної реформи й вирішення економічних, соціальних і
екологічних проблем сільських територій. Важко диференціювати і серед низки
важливих вибрати ключову функцію сільськогосподарської кооперації. Адже поряд з
економічною (формування великих партій сільськогосподарської продукції – сприяння
дрібному сільськогосподарському товаровиробнику у досягненні економічного ефекту
через зростання рівня конкурентоспроможності продукції на ринку й збільшення
прибутку), кооперація покликана забезпечувати і соціальний ефект. Соціальний ефект
кооперації проявляється, як уже було зазначено, у створенні нових робочих місць,
розвитку соціальної інфраструктури на сільських територіях і зростанні добробуту
сільського населення (рис. 1).
Функції сільськогосподарської кооперації

Економічна:
• об’єднання виробничого
потенціалу учасників з
метою раціоналізації
ведення бізнесу
• захист корпоративних
інтересів у
розбалансованіи
організаціиніи і галузевіи
структурі аграрного
виробництва
• сприяння у зростанні
концентрації виробництва
• розвиток виробничої
інфраструктури

Екологічна:
раціональне
використання
природних
ресурсів

Соціальна:
• забезпечення зростання рівня
добробуту і якості життя членів
кооперативу – сільських мешканців
• створення нових робочих місць
• підтримка и розвиток соціальної
інфраструктури на сільських
територіях
• підвищення загальноосвітнього та
фахового рівня сільських мешканців

Розвиток сільських територій
Впорядкування галузевої та організаційної структур
сільського господарства
Нарощування конкурентоспроможності дрібних
сільськогосподарських товаровиробників
Забезпечення продовольчої безпеки

Рис. 1. Взаємозв’язок функцій і місії сільськогосподарської кооперації
Джерело: розроблено авторами на основі [16, 17]
Законодавче трактування кооперативу вказує на те, що кооператив є
організаційно-правовою формою громадського об’єднання, тобто добровільного
об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод,
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних і
інших інтересів [12]. Водночас подане трактування доповнене тезою, що кооператив є
окремою юридичною особою, добровільним об’єднанням фізичних і юридичних осіб для
ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх
економічних, соціальних і інших потреб на засадах самоврядування [12]. Вважаємо, що
зазначені законодавчо затверджені трактування є неповними у сенсі того, що є
відірваними від контексту й вимог сьогодення. У них не закладено стратегічного посилу,
котрий би спонукав сільськогосподарські кооперативи до безперервності діяльності.
Кооперація сьогодні сприймається як стереотип, як форма аграрного бізнесу, що зазіхає
на приватну власність. Не лише для ведення спільної господарської діяльності, а
першочергово для захисту прав дрібнотоварних аграрних виробників повинен
створюватися та функціонувати сільськогосподарський кооператив.
Слід зауважити, що сільськогосподарські кооперативи у такому баченні їхньої
місії повинні застосовувати свої можливості для реалізації власних стратегічних
завдань, а також стабільного й поступального розвитку членів кооперативу, сприяти
розширенню і інтенсифікації діяльності власної та членів кооперативу, забезпечувати
зростання стратегічного потенціалу всіх суб’єктів агробізнесу й підприємницьких
структур. Розвиток таких характеристик сільськогосподарського кооперативу є
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результатом формування і реалізації протягом тривалого часу стратегічного потенціалу.
Функціонування стратегічного потенціалу для виконання функцій і місії
сільськогосподарської кооперації найперше має проявлятися у повсякчасній об’єктивній
і точній оцінці змін у потребах клієнтів, прогнозуванні динаміки попиту на
сільськогосподарську продукцію, розвитку різних напрямків діяльності відповідно до
очікувань споживачів, сільського населення й суб’єктів агробізнесу – членів
кооперативу. Окремим проявом планування і реалізації ефективної стратегії розвитку
сільськогосподарського кооперативу є інновації, зокрема своєчасне оновлення
технологій, диверсифікація діяльності, залучення інвестиційних ресурсів, участь у
проектах. Окрім цього, побудова ділових партнерських стосунків з органами місцевої
влади, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації,
населенням сприяє підтримці іміджу сільськогосподарського кооперативу як соціальноорієнтованої системи, яка бере участь в реалізації проблем підвищення рівня та якості
життя сільського населення.
Наші дослідження вказують на те, що у сільському господарстві поступальний
розвиток характерний виключно обслуговуючій кооперації. Виробнича кооперація не
набула поширення зокрема і через ментальність українських селян, яким властиве
загострене відчуття власника і господаря. Натомість основними підприємницькими
структурами у сільській економіці, які можуть слугувати основою для розвитку
сільськогосподарської виробничої кооперації, є особисті селянські господарства й дрібні
фермерські господарства. Вони володіють певним стратегічним потенціалом, достатнім
ресурсним і виробничим потенціалом. При цьому людський капітал здебільшого
характеризується кваліфікаційною підготовкою, навичками й уміннями, а також
мотивацією голів особистих селянських господарств і фермерів, необхідними
соціальним комунікаціями та виробничими зв’язками. Найвмотивованішими щодо
участі в кооперативних об’єднаннях слід вважати ринково-орієнтовані господарства
населення. Вони вже давно відійшли від натурального виробництва, мають у володінні
чи користуванні значні площі сільськогосподарських угідь. Їх галузева спеціалізація
повинна бути визначальним чинником у виборі виду кооперації, до якого найбільше
тяжіють такі господарства: сільськогосподарської обслуговуючої або виробничої.
Соціальна й виробнича інфраструктура, з одного боку, є наслідком розвитку
сільськогосподарської кооперації, а з іншого – його передумовою. Адже суттєвого
розквіту сільської кооперації можна досягти, першочергово, за рахунок розвитку
транспортної сфери (якісні дороги, громадський і приватний транспорт тощо). Окрім
того, необхідно створити умови для забезпечення дітям селян можливості отримання
якісної шкільної освіти. Доцільно перейняти й адаптувати досвід європейських країн, де
кооперація виступає одним із найбільш потужних секторів сільської економіки.
Кооперація в європейських країнах виступає основою підвищення стратегічного
потенціалу малого й середнього сільського бізнесу та підвищення його
конкурентоспроможності у боротьбі з монополіями [18]. Адаптація такого досвіду в
Україні потребує прийняття відповідних політичних рішень. Водночас низький рівень
корпоративної культури не сприяє вирішенню власних проблем суб’єктів агробізнесу
через кооперацію [7].
Гальмування у розвитку кооперації на селі, зокрема зменшення з року в рік
кількості сільськогосподарських кооперативів, має ряд об’єктивних передумов. Так,
розвиток кооперативних відносин може отримати новий виток розвитку за умови
системних змін в інституційному середовищі, законодавчо-правовому полі й фінансовій
системі. І мова повинна йти не лише про штучне збільшення кількості сільськогосподарських кооперативів за рахунок стимулювання спрощення процедури їхньої
реєстрації та цільового субсидування діяльності. Важливо, щоб кожен учасник
сільськогосподарського кооперативу мав упевненість щодо захисту своєї власності,
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адекватного розподілу сукупного фінансового результату сільськогосподарського
кооперативу, нівелювання підприємницьких ризиків за рахунок дієвого механізму
страхування тощо. Досягти цього можна шляхом орієнтації на розробку і внесення
необхідних змін у чинне законодавство. Тобто, найперше, держава повинна створити
належні умови для реалізації зазначених умов. Наступним етапом має стати відродження
кооперативного руху до такого рівня, щоб результативні параметри забезпечили
економічні й соціальні стандарти рівня життя сільського населення.
Частково кооперація у сільській місцевості може стимулюватись переробними
підприємствами, тим самим на засадах вертикальної інтеграції створюючи ґрунт для
розвитку виробничої інфраструктури й виробничої кооперації. Сприяти розвитку
споживчої кооперації та бути джерелом розвитку навколишніх сільських територій
можуть науково-дослідні установи, профіль яких дотичний до вирішення проблем
сільського господарства, об’єкти туристичної та ІТ-індустрії, транспортно-логістичні
центри тощо. Їхніми пріоритетами у контексті розвитку кооперації є пропозиція
сільськогосподарським товаровиробникам нових технологій, насіннєвого матеріалу,
добрив тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Умовою нарощування стратегічного потенціалу сільськогосподарської кооперації
є формування сприятливого інституційного середовища. Відтак доцільно активізувати
заходи з демонополізації економіки і стимулювання відкритої конкуренції, впорядкування галузевої і організаційної структур сільськогосподарського виробництва,
децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування, підвищення якості
людського і соціального капіталу села, розвитку виробничої інфраструктури.
При цьому за сільськогосподарською кооперацією слід закріпити міцний
правовий статус із адекватним механізмом врегулювання майнових прав, особливо це
стосується виробленої членами кооперативу продукції після її передачі для подальшої
реалізації, та спрощеним режимом оподаткування їхньої діяльності.
Формування стратегічного потенціалу у середовищі сільськогосподарської
кооперації повинно сприяти активізації підприємницької діяльності на селі.
Синергетичний ефект повинен забезпечити мешканцям сільських територій достатньо
високий рівень розвитку соціальної інфраструктури, що і собі сприятиме зростанню у
них відчуття стабільності й впевненості у майбутньому.
Відтак, розвиток кооперації і підприємництва на сільських територіях на засадах
реалізації стратегічного потенціалу може вирішити одночасно цілу низку проблем:
забезпечити зайнятість, зменшуючи тим самим безробіття; підвищити рівень життя
селян; сприяти розвитку інфраструктури села; створити ринки збуту для продукції
дрібних сільськогосподарських товаровиробників; сприяти розвитку конкурентного
середовища, а отже і зниженню цін на продовольчі товари для населення; забезпечити
появу нових територіальних брендів; створити умови для розвитку нішевого
виробництва.
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Анотація
Вступ. В статті досліджено сучасний стан і динаміку розвитку молочного скотарства
в Україні як однієї із провідних галузей, призначення якої полягає у забезпеченні
виробництва молока в обсягах, що відповідають нормам державної продовольчої безпеки
й умовам розширення експортного потенціалу вітчизняної економіки. Незважаючи на те,
що виробництво молока в Україні є прибутковим, це не нівелює негативні тенденції
катастрофічного скорочення поголів’я корів і обсягів виробництва молока. Від рівня
розвитку агропромислового комплексу, в тому числі молочного скотарства, залежать
соціальна й продовольча стабільність економічної системи району, регіону та держави у
цілому.
Метою даної роботи є оцінка стану молочного скотарство України, розробка
теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності
виробництва та реалізації молока в сільськогосподарських підприємствах.
Методологія дослідження. У статті використано метод аналізу та синтезу,
абстрактно-логічний (формування теоретичних узагальнень і висновків), економікоматематичний, статистичний, порівняння та узагальнення.
Результати. У статті проаналізовано виробництво молока та його структуру,
поголів'я корів і їх структуру по категоріях господарств України за 1990-2019 роки;
досліджено обсяг і структуру валової продукції сільського господарства за
1990-2019 роки (у постійних цінах 2016 р.); проведено групування сільськогосподарських
підприємств в Україні за поголів’ям корів, що була в наявності на початок 2020 року;
надано оцінку ефективності виробництва та реалізації молока в сільськогосподарських
підприємствах України за 2005, 2010 та 2018 роки.
Висновки. Встановлено, що закупівельна ціна на молоко як у сільськогосподарських
підприємств, так і у домогосподарств, яке поставляється на молокопереробні
підприємства, майже в три рази нижча за кінцеву роздрібну ціну. Запропоновано
підвищення економічної ефективності виробництва молока за рахунок вирішення
протиріч між сільськогосподарськими виробниками та молокопереробними
підприємствами, а також іншими суб'єктами агропромислового виробництва в процесі
досягнення ними економічних інтересів в діяльності щодо забезпечення населення
якісними молочними продуктами.
Ключові слова: агропромислове виробництво, галузь тваринництва,
скотарство, економічна ефективність, продуктивність, рентабельність.
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CURRENT STATE OF DAIRY LIVESTOCK IN UKRAINE
Abstract
Introduction. The article examines the current state and dynamics of dairy farming in Ukraine as
one of the leading industries. Its purpose is to ensure milk production amounts that meet the
standards of state food security and conditions for expanding the export potential of the domestic
economy. Despite the fact that milk production in Ukraine is profitable, it does not restrain the
negative trends of catastrophic reduction of cows and milk production. The level of development
of the agro-industrial complex, including dairy farming, depends on the social and food stability
of the economic system of the district, region and the state as a whole.
The purpose of this work is to assess the state of dairy farming in Ukraine, the development of
theoretical provisions and practical recommendations for improving the efficiency of production
and sale of milk in agricultural enterprises.
Research methodology. The methods of analysis and synthesis, abstract-logical are used
(formation of theoretical generalizations and conclusions), economic-mathematical, statistical,
comparison and generalization.
Results. The milk production and its structure, the number of cows and their structure by
categories of farms in Ukraine for 1990-2019; the volume and structure of gross agricultural
output for 1990-2019 (at constant prices in 2016) were studied in the article. The grouping of
agricultural enterprises in Ukraine by the number of cows, which was available at the beginning
of 2020; an assessment of the efficiency of milk production and sales in agricultural enterprises of
Ukraine for 2005, 2010 and 2018 have been provided.
Conclusions. It was found that the purchase price of milk, both from agricultural enterprises and
from households supplied to milk processing enterprises, is almost three times lower than the final
retail price. It is proposed to increase the economic efficiency of milk production by resolving the
contradictions between agricultural and dairy enterprises, as well as other subjects of agroindustrial production in the process of achieving their economic interests in providing the
population with quality dairy products.
Keywords: agro-industrial production, livestock industry, dairy farming, economic efficiency,
productivity, profitability.
JEL classification: D24; O12;Q12
Вступ
Наиважливіше завдання сільського господарства полягає в забезпеченні
населення продовольством в достатніи кількості та відповідної якості. Молочне
скотарство є однією з наиважливіших галузеи тваринництва, оскільки забезпечує
населення незамінними продуктами харчування. Підвищення економічної ефективності
виробництва молока пов'язано з вирішенням протиріч між сільськогосподарськими и
молокопереробними підприємствами, а також іншими суб'єктами молокопродуктового
підкомплексу в процесі досягнення ними економічних інтересів і забезпеченні
населення молочними продуктами необхідної якості та в потрібних обсягах.
Дослідженню стану розвитку молочного скотарства присвячено багато наукових
праць українських вчених-аграрників: П.Т. Саблука і В.І. Боика [1], В.Г. Андріичука і
І. С. Сас [2], Н.О. Аверчевої [3], Н.І. Шиян [4], В.С. Ніценка і Ю.І Данька [5], А.С. Іванової [5],
А.О. Петриченко [6], О.В. Копитко [7], О.М. Кравченко [8], О.М.Васильченка [10] та ін.
Не можливо не погодитися з думкою Аверчевої Н.О., яка вважає, що негативні
процеси у скотарстві молочного напряму обумовлені такими чинниками: низькии
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рівень інвестиціиної привабливості галузі через переважну збитковість господарств;
висока капітало- і трудомісткість виробничих процесів; зростання цін на енергетичні та
інші ресурси, які потребує галузь; необхідність відведення значних площ
сільськогосподарських угідь під кормові культури, сінокоси і пасовища; недостатніи
обсяг державних дотаціи для тваринництва, скасування спеціального режиму
повернення ПДВ; непрозора політика держави щодо відкриття ринку землі [3, с. 30].
Як влучно зазначає Н.І. Шиян, розвиток галузі скотарства слід поєднувати із
забезпеченням сталого розвитку сільських територіи. Існуючии економічнии механізм
фактично унеможливлює розвиток дрібних сімеиних господарств [4, с. 43].
Звичаино є чимало програм сталого розвитку сільських територіи і забезпечення
економічних, соціальних і екологічних ініціатив територіальних громад, однак
відсутність елементарного бажання щось змінювати, гальмує навіть самі перспективні
ініціативи.
Досить влучною є думка Ніценко В.С. та Данько Ю.І., що для забезпечення
економічної стіикості молокопродуктової підгалузі необхідно реалізувати низку
заходів. Серед них: розвиток промислового молочного скотарства на противагу
домінуванню дрібнотоварного виробництва [5, с. 15].
Актуальність і важливість цих питань і зумовили вибір предметно-об’єктної
сфери та мети дослідження.
Мета дослідження
Метою даної статті є оцінка сучасного стану молочного скотарства України,
розробка теоретичних положень і практичних рекомендаціи по підвищенню
ефективності виробництва та реалізації молока в сільськогосподарських підприємствах.
Виклад основного матеріалу досліджень
Молочне скотарство – одна з наиважливіших продовольчо-безпекових галузеи
України, призначення якої полягає в забезпеченні виробництва молока в обсягах, які
достатні для завантаження виробничих потужностеи молокопереробних підприємств з
подальшим виробництвом молочної продукції. Стан розвитку агропромислового
комплексу, в тому числі і її важливої складової – галузі молочного скотарства, впливає
на соціальну и економічну стабільність економічної системи. Здорова нація – запорука
успішної економіки, а якісна сировина – основа виробництва корисних для здоров’я
продуктів.
За даними FAO – 16% енергії людство отримує з їжі тваринного походження,
зокрема молока. В дании же час в Україні споживання цього продукту є нижчим від
медично-рекомендованих. В середньому українець споживає менше 200 кг молока та
молочних продуктів за рік, при нормі у 380 кг. Становище галузі молочного
тваринництва з кожним роком погіршується, а Україна, на жаль, все більше орієнтується
на імпорт молочної продукції, вказуючи на неконкурентоспроможність національної
молокопереробної галузі, яка не в змозі задовольнити потреби внутрішнього ринку.
З кожним роком українська молочна галузь втрачає можливості і здатність конкурувати
навіть на вітчизняному ринку молочної продукції. На жаль, забезпечення виробництва,
яке повинно бути соціально-орієнтованим на зростання здорового суспільства та яке не
приносить матеріальної вигоди, і більше того – капітало- і трудомістке, потребує
фінансової підтримки и контролю, сучасному бізнесу просто не цікаве.
Молочне скотарство завжди заимало вагому частку в обсягах і структурі валової
продукції сільського господарства. За роки незалежності України поголів’я корів и
обсяги виробництва молока значно скоротились. Питома вага виробництва продукції
тваринництва в Україні у 2019 р. (табл. 1) становила 20,9%, порівняно з маиже 50% у
1990 році. При цьому питома вага виробництва молока в загальніи структурі валової
продукції сільського господарства скоротилась за досліджувании період з 10,7% до 6,3%
і має тенденцію до поступового скорочення. Варто зауважити, що питома вага
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виробництва молока в структурі валової продукції сільського господарства становила у
1990 році більше 20%, а отже скорочення становить більше ніж в 3 рази.
Таблиця 1. Обсяги та структура валової продукції сільського господарства
за 1990-2019 роки (у постійних цінах 2016 р.)
Валова продукція

2010
467474,7

Всього, млн грн
в т.ч. продукція тваринництва,
137828,4
млн грн
питома вага продукції
29,5
тваринництва, %
в. т.ч. молоко, млн грн
50128,7
питома вага молока, %
10,7

2016
634433,1

Роки
2017
620475,6

2018
671294

2019
680982,4

2019 у %
до 2010 р.
145,7

139971,2

140318,6

141946,5

142276,8

103,2

22,1

22,6

21,1

20,9

-8,6 в.п.

45131,5
7,1

44692,4
7,2

43902,5
6,5

42978
6,3

85,72
-4,4 в.п.

Джерело: [11]
Молочне скотарство – одна з провідних галузеи тваринництва України,
призначення якої – забезпечення виробництва молочних продуктів в обсягах, які
відповідають нормам державної продовольчої безпеки та розширення експортного
потенціалу вітчизняної економіки.
Демографічна, економічна, політична ситуація з кожним роком лише погіршується і
Україна вже не в змозі задовольнити навіть потреби внутрішнього ринку в багатьох видах
стратегічної продукції, в тому числі молоці та молочних продуктах. Низька купівельна
спроможність громадян вимагає від молокопереробних підприємств пристосовуватися до
вимог внутрішнього ринку. Обсяги споживання молока и молочної продукції не
забезпечують медично-рекомендовані норми споживання. Більшість молочних продуктів
для великої частини українців вже стали просто недоступні. У табл. 2 наведено динаміку
виробництва молока та поголів’я корів в Україні за період 1990-2019 роки.
Таблиця 2. Виробництво молока і його структура, поголів'я корів і їх структура по
категоріях господарств України за 1990-2019 роки
Роки

Всі категорії
господарств

1990
2000
2010
2015
2016
2017
2018
2019

24508,3
12657,9
11531,0
10615,4
10381,5
10280,5
10098,8
9663,2

1990
2000
2010
2015
2016
2017
2018
2019

8378,2
4958,3
2642,8
2166,6
2108,9
2017,8
1926,3
1788,5

У тому числі
у% до
питома
госп.
с-г. підпр.
1990 р.
вага, %
насел.
Виробництво молока, тис тонн
100,0
18634,1
100
76
5874,2
51,6
3668,7
19,7
29
8989,2
47,0
3047,9
16,3
26,4
8483,1
43,3
2669,2
14,3
25,1
7946,2
42,4
2705,6
14,5
26,1
7675,9
41,9
2765,7
14,8
26,9
7514,8
41,2
2760
14,8
27,3
7338,8
39,4
2728,6
14,6
28,2
6934,6
Чисельність поголів’я корів станом на кінець року, тис гол
100
6191,6
100
73,9
2186,6
59,2
1851
29,9
37,3
3107,3
31,5
589,1
9,5
22,2
2053,7
25,9
505,1
8,2
23,3
1661,5
25,2
484,6
7,8
23,0
1624,3
24,1
466,6
7,5
23,1
1551,2
23,0
467,9
7,6
24,3
1458,4
21,3
438,6
7,1
24,5
1349,9
У % до
1990р

у% до
1990 р.

питома
вага, %

100
153
144,4
135,3
130,7
127,9
124,9
118,1

24
71
73,6
74,9
73,9
73,1
72,7
71,8

100
142,1
93,9
76,0
74,3
70,9
66,7
62,6

26,1
62,7
77,8
76,7
77
76,9
75,7
75,5

Джерело: [11]
За аналізовании період (1990-2019 роки) в Україні поголів’я корів зменшилось в 4
рази і становило у 2019 році 1788,5 тис. гол. У сільгосппідприємствах поголів’я корів
скоротилось аж на 82,9% порівняно з поголів’ям корів у 1990 році. При цьому 75,5%
поголів’я корів утримується господарствами населення, хоча і поголів’я корів в підсобних
господарствах за останні роки значно скоротилось і в 2019 році становить 1349,9 тис. гол
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або маиже 63% аналогічного показника 1990 року. Як наслідок, обсяги виробництва
молока також зменшились більше ніж в 2 рази і в 2019 році становили 9663,2 тис. т. І лише
за рахунок зростання продуктивності корів більш ніж в 2 рази було дещо призупинено
темпи падіння обсягів виробництва молока в Україні. Продуктивність корів в
сільськогосподарських підприємствах за даними Державної служби статистики України
дещо вища ніж в господарствах населення, які виробляють 72,7% молока.
Молочне скотарство є досить прибутковим, особливо якщо сільськогосподарські
виробники знаходяться близько до переробних підприємств і сформована потужна
сировинна зона. Молочна корова – це маиже цілорічнии дохід, або як говорять в
господарствах – «живі» гроші. Якісне молоко наразі в Україні не потребує «реклами», воно
вже
має
своїх
потенціиних
покупців-молокопереробників.
Навіть
серед
молокопереробних підприємств иде жорстка конкуренція за якісну сировину і вони готові
платити «достоину» ціну. За роки незалежності України, поряд зі значним зниженням
поголів’я корів в господарствах (маиже в чотири рази), виробництво молока зменшилось
значно менше – в 2,5 рази. Це відбулося в основному за рахунок зростання продуктивності
корів маиже в два рази (в 2019 р. – 4976 кг/гол.) (табл. 3). Особливого зростання
продуктивності досягнуто в сільськогосподарських підприємствах (6101 кг/гол або
більше ніж у 2,3 рази порівняно з 1990 роком), які мають значно більше технологічних
можливостеи для забезпечення умов ефективного молочного скотарства и виробництва
молока високої якості.
Таблиця 3. Середній річний удій молока від однієї корови по Україні
за 1990, 2000, 2015-2019 роки, кг
Показник
Господарства всіх категоріи
Сільськогосподарські
підприємства
Господарства населення

1990
2675

2000
2177

2015
4644

Роки
2016
4735

2017
4820

2018
4922

2019
4976

2019р. в %
до 1990 р.
186,0

2676

1469

5352

5643

6025

6190

6101

228,0

2671

2875

4437

4473

4480

4559

4630

173,3

Джерело: [11]
Основною досконалих економічних відносин між суб’єктами молокопродуктового
підкомплексу є виробничі відносини, побудовані на раціональному поєднанні форм
суспільного поділу праці – спеціалізації, концентрації, кооперації, інтеграції з урахуванням
науково обґрунтованого розміщення виробництва. Науковці Андріичук В. Г. та Сас І. С.
вказують: «Чим вищии рівень концентрації молочного скотарства, тим вищии рівень
спеціалізації підприємства на продукції цієї галузі за однакових інших умов» [2, с. 90-91].
Спеціалізація, в першу чергу, залежить від рівня розвитку продуктивних сил. Чим вищии
рівень їх розвитку, тим більше розділена и спеціалізована праця, і тим ефективніші
економічні відносини між окремими галузями та виробництвами. Вужча спеціалізація
дозволяє підприємствам зосередити господарські ресурси на виробництві одного чи
декількох видів продукції та організувати виробництво иого в більших масштабах.
Спеціалізоване виробництво, як правило, є високоінтенсивним і ефективним, оскільки
має відповідну матеріально-технічну базу, кадровии потенціал тощо [10, с.118]. В умовах
ринку фундаментальними вимогами ефективної спеціалізації є повне використання
природних і економічних умов, а також трудових ресурсів і навиків населення та
забезпечення поєднання міжрегіонального розподілу праці та самозабезпечення регіонів
продовольством і сільськогосподарською сировиною для промисловості. На жаль, на
думку численних експертів, обсяги виробництва, переробки та споживання молока в
Україні, на які посилаються статистичні дані, значно завищені. Програми підтримки та
реформування молочного скотарства в Україні не діють саме через орієнтування не на
реальні числа, а на статистику. Дані групування сільськогосподарських підприємств в
Україні за поголів’ям корів, що була в наявності на початок 2020 року (табл. 4), показали,
що 42,3% підприємств в Україні тримають від 100 до 499 корів.
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Таблиця 4. Групування сільськогосподарських підприємств в Україні за
поголів’ям корів, що була в наявності на початок 2020 року
Показники
Підприємства
з них мали, голів
до 50
50 – 99
100 – 499
500 – 999
більше 1000

одиниць
1894
625
228
801
175
65

Кількість підприємств
у % до загальної кількості
100,0
33,0
12,0
42,3
9,3
3,4

Кількість тварин
одиниць у % до загальної кількості
438,6
100,0
10,1
16,5
191,5
116,9
103,6

2,3
3,8
43,7
26,6
23,6

Джерело: [11]
Всього 3,4% сільськогосподарських підприємств утримують поголів’я більше 1000
корів. Отже, маиже половина поголів’я корів утримується у 240 сільськогосподарських
підприємствах, які становлять 12,7% від загальної кількості. Внутрішніи ринок і загальна
кон'юнктура молочного ринку формується під постіиним тиском зовнішніх чинників.
Різке зниження реальних доходів громадян, і, як наслідок, їх купівельної спроможності
(особливо за останні роки), на фоні значного зростання споживчих цін призвело до
зниження українцями споживання молока та молочних продуктів, особливо якісних. Стан
аграрного виробництва насторожує і змушує не просто замислитися, але и рішуче діяти.
Причому ці дії повинні бути результатом ефективної взаємодії державних органів влади,
виробників, переробників, науковців і споживачів. Наразі сільськогосподарські
виробники постіино знаходяться на етапі вибору більш прибуткового виробництва,
затребуваного ринком, і, як правило, від цього наибільше страждає «неприбуткова»
галузь тваринництва [9, с. 40].
Враховуючи невпинне зростання населення світу, дефіцит якісного, натурального
та смачного молока, значне збільшення попиту на молочну продукцію, яке проявляється
у підвищенні споживання молока середньостатистичним жителем планети, виробляти
молоко стає все більш вигідним. Однак, проблема ефективного функціонування
молочного скотарства залишається надзвичаино складною, насамперед через те, що
сільськогосподарські виробники молока (як підприємства, так і в більшіи мірі
господарства населення) залежать від переробників молока, які встановлюють занизьку
закупівельну ціну на молоко и диктують власні умови. Незважаючи на те, що і
виробники молока, і переробники прагнуть, в першу чергу, максимізувати власнии
прибуток, основною їх метою залишається задоволення потреб населення у молоці і
молочних продуктах в достатніх обсягах і відповідної якості.
Ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах в
умовах ринку являє собою складну економічну категорію, обумовлену системою
взаємопов’язаних і взаємозалежних технологічних, організаціиних, соціальноекономічних чинників, спрямованих на розв'язання суперечностеи між суб'єктами
молокопродуктового підкомплексу у процесі досягнення ними економічних інтересів в
діяльності щодо забезпечення населення молоком і молочними продуктами відповідно до
норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії.
Ефективність виробництва та реалізації молока в Україні за 2005, 2010 та у 2018 році
представлено в табл. 5. Проведении економічнии аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств України свідчить, що виробництво молока є прибутковим – рівень
рентабельності у 2018 році становив 12,6%. За ряд років (2005-2018 рр.) відбулось значне
зростання виробничої і повної собівартості одиниці продукції – більш ніж в чотири рази.
Середня ціна реалізації продукції зросла в 6,7 рази, витрати на її виробництво та
реалізацію – в 7,1 рази. У 2017 році рівень рентабельності виробництва молока становив
26,6%, а у 2019 році – 20,6%. Варто зауважити, що виробництво молока є одним з
наиприбутковіших видів сільськогосподарської продукції у 2019 році. Середня ціна
реалізації молока у 2019 році становила 8198,2 грн/т [11].
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Таблиця 5. Ефективність виробництва та реалізації молока в
сільськогосподарських підприємствах України за 2005, 2010 і 2018 роки
Показники
Поголів’я корів, тис. гол
Вироблено продукції, тис. т
Середніи річнии удіи молока, кг/гол
Реалізовано – всього (у перерахунку на
молоко), тис. т
Виробнича собівартість всього, млн грн
в т. ч. 1 тонни, грн
Повна собівартість всього, млн грн
в т. ч. 1 тонни, грн
Середня ціна реалізації 1 т, грн
Чистии дохід (виручка), млн грн
Прибуток (збиток),млн грн
на 1 т молока
Рівень товарності, %
Рівень рентабельності (збитковості), %

1990*

2005 р.

2010 р.

2018 р.

6191,6
18634,1
2941
18023,0

866,2
2582,5
2952
2121,3

589,1
2216,6
3975
2004,1

467,9
2760,0
5352
2603,2

2018 р. у % до
2005 р.
-2 рази
106,9
181,3
122,7

6018,8
323,0
5922,4
328,6
434,4
7829,2
1906,8
105,8
96,7
32,2

2146,3
831,1
1953,3
920,8
1126,9
2192,2
238,9
112,6
82,1
12,2

4421,2
1996,4
4588,2
2289,4
2938,7
6008,5
1420,3
649,3
90,4
17,9

16881,6
6116,5
17027,5
6541,0
7602,4
19790,6
1237,7
1061,4
94,3
16,1

+7,8 раз
+7,4 раз
+8,7 раз
+7,1 раз
+6,7 раз
+9 раз
+5,2 рази
+9,4 рази
+12,2 в.п.
+3,9 в.п.

Джерело: [11]
Отже, аналізуючи сучаснии стан молочного скотарства в Україні, можна впевнено
говорити, що, незважаючи на складні взаємовідносини господарюючого суб’єкту з
органами самоврядування та іншими суб’єктами, провина, як правило, за збиткове
господарювання в цілому лежить на власнику та/або менеджменті. З точки зору автора,
основними напрямками розвитку високоінтенсивного молочного скотарства є міцна
кормова база, стабільність державної підтримки, добре налагоджена система
ветеринарного обслуговування та необхідність удосконалення механізму управління
прогресивною системою інтенсифікації виробництва молока на основі використання
високопродуктивної безприв’язної системи утримання корів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Підвищення економічної ефективності виробництва молока пов'язано з
вирішенням протиріч між сільськогосподарськими та молокопереробними
підприємствами, а також іншими суб'єктами молокопродуктового підкомплексу в
процесі досягнення ними економічних інтересів і забезпечення населення молочними
продуктами необхідної якості та в потрібних обсягах. Основою формування стіиких
взаємовигідних відносин між виробниками молока (як сільськогосподарськими
підприємствами, так і господарствами населення) и молокопереробними
підприємствами є створення молочних кластерів, що дозволяє забезпечити високу
якість сировини та готової молочної продукції і вирішити проблему низької
закупівельної ціни молока для господарств населення. Формування кластерів в
молочному тваринництві, що функціонують на основі одночасної дії «конкуренції і
кооперації» з урахуванням регіональних особливостеи та інтенсифікації виробництва є
перспективною формою розвитку молочного скотарства.
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КОНЦЕНТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Баланюк, М. В. Концентрація банківської діяльності в Україні [текст] / Максим
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Анотація
Вступ. Внаслідок розвитку економіки зросло й бажання банків отримати ще більше
прибутків і зацікавити людей скористатися їх послугами. Саме така тенденція
призводить до зростання рівня ринкової концентрації банківської діяльності.
Метою статті є аналіз наявного рівня концентрації банківської діяльності в Україні й
розробка рекомендацій щодо її мінімізації.
Результати. Досліджено концентрацію банківської діяльності в Україні та її вплив на
розвиток економіки. Визначено трактування понять «концентрувати» й «концентрації
банківської діяльності». Досліджено динаміку кількості комерційних банків в Україні за
містами їх реєстрації. Проаналізовано сукупний фінансовий результат за досліджуваний
період, який зберігає негативні значення, адже кількість банків продовжує
скорочуватись, причому темпи цього процесу вимірюються в середньому одним банком
за місяць. Висвітлено найбільш активні центри банківської діяльності в Україні.
Показано детальний аналіз банківської діяльності із обрахуванням індексу ХерфіндаляХіршмана, який, в свою чергу, дав змогу визначити рівень концентрації банківської
діяльності в Україні.
Висновки. Визначено, що надмірно висока частка держави у власному капіталі
банківської системи може мати негативний результат, адже таке зростання в умовах
кризи поруч із надмірною капіталізацією може спричинити дезорганізацію в управлінні
усіма державними банками впродовж наступних років. Було визначено, що замість
десятків закритих банківських установ прийде нова генерація українських банків, які
активно здійснюватимуть політику інновацій і позиціонуватимуть себе як надійні
інститути із закордонними інвестиціями, а стабілізація національної грошової одиниці
й уповільнення темпів інфляції стануть тими факторами, які допоможуть це
реалізувати в реаліях нинішньої економіки. Крім цього в результаті роботи над даною
проблемою було з’ясовано, що довіра серед населення щодо діяльності банківського
сектору України і досі залишає незадовільною. Здійснений аналіз результатів оцінювання
індексу фінансової стабільності та запропоновано низку рекомендацій щодо зменшення
ефекту концентрації банківської діяльності.
Ключові слова: концентрація, банківська система, індекс Херфіндаля-Хіршмана,
банківський сектор.
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CONCENTRATION OF BANKING ACTIVITY IN UKRAINE
Annotation
Introduction. As a result of the development of the economy, the desire of banks to get even more
profit and interest people to use their Bank's services has also increased. This trend leads to an
increase in the level of market concentration of banking activities.
The purpose of the article is to analyze the current level of concentration of banking activity in
Ukraine and create recommendations for its minimization.
Results. The concentration of banking activity in Ukraine and its impact on the development of
the economy are studied. The interpretation of the concepts "concentrate" and "concentration of
banking activity" is defined. The dynamics of the number of commercial banks in Ukraine by city
of their registration is studied. We analyzed the total financial result for the period under study,
which retains negative values, because the number of banks continues to decline, and the pace of
this process is measured on average by one Bank per month. The most active centers of banking
activity in Ukraine are highlighted. A detailed analysis of banking activity is shown with the
calculation of the Herfindahl-Hirschman index, which in turn allowed us to determine the level of
concentration of banking activity in Ukraine.
Conclusions. It is determined that an excessively high share of the state in the banking system's own
capital may have a negative result, because such growth in the crisis near to excessive capitalization
may lead to disorganization in the management of all state-owned banks over the next years. It was
determined that instead of dozens of closed banking institutions a new generation of Ukrainian
banks will come, which actively implement a policy of innovation and will position themselves as
credible institutions with foreign investments and stabilization of the national currency and the
slowdown in inflation will be factors that will help to realize the realities of the current economy. In
addition, it was found that the confidence among the population about the activities of the banking
sector in Ukraine still leaves much to be desired. Based on the research, the results analysis of the
assessment of the financial stability index was carried out and a number of recommendations were
proposed to reduce the effect of concentration of banking activities.
Keywords: concentration, banking system, Herfindahl-Hirschman index, banking sector.
JEL classification: E58; G21
Вступ
Правильне функціонування учасників банківської системи є важливою
запорукою розвитку економіки країни в цілому. Саме тому керівництво банків має вкраи
уважно ставитися до виникнення зовнішніх загроз і шляхів їх якнаишвидшого
вирішення. Така тенденція стимулює розвиток банківської системи и окремо кожного
банку. Внаслідок такого стрімкого розвитку росте и бажання банків отримати ще більше
прибутків і зацікавити людеи скористатися послугами саме їх банку, що, зі свого боку,
призводить до зростання рівня ринкової концентрації. Дании процес суперництва між
учасниками банківського сектору може стати каталізатором виникнення монополіи на
ринку банківських послуг, що призводить до підвищення процентних ставок і спонукає
до кредитування більш ризикових проектів [1]. Тому дослідження у сфері ринкової
концентрації банків є дуже актуальним.
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Левова частка досліджень, які стосуються теоретичних засад і утворення процесів
концентрації банківського сектору належить таким вітчизняним і зарубіжним
науковцям як: А. Лузанов, О. Дзюблюк, А. Верніков, Р. Грищенко, А. Анісомова, В. Геєць,
М. Люзяк та інші. Проте цілии ряд питань, які стосуються способів управління процесами
концентрації та їх поступовим розв’язком залишаються недостатньо опрацьованими.
Мета та завдання статті
Метою статті є аналіз наявного рівня концентрації банківської діяльності в
Україні та розробка рекомендаціи щодо її мінімізації.
Виклад основного матеріалу дослідження
Аналізуючи поняття «концентрації», варто звернутися до академічного
тлумачного словника в якому термін «концентрувати» означає «збирати, скупчуватися,
зосереджуватися».
Внаслідок цього, беручи до уваги поняття «концентрації банківської діяльності»,
иого варто характеризувати як надмірно велике скупчення частки банківських операціи і
власності у групах певних банків чи в одному банку. Таке надмірне зосередження частки
власності відображає загальнии показник концентрації банківського капіталу, що, зі свого
боку, є відображенням концентрації власності в банківськіи системі, яка може належати
приватним бізнесменам, державі або іноземним власникам [2]. В результаті, одне із
тверджень, які достатньо точно характеризують таке поняття як «концентрація банків»,
знаходимо у словнику А. Азріліяна, де воно трактується як «зосередження кредитних
ресурсів і операціи у великих і наибільших банках з метою забезпечення зростання
фінансового капіталу и збагачення фінансової олігархії» [3, c. 271].
Вагомим аспектом при дослідженні концентрації ринку є аналіз динаміки
географічного розташування гравців з метою визначення наибільш розвинених регіонів
і встановлення таких, де конкуренція є наибільш загостреною, та визначення на яких
територіях банківська сфера розвивається наишвидше. Детальна динаміка кількості
банків за регіонами протягом періоду з 2014 по 2018 р. приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка кількості комерційних банків в Україні за містами їх
реєстрації протягом періоду з 2014-2018 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [4]
Як бачимо з рис. 1, географія вітчизняних комерціиних банків протягом періоду з
2014 по 2018 р. дещо скоротилась, що свідчить про підвищення концентрації не тільки
у центрах фінансової активності в Україні (Київ, Харків, Львів), а загалом по Україні. В
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умовах монополізації національного ринку банківських послуг і безпосередньо
«ПриватБанку» варто припустити, що уряд України вживає радикальні заходи щодо
регулювання банківської сфери, контролю банківських операціи і валютного ринку.
Таким чином, на основі детального аналізу загальних показників діяльності
комерціиних банків в Україні за період з 2014 по 2018 р. можна відзначити, що
банківська сфера в цілому переживає складні часи, оскільки сукупнии фінансовии
результат за досліджувании період зберігає негативні значення; кількість банків
продовжує скорочуватись, причому темпи цього процесу вимірюються в середньому
одним банком за місяць. Наибільш активними регіонами у сфері банківської діяльності
є Київ, Харків, Львів, де останні протягом аналізованого періоду втратили своє значення.
Київ залишається єдиним містом, де кількість банків вимірюється десятками, а не
одиницями. Варто зауважити, що враховуючи особливості ведення бізнесу на території
України, описана тенденція є несприятливою для національної економіки, проте вона
може служити початком її відновлення, оскільки більшість банків створюються з метою
короткотермінового накопичення капіталу и швидкого розміщення наявних фінансових
ресурсів. Можливо на зміну закритим установам прииде нова генерація українських
банків, які активно будуть інвестувати в інновації та позиціонувати себе як надіині
інститути із закордонними інвестиціями. Стабілізація національної грошової одиниці и
уповільнення темпів інфляції сприяють цьому.
Важливим висновком, якии варто зробити за підсумками аналізу, є те, що частка
активів у державних банках у досліджуваному сегментів зросла. Це може мати негативні
наслідки для економіки, оскільки негативно позначається на впровадженні інноваціи і
покращенні якості обслуговування клієнтів, оскільки державні банки є менш гнучкими
у приинятті рішень щодо використання сучасних технологіи і удосконалення власної
діяльності. Зазвичаи такі банки є «діиними коровами» за термінологією «Бостон
Консалтинг Груп», мета яких не інвестувати в розвиток ринку, а зберегти заиняті позиції
з метою накопичення капіталу и отримання надприбутків [5]. Проте, це дозволило
відновити довіру населення до банківської системи, що призвело до збільшення обсягу
депозитів протягом першого півріччя 2018 р. і зростання величини виданих кредитів.
Такі тенденції спостерігаються як для фізичних, так і для юридичних осіб. Загалом,
незважаючи на загальні багаторічні тренди скорочення активності у банківському
сегменті, протягом 2018 р. помітні перші «симптоми» відновлення галузі, що є
позитивним явищем для вітчизняної економіки. На основі аналізу діяльності
комерціиних банків протягом періоду з 2014 по 2018 р. також було отримано ряд
висновків про фактори, які впливали на діяльність українських банків.
Для більше детального аналізу банківської діяльності варто обрахувати індекс
Херфіндаля-Хіршмана, що дасть змогу визначити рівень концентрації банківської
діяльності впродовж досліджуваного періоду (рис. 2). Інтерпретація отриманих
результатів відповідно загальноприинятному підходу, наданому в роботі [9].
Проаналізувавши рис. 2 видно, що індекс Херфіндаля-Хіршмана стабільно зростає,
особливо в розрізі депозитів і кредитів фізичних осіб, адже в 2014 році коефіцієнт
депозитів фізичних осіб становив 648,4, тоді як в 2018 році цеи показник сягнув вже
967,1. Також варто взяти до уваги те, що збільшується значення коефіцієнта для
власного капіталу, що, зі свого боку, є наслідком зростання частки активів держави
внаслідок націоналізації «ПриватБанку». Проте, варто зауважити, що надмірно висока
частка держави у власному капіталі банківської системи може мати негативнии
результат, адже таке зростання в умовах кризи поруч із надмірною капіталізацією може
спричинити дезорганізацію в управлінні усіма державними банками впродовж
наступних років.
Ще один коефіцієнт, за допомогою якого можна здіиснити аналіз концентрації
банківської діяльності, носить назву CR [7].
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Рис. 2. Розрахункове значення індексу Херфіндаля-Хіршмана за активами і
пасивами банківської системи України впродовж 2014-2018 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних [6]
Його розрахунок можна здіиснити на основі суми ринкових часток, тих банків на
основі яких буде проведении аналіз, тобто в нашому – це АТ КБ «ПриватБанк»,
АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка коефіцієнта концентрації (CR3) в розрізі активів, пасивів та
капіталу провідних українських банків, %
Джерело: побудовано автором на основі даних [6]
Проаналізувавши рис. 3 можна зробити висновок, що значення деяких
коефіцієнтів є занадто завищеними, зокрема, це депозити фізичних осіб, коефіцієнт яких
у 2018 році становив аж 60,3 %. Також дещо завищеними коефіцієнтами можна
охарактеризувати кредити фізичних і юридичних осіб.
Варто наголосити на тому, що 3 провідні банки України сконцентрували в собі
надто велику кількість депозитів фізичних осіб, і, в разі банкрутства одного із цих банків,
може відбутися надзвичаинии спад банківського сектору, якии переживає і так важкі
часи, і подальше зниження рівня довіри населення до нього. Саме тому необхідно
активізувати роботу антимонопольного комітету в плані обмеження концентрації
таких величезних сум коштів у вигляді депозитів фізичних і юридичних осіб в «руках
провідних банків» [8].
Провівши дослідження банківського сектору, варто здіиснити дослідження
фінансової стабільності чотирнадцяти провідних банків України (рис. 4). Проаналізувавши рис. 4 бачимо, що маиже всі чотирнадцять провідних українських банків
мають високии рівень інтегральних показників оцінки фінансової стабільності, адже в
середньому показник становить 0,750. Наибільшии показник в АТ «ОТП Банк» – 0,895,
також досить високии показник у АТ «Раиффаизен Банк Аваль», якии становив вже
0,886. Щодо низького рівня оцінки, то варто виокремити АТ КБ «ПриватБанк», показник
якого опустився до 0,342, що є вкраи негативним для державного банку.
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Джерело: побудовано автором на основі даних [6]
Здіиснивши аналіз банків і їх діяльності, варто оцінити всю банківську систему
України, обрахувавши інтегральні показники її фінансової стабільності (рис. 5).
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Рис. 5. Підсумкові результати оцінювання індексу фінансової стабільності
банківської системи впродовж 2014-2018 років
Джерело: побудовано автором на основі даних [6]
Здіиснивши аналіз результатів оцінювання індексу фінансової стабільності,
можна зазначити, що маиже всі наведені інтегральні показники мають тенденцію до
збільшення впродовж 2014 – 2018 рр., крім інтегрального показника оцінки діяльності
системних банків. Адже в 2014 році цеи показник становив 0,352, тоді як в 2018 році
зменшився до 0,245.
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, проаналізувавши показники концентрації банківської діяльності можна
зробити висновок, що частка активів у державних банках у досліджуваному сегментів
зросла. В маибутньому саме така ситуація може вкраи негативно позначитись на темпах
впровадження технологічних інноваціи, адже державні банки відрізняються меншою
гнучкістю щодо прииняття рішень для впровадження сучасних технологіи і
удосконалення їх власної діяльності.
Проте, незважаючи на тренди скорочення активності у банківському сегменті, які
спостерігаються вже декілька останніх років, саме у 2018 році стали помітними перші
прояви відновлення, що є позитивним явищем для вітчизняної економіки. Нинішня
ситуація з рівнем концентрації банківської діяльності має вплив на динаміку розвитку
ринку, адже вона пришвидшує притік інвестиціи, а тому являється основним фактором
ефективного технологічного розвитку економіки, проте, з іншого боку, навпаки «стає
фундаментом» для формування монополіи на ринку. Подальше дослідження автора
будуть присвячені вдосконаленню механізмів врегулювання банківської діяльності.
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Руденко, С. В. Казначеиськии контроль видатків бюджету в Україні: стан та напрями
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Анотація
Вступ. У сучасних умовах розвитку вітчизняних фінансів, коли державний бюджет з року
в рік приймається з дефіцитом, коли поряд з перманентними внутрішніми політичними
та економічними проблемами з’являються додаткові глобальні виклики (як то пандемія
короновірусної інфекції COVID-19), що значно збільшує ризики невиконання дохідної
частини бюджетів різних рівнів, актуальності набуває контроль видатків цих
бюджетів. Потребують особливої уваги питання розробки ефективного й раціонального
механізму контролю виконання бюджетів різних рівнів органами Державної
казначейської служби України, зокрема в частині видатків розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів.
Мета. Метою статті є розкриття особливостей контрольних функцій з дотримання
бюджетного законодавства в Державній казначейській службі України й розробка
пропозицій щодо удосконалення організації та проведення казначейського контролю
видатків бюджетів в Україні.
Використані методи. Під час дослідження використано такі методи: абстрактнологічний, монографічний, узагальнення, системного аналізу й синтезу, порівняння.
Результати. Охарактеризовано особливості здійснення контрольної функції Державної
казначейської служби України в сучасних умовах розвитку фінансів. Обґрунтовано
пріоритетність попереднього контролю при виявленні правопорушень розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів. Запропоновано заходи з удосконалення організації
казначейського контролю видатків бюджету в Україні. Надано рекомендації з активізації
превентивних заходів щодо недопущення правопорущень при виконанні бюджетів
органами Державної казначейської служби України та щодо посилення відповідальності
за результати виконуваних ними функцій.
Ключові слова: фінансовий контроль, державний бюджет, Державна казначейська
служба України, видатки бюджету, поточний казначейський контроль, удосконалення.
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TREASURY CONTROL OF BUDGET EXPENDITURE IN UKRAINE: CONDITION AND
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT
Abstract
Introduction. In the current context of domestic finance, when the state budget is adopted with a
deficit from year to year, when along with permanent domestic political and economic problems
there are additional global challenges (such as the pandemic of coronavirus infection COVID-19),
which significantly increases the risks of non-fulfillment of the revenue side of the budgets of
different levels, the control of expenditures of these budgets becomes relevant. The issues of
developing an effective and rational mechanism for controlling the execution of budgets at various
levels by the bodies of the State Treasury Service of Ukraine need special attention, in particular
in terms of expenditures of managers and recipients of budget funds.
Purpose. The purpose of the article is to reveal the features of control functions for compliance
with budget legislation in the State Treasury Service of Ukraine and to develop proposals for
improving the organization and conduct of treasury control of budget expenditures in Ukraine.
Methods used. The following methods were used during the research: abstract-logical,
monographic, generalization, system analysis and synthesis, comparison.
Results. The peculiarities of the control function of the State Treasury Service of Ukraine are
described in the modern conditions of financial development. The priority of preliminary control
in detecting offenses by managers and recipients of budget funds is substantiated. Measures to
improve the organization of treasury control of budget expenditures in Ukraine are proposed.
Recommendations are provided for the intensification of preventive measures to avoid offenses in
the implementation of budgets by the State Treasury Service of Ukraine and to strengthen
responsibility for the results of their functions.
Keywords: financial control, state budget, State Treasury Service of Ukraine, budget
expenditures, current treasury control, improvement.
JEL classification: H59; H72
Вступ
В сучасних умовах розвитку вітчизняних фінансів, коли державнии бюджет з року
в рік приимається з дефіцитом, а иого основним джерелом фінансування виступають
зовнішні та внутрішні запозичення, які потребують значних бюджетних витрат на їх
обслуговування, коли поряд з перманентними внутрішніми політичними и
економічними проблемами з’являються додаткові глобальні виклики, як то пандемія
короновірусної інфекції COVID-19, що значно збільшує ризики невиконання дохідної
частини бюджетів різних рівнів, особливої актуальності набуває контроль видатків цих
бюджетів. У цьому контексті треба зазначити, що бюджетнии процес включає ряд
державних органів, на яких покладено функції фінансового контролю та аудиту
цільового и ефективного витрачання бюджетних коштів, втім, серед них окрема слід
виділити Державну казначеиську службу України (ДКСУ), якіи відповідно до
Бюджетного кодексу України відведено ключову та універсальну роль державного
фінансового контролю, починаючи з етапу реєстрації зобов’язань і оплати рахунків
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів і завершуючи отриманням звітності.
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Таким чином, у поточних умовах особливої уваги потребують питання щодо розробки
ефективного та раціонального механізму контролю виконання бюджетів різних рівнів
органами ДКСУ, зокрема в частині видатків розпорядників і одержувачів бюджетних
коштів.
Дослідженню питань, які пов’язані з організацією та проведенням контролю
виконання державного та місцевих бюджетів, приділено значну увагу з боку як
вітчизняних (О. Василик, О. Даневич, Е. Курганська, М. Мац, О. Охрімовськии,
П. Петрашко, В. Стоян, Н. Сушко, В. Успаленко, В. Федосов, С. Юріи та ін.), так і зарубіжних
вчених (Р. Акьель, Н. Барр, Дж. Гренн, Дж. Дэвис, Д. Йрвин, Е. Керни, Ф. Луна, Р. Масгреив,
Р. Миранда, Дж. Мозер, М. Робинсон, А. Перрон, Д. Спид, Д. Тобин, К. Фаггиони,
Р. Фернандез, А. Хиллман, А. Шах та ін.). Втім, враховуючи динамічність законодавчих
змін у вітчизняному бюджетному процесі, а також поточні проблеми на стадії виконання
бюджету, та зважаючи на вивчення зарубіжного досвіду зазначеної проблематики,
можна констатувати, що необхідним є подальше наукове-методичне обґрунтування
здіиснення контролю виконання бюджетів різних рівнів зі сторони ДКСУ.
Мета статті
Метою статті є розкриття особливостеи контрольних функціи з дотримання
бюджетного законодавства в ДКСУ та розробка пропозиціи щодо удосконалення
організації та ведення казначеиського контролю видатків бюджетів в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження
Говорячи про особливості діяльності та функціонал ДКСУ, доречним буде
акцентувати увагу на узагальненні С.І. Харченка, якии зазначає: «Апріорі діяльність
ДКСУ та її територіальних органів розглядають як суто технічну – ведення
бухгалтерського обліку, складання звітності про виконання державного и місцевих
бюджетів, а також управління ресурсами. При цьому поза увагою залишається одна з
головних казначеиських функціи – контроль дотримання бюджетного законодавства
учасниками бюджетного процесу» [1].
Оцінюючи перелік функціи ДКСУ та її завдання діяльності необхідно
констатувати, що одним із основних завдань даного державного органу є реалізація
контрольних повноважень щодо перевірки використання коштів, які спрямовуються
вітчизняним бюджетним установам і організаціям. На етапі виконання державного
бюджету ДКСУ здіиснює безпосередню перевірку операціи, а також уточнення прав,
наявності та обсягу коштів для проведення видатків розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів.
ДКСУ виступає як учасник бюджетного процесу, що проводить попередніи і
оперативнии (поточнии) контроль за фінансуванням видатків. Дании державнии орган
реєструє та обліковує всі бюджетні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів, а
також здіиснює відображення їх у бюджетніи звітності. У процесі їх реєстрації також
проводиться перевірка відповідності напрямів витрачання коштів державного бюджету
бюджетному асигнуванню і паспорту бюджетної програми. На даніи стадії бюджетного
процесу контролюється відповідність зобов’язань бюджетним асигнуванням,
відстежується реальна наявність коштів бюджетів і визначення можливостеи взяття
нових зобов’язань, проводиться облік нових зобов’язань, а також враховуються наслідки
вказаних діи для прогнозів динаміки наявних коштів на Єдиному казначеиському
рахунку. Попереднім контролем тут виступає реєстрація та облік бюджетних
зобов’язань на стадії, що передує оплаті. Зі свого боку на стадії здіиснення платежів
відбувається поточнии казначеиськии контроль за бюджетними зобов’язаннями. Його
суть полягає у перевірці виключно технічних характеристик: присутності в системі
обліку ДКСУ попередньо зареєстрованих фінансових і юридичних зобов’язань,
відсутності рішень судів про арешт чи списання коштів із відповідних рахунків тощо.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
42

Специфічною діяльністю ДКСУ при цьому є її приналежність до Системи електронних
платежів Національного банку України, а відтак це вимагає обов’язкової звірки всіх
банківських реквізитів і дотримання інструкціи НБУ щодо оформлення документації.
Після отримання товарів (послуг, робіт) у відповідності до умов бюджетного
зобов’язання розпорядник бюджетних коштів приимає рішення щодо їх оплати і
передає доручення про це органу Казначеиства України [2].
Для оцінки якості контролю за видатками на стадіях попереднього і поточного
контролю доцільно представити структуру попереджень про неналежне виконання
бюджетного законодавства при казначеиському обслуговуванні Державного бюджету
України за видатками (табл. 1).
Таблиця 1. Структура попереджень про неналежне виконання бюджетного
законодавства при казначейському обслуговуванні Державного бюджету України
за видатками на стадіях попереднього і поточного контролю
Рік
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Загальна сума попереджень
млн грн
5719,2
5275,7
3590,1
1720,1
2098,5
190,4

Попередніи контроль
млн грн
%
5377,5
94,0%
5092,8
96,5%
3554,8
99,0%
1612,9
93,8%
1992,9
95%
103,5
54,4%

Поточнии контроль
млн грн
%
341,7
6,0%
182,9
3,5%
35,3
1,0%
107,2
6,2%
105,6
5,0%
86,9
45,6%

Складено за: [3]
Структура попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства,
які оформляються органами ДКСУ, показує, що попередження при попередньому
контролі складають в останні роки більше 90% їх загальної суми. Серед загальної суми
попереджень їх вартіснии обсяг у результаті поточного контролю є незначним. Таким
чином, можемо констатувати, що саме попередніи контроль має ключове значення в
казначеиському обслуговуванні державного бюджету за видатками.
Проведении аналіз М. Ю. Марченко щодо виконання контролю органами ДКСУ
також підтверджує зроблении нами висновок, що питома вага заходів попереднього
контролю в загальніи кількості попереджених порушень збільшилася з 43,7 до 96,2%
(аналіз проводився за 2010-2017 рр.), тобто маиже вдвічі. Вказано, що більшіи частині
допущених розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів правопорушень
вдалося запобігти завдяки попередньому контролю на етапі реєстрації бюджетних
фінансових зобов’язань [4].
Здіисненням повномасштабного бухгалтерського обліку всіх операціи з
бюджетними коштами, а також веденням усіх бюджетних рахунків – від рахунків
головних розпорядників до рахунків кінцевих одержувачів бюджетних коштів – органи
ДКСУ не тільки сприяють загальніи дисципліні, скоординованості діи учасників
бюджетного процесу, прозорості і зрозумілості будь-якого руху бюджетних коштів з
рахунку на рахунок, а и закладають основу для подальшого зовнішнього бюджетного
контролю за витрачанням бюджетних видатків. Саме здіиснювании органами ДКСУ
первиннии облік усіх операціи з бюджетними коштами дозволяє на будь-якому етапі
бюджетного процесу, і навіть після завершення всього бюджетного циклу, за
необхідності дослідити дії иого учасників щодо користування та витрачання цих коштів,
а в разі скоєння правопорушень у бюджетніи сфері притягнути винних осіб до
передбачуваної законодавством відповідальності [5].
З метою удосконалення організації контролю з дотримання бюджетного
законодавства в системі ДКСУ доцільним є забезпечення реалізації комплексу таких
заходів:
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1) удосконалення нормативно-правових засад фінансового контролю, яке має
здіиснюватися в напрямку забезпечення стабільності фінансового законодавства и
встановлення єдиних нормативів для всіх суб’єктів державного контролю, чіткого
розмежування їхніх повноважень шляхом прииняття відповідного закону, а також більш
широкого впровадження міжнародних стандартів, зокрема INTOSAI та МСА;
2) підвищення координації ДКСУ з іншими суб’єктами державного фінансового
контролю, у тому числі и за рахунок створення єдиної інформаціиної системи щодо
правопорушень;
3) розширення повноважень ДКСУ, які не залежатимуть від органів виконавчої
влади, що дозволить уникнути їхнього тиску як в процесі власне перевірок, так і
винесення рішення про обсяг відшкодувань заподіяних збитків, а також про
необхідність притягнення до відповідальності осіб, винних у нецільовому витрачанні
бюджетних коштів або їхніи перевитраті;
4) вироблення чіткої державної політики щодо правопорушень при нецільовому
використанні коштів місцевими органами влади або завищенні вартості виконаних
робіт чи наданих послуг, уточнення відповідальності посадових осіб за порушення при
розпорядженні бюджетними коштами;
5) підвищення професіоналізму спеціалістів ДКСУ за рахунок їх якісної підготовки
(перепідготовки);
6) розвиток матеріально-технічної бази ДКСУ шляхом впровадження сучасних
інформаціиних технологіи для паспортизації результатів контрольних заходів,
контролю за реальним виконання санкціи по виявленим правопорушенням, а також
забезпечення прозорості діяльності установ ДКСУ для суспільства [6].
Поряд з переліченими організаціиними напрямами удосконалення діяльності
ДКСУ треба акцентувати увагу на превентивних заходах контролю, які здатні знизити
кількість порушень і їх суми. Маємо на увазі роз’яснювальну роботу з боку органів ДКСУ
щодо бюджетного законодавства, зокрема здіиснення видатків бюджету
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, через проведення різних
тренінгів, семінарів, круглих столів, вебінарів тощо, що сприятиме удосконаленню знань
чинного бюджетного законодавства та змін до нього и підвищенню бюджетної
дисципліни зазначених суб’єктів.
Також треба звернути увагу, що для підвищення ефективності функціонування
органами ДКСУ необхідним є посилення відповідальності за результати виконуваних
ними функціи. Це фундаментальна проблема якості державних послуг і ефективності
результатів роботи державних служб. Актуальною є необхідність законодавчого
закріплення рівня відповідальності конкретних працівників за визначені результати
роботи, а також уніфікації правил і процедур проведення внутрішнього контролю в
органах виконавчої влади [5].
Висновки та перспективи подальших досліджень
Таким чином, за сучасних економічних і політичних умов, а також враховуючи
сериозні глобальні виклики, казначеиськии контроль є ключовим інструментом
забезпечення прозорого бюджетного процесу, дотримання цільового спрямування
видатків бюджетів різних рівнів. Ключову роль серед видів контролю в ДКСУ відіграє
попередніи контроль, про що, зокрема, свідчить структура попереджень про неналежне
виконання бюджетного законодавства, які оформляються органами ДКСУ, яка показує,
що попередження при даному контролі складають в останні роки більше 90% їх
загальної суми. Здіисненням повномасштабного бухгалтерського обліку всіх операціи з
бюджетними коштами, а також веденням усіх бюджетних рахунків – від рахунків
головних розпорядників до рахунків кінцевих одержувачів бюджетних коштів – органи
ДКСУ не тільки сприяють загальніи дисципліні, скоординованості діи учасників
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бюджетного процесу, прозорості і зрозумілості будь-якого руху бюджетних коштів з
рахунку на рахунок, а и закладають основу для подальшого зовнішнього бюджетного
контролю за витрачанням бюджетних видатків. З метою удосконалення організації
контролю з дотримання бюджетного законодавства в системі ДКСУ доцільним є
забезпечення реалізації комплексу таких заходів: удосконалення нормативно-правових
засад фінансового контролю; підвищення координації ДКСУ з іншими суб’єктами
державного фінансового контролю; розширення повноважень ДКСУ, які не
залежатимуть від органів виконавчої влади, що дозволить уникнути їхнього тиску в
процесі власне перевірок; вироблення державної політики щодо правопорушень при
нецільовому використанні коштів місцевими органами влади або завищенні вартості
виконаних робіт чи наданих послуг; уточнення відповідальності посадових осіб за
порушення при розпорядженні бюджетними коштами; підвищення професіоналізму
спеціалістів ДКСУ за рахунок їх якісної підготовки (перепідготовки); розвиток
матеріально-технічної бази ДКСУ. Окремо необхідно звернути увагу на посилення ролі
заходів, які б попереджували правопорушення з виконання бюджетів і посилення
відповідальності за результати виконуваних функціи органами ДКСУ.
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Анотація
Вступ. В статті розглянуто теоретичні питання щодо професіоналізації в контексті
управлінської діяльності. Адже в Україні існує низка проблем, пов’язаних із професійним
рівнем управлінських кадрів в контексті вирішення наявних завдань соціальноекономічного розвитку суспільства. Відтак професіоналізація менеджменту виступає
необхідним важелем для розвитку не тільки національної економіки, але й сучасного
суспільства в цілому. Виокремлено основні особливості управлінських процесів в
морському господарстві. Проаналізовано основні складові елементи професіоналізації
менеджменту: виявлення управлінських здібностей, управлінська профорієнтація,
первинна професійна управлінська освіта, інтеграція молодих фахівців в управлінські
процеси, поглиблене професійне навчання, суміжне навчання тощо.
Метою статті є дослідження основних інструментів професіоналізації менеджменту,
а також можливості їхнього застосування в морегосподарській сфері.
Результати. Сформульовано принципову схему професіоналізації менеджменту морського господарства. Визначено місце закладів вищої освіти в системі професіоналізації
менеджменту як основи формування «управлінського фундаменту». Ідентифіковано
можливості й перспективи використання управлінського консалтингу в морському
господарстві. Зроблено пропозиції щодо порядку формування необхідних професійних
компетенцій управлінського персоналу суб’єктів морегосподарської діяльності.
Висновки. Виходячи із нагальних проблем і завдань морського господарства, формування
сучасної системи професійного менеджменту має спрямовуватися на активне
використання системних методів для підготовки та прийняття управлінських рішень.
Інструменти професіоналізації менеджменту в морському господарстві мають бути
інноваційними і виступати прикладом інтелектуальних систем соціально-економічного
розвитку, в межах яких співіснують механізми взаємодії управлінської науки, системи
консалтингу й інноваційної управлінської практики. Ефективне використання механізму
та інструментів професіоналізації менеджменту в морському господарстві вимагає від
управлінців лідерських якостей, емоційного інтелекту та креативних здібностей.
Ключові
слова:
професіоналізація,
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морське
господарство,
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Abstract
Introduction. The article considers theoretical issues of professionalization in the context of
management. After all, in Ukraine, there are a number of problems related to the professional level
of management in the context of solving existing problems of socio-economic development of
society. Therefore, the professionalization of management is a necessary lever for the development
of not only the national economy but also modern society as a whole. The main features of
management processes in the maritime economy are highlighted. The main components of
management professionalization are analyzed: identification of managerial abilities, managerial
career guidance, primary professional management education, integration of young professionals
into management processes, in-depth professional training, related training, etc.
The purpose of the article is to study the main tools of professionalization of management, as well
as the possibility of their application in the maritime sector.
Results. The basic scheme of professionalization of maritime management is formulated. The
place of higher education institutions is determined in the system of the management
professionalization as the basis for the formation of the "management foundation". Possibilities
and prospects of using management consulting in the maritime sector are identified. The
proposals have been made on the procedure for forming the necessary professional competencies
of personnel management of maritime entities.
Conclusions. Based on the pressing problems and challenges of the maritime economy, the formation of a modern system of professional management should be aimed at the active use of systematic methods for the preparation and adoption of management decisions. Tools for the professsionalization of management in the maritime sector should be innovative and serve as an example
of intelligent systems of socio-economic development within which the mechanisms of interaction
of management science, consulting systems and innovative management practices coexist.
Effective use of the mechanism and tools of professional management in the maritime industry
requires managers to have leadership qualities, emotional intelligence, and creative abilities.
Key words: professionalization, management, maritime management, maritime economic
activity, managerial innovations, training, management consulting.
JEL classification: J44; L84; M53
Вступ
В сучасному світі управлінськии ресурс стає наиважливішим чинником
інноваціиного розвитку суспільства. Системність управлінських рішень, їхня
багатомірність і структуроване релевантне інформаціине наповнення створюють умови
для досягнення позитивних зрушень в усіх сферах господарської діяльності. З іншого
боку існує низка проблем пов’язаних із професіиним рівнем управлінських кадрів в
контексті вирішення наявних завдань соціально-економічного розвитку суспільства.
Відтак, професіоналізація менеджменту виступає необхідним важелем для розвитку не
тільки національної економіки, але и сучасного суспільства в цілому. На рівні
міжгалузевих комплексів, до яких відноситься и морегосподарськии, основним і
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наибільш дефіцитним ресурсом також є професіині компетенції управлінських кадрів.
На жаль, в останні роки вітчизняне морське господарство втрачає конкурентні позиції
на світовому ринку, що обумовлюється технологічною відсталістю більшості галузеи,
нестачею інвестиціиних ресурсів, несприятливими кон’юнктурними и геополітичними
тенденціями, правовими складнощами, дефіцитом кваліфікованих управлінських кадрів
і, в кінцевому рахунку, недостатнім професіиним рівнем менеджменту.
Окремим аспектам професіоналізації менеджменту присвячена низка праць таких
вчених як П. Друкер, С. А. Калашнікова, Дж. С. Максвелл, Г. Макстон, Ф. Малік,
Ю. М. Мельник, Г. Мінцберг, Й. Рандерс, Ю. М. Сафонов, В. А. Цвик. В тои самии час основні
проблемні питання щодо розвитку морського господарства висвітлено в Морськіи
доктрині України.
Мета та завдання статті
Метою статі є дослідження основних інструментів професіоналізації
менеджменту, а також можливості їхнього застосування в морегосподарськіи сфері з
огляду на наявнии управлінськии потенціал окремих підприємств і галузеи.
Виклад основного матеріалу
Термін «професіоналізація» досить часто зустрічається у сучасніи науковіи
літературі здебільшого в розумінні спеціальної підготовки людеи до виконання ними
професіиної діяльності. Зокрема, «професіоналізацію особистості» розглядають як:
професіину освіту (педагогічнии підхід); професіину реалізацію, приналежність до
визначеної професіиної спільноти (професіинии підхід); набуття соціального статусу
через професію (соціологічнии підхід) [9, с. 260]. В теорії та практиці менеджменту під
професіоналізацією розуміють процес, метою якого є підвищення ефективності
управління. Означении процес включає діяльність з розвитку управлінців задля
підвищення їх професіиного рівня; розробку, запровадження та модернізацію
інструментів управління у формі відповідних методів, засобів і технологіи задля
створення управлінської інфраструктури; формування відповідного світогляду у формі
філософії управління [2].
Професіина система менеджменту є універсальною категорією, проте можна
стверджувати про наявність її певних особливостеи для окремих міжгалузевих
комплексів, зокрема морегосподарського. Основою морського господарства є
морегосподарська діяльність, яка сформульована в Морськіи доктрині України як
використання ресурсів моря для задоволення потреб людини, а також суспільства в
цілому и розширеного відтворення природно-ресурсного потенціалу [7].
Серед управлінських особливостеи морського господарства можна виокремити
внутрішньогалузеву неоднорідність; просування на керівні посади фахівців з морською,
а не управлінською освітою; значні кадрові територіальні диспропорції; наявність
значної кількості «морських династіи», що сприяє проявам непотизму; зосередженість
системи підвищення кваліфікації на логістичних аспектах; сприиняття морських
спеціальностеи молоддю як модних і затребуваних за наявності дієвої профорієнтації;
складність і недостатня автоматизація управлінських процесів, достатньо динамічні
ротаціині процеси управлінського персоналу, особливо в портовому сегменті,
неналагоджена система суміжного навчання тощо.
Механізм професіоналізації менеджменту, доцільнии до використання у
морському господарстві слід поділити на такі блоки (рис. 1): виявлення управлінських
здібностеи; управлінська профорієнтація; первинна професіина управлінська освіта;
інтеграція молодих фахівців в управлінські процеси; професіине навчання для
виконання нових функціи і завдань, а також в процесі саморозвитку; суміжне навчання,
що сприяє зміцненню управлінських якостеи; поглиблене професіине навчання,
насамперед, для керівних посад.
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Механізм професіоналізації управлінської діяльності
Тестування
Комунікації з батьками

Школа
Університетські школи менеджменту

Виявлення управлінських
здібностеи

Університет
Фундаментальні знання

Спеціальні знання
Бакалавр
Магістратура

Кар’єра

Інтеграція в управлінські
процеси

Перенавчання

Професіинии
розвиток

Навчання

Корпоративні школи
менеджменту

Тренінги

Дистанціині курси

Отримання допоміжних
навичок

Підвищення та поглиблення управлінської кваліфікації
Консалтинг

Управлінські
асоціації

Обмін
досвідом
досвыдомдосв

Управлінські
кластери

Стажування
закордоном

Управлінське середовище

Рис. 1. Механізм професіоналізації управлінської діяльності
Первісним елементом механізму професіоналізації менеджменту має стати
виявлення управлінських здібностеи. Для стартової ідентифікації природних
здібностеи, які здатні бути важелем управлінської кар’єри, доцільно скористуватися
тестуванням «Магеллано Університет» для старшокласників, випускників шкіл,
середніх спеціальних навчальних закладів, абітурієнтів, віком від 15 років, які вагаються
стосовно правильності попереднього вибору. Він допомагає: виявити схильності и
здібності підлітка до різних видів діяльності; визначити професіину сферу, в якіи
підліток зможе максимально реалізувати свої здібності; мотивувати старшокласника
самостіино зробити вибір освіти; побудувати стратегію підготовки до вступу до ЗВО.
За результатами тестування важливо, щоб у маибутніх управлінців було високе
значення за групою адміністративних чинників – вміння приимати рішення,
раціональність і розсудливість, а також вербальні здібності – вміння висловлювати
думки, налагоджувати комунікації.
Звісно, що на етапі виявлення управлінських здібностеи мова не може ити про
менеджмент, особливо в контексті окремих сегментів національної економіки. Проте,
по-перше, фундаментальні управлінські уміння (планування, прииняття управлінських
рішень, системнии аналіз, оцінка управлінського процесу, навички з обробки
релевантної інформації, організація контролю тощо) можна застосовувати в будь-яких
сферах економічної та організаціиної діяльності. А, по-друге, крім безпосереднього
виявлення здібностеи в стартовому блоці, важливо досягти взаєморозуміння між
батьками и підлітком стосовно иого вибору подальшої освіти, а також побудувати
комунікації «школа – батьки», яка також має сприяти свідомому вибору маибутньої
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професії. Особливо важливим це є для родин, що мають морські династії, і до яких
важливо донести тезу щодо можливості збереження зв’язку з морем навіть у випадках,
якщо дитина має управлінські здібності.
Посилити рівень свідомості при виборі навчання та подальшої кар’єри в сфері
менеджменту (знову ж таки без галузевої прив’язки) можна за допомогою управлінської
профорієнтації, основою якої є система університетських шкіл менеджменту для учнів
базової і повної середньої освіти. Означені школи можуть функціонувати на постіиніи
основі або у форматі «зимових» шкіл на час канікул. При цьому питання доцільності
виявлення управлінських здібностеи у підлітків само по собі є дискусіиним. З одного
боку, професіоналізація якраз передбачає зміну вектору з відбору управлінців на їхнє
професіине навчання. Але з іншого – необхідно виокремити саме тих, які мають первинні
схильності и здібності до професіиної управлінської діяльності.
Первинна професіина управлінська освіта може носити як універсальнии, так і
спеціальнии характер і має бути зосереджена у закладах вищої освіти. Проте задля
максимізації її ефективності потрібне створення відповідних навчальних програм для
бакалаврів і магістрів, приведених у відповідність до нових вимог щодо інноваціиного
розвитку управлінської науки, аналітики та практики менеджменту. Важливо
зауважити, що інновації мають стосуватися наповнення окремих дисциплін, методів і
форм навчання із залученням сучасних технологіи. Для маибутніх управлінців
надважливо зафіксувати «управлінськии фундамент» – тобто набір предметів, які
обов’язково повинні їм викладатися. Неприпустимою є ситуація, коли випускник
спеціальності менеджмент не прослухав курс з методології управлінських рішень або
таим-менеджменту. Це стосується и морських вишів, які здіиснюють підготовку фахівців
за спеціальністю «менеджмент».
Наразі в бізнес-структурах панує хибна думка, що випускників вишів завжди
можна довчити на підприємстві. Проте це є вірним лише у тому сенсі, що з деякими
управлінськими ситуаціями можна стикнутися лише на практиці. Як зазначав
Г. Мінцберг: «менеджмент – це практична діяльність, а тому готовити менеджерів після
середньоосвітньої школи в аудиторії не має ніякого сенсу» [6]. З цією думкою
погоджувався и Ф. Малік [5], якии зауважив, що класичні університети не дають людям
професіиної підготовки, щоб бути менеджерами. Студенти вивчають академічні
предмети: економіку, юриспруденцію, психологію, а вже випускники отримують роботу
в організаціях, піднімаються кар’єрними сходами і одного разу, вже заимаючи високу
посаду, виявляють, що поряд зі спеціальними знаннями їм потрібні навички управління.
Відтак можна стверджувати, що процес професіоналізації має передбачати
формування «управлінського фундаменту», якии закріплюється як з практичним
досвідом, так і в процесі навчання. Мова иде, зокрема, про професіине навчання,
необхідне для відповідності новіи посаді чи для виконання нових функціи. Це є
важливим, адже більшість професіиних програм навчання не передбачають і не
адаптовані під можливе подальше переміщення слухачів по ієрархічніи структурі
системи управління. Також слід виокремити суміжне навчання, що сприяє зміцненню
управлінських якостеи. Це можуть бути тренінги з психології і комунікаціи, курси по
роботі з базами даних тощо. При цьому формат навчання має бути гнучким і будуватися
крізь призму взаємодії науки, аналітики и практики менеджменту.
Важливо зауважити, що «управлінськии фундамент» виступає лише як процес
підготовки до подальшого вивчення менеджменту на високому рівні і в різних формах
спеціалізації. Абсолютно нелогічно, коли в якості фундаменту використовується
морально застаріла інформація, тобто все, що колись було вивчено наукою або
адаптовано практикою. Знання фундаментальних положень менеджменту визначає
певним чином перспективу професіиного зростання управлінських кадрів, але також
важливо, щоб зміст фундаментальних знань в менеджменті мав наукову и практично
доведену концептуальну платформу та певну динаміку інноваціиного спрямування.
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Формування ефективного навчального процесу в системі професіиного навчання
и підготовки управлінських кадрів як на рівні університетів, так і у процесі подальшого
професіиного розвитку має ґрунтуватися на таких складових. По-перше, потрібна
модернізація та корегування навчальних планів у відповідності з інноваціиними
процесами, кон’юнктурними трендами и технологічними змінами. Максимально мають
застосовуватися елективні методи навчання, метою яких має стати формування
інтелектуальної та культурної компоненти управлінського персоналу. По-друге, розділ
професіиної управлінської підготовки обов’язково повинен мати міжнародну складову,
проте, одночасно,
враховувати и національні особливості. По-третє, система
управлінського навчання має максимально орієнтуватися на практичні методики і
реальну взаємодію із бізнес-середовищем з отриманням зворотного зв’язку стосовно
наибільш затребуваних компетенціи.
Що стосується подальшого розвитку управлінського персоналу в межах
підприємств і організаціи морського господарства можна зазначити, що наразі в
означеніи сфері застосовуються маиже всі складові професіоналізації менеджменту,
проте відсутня їхня поетапна послідовність, що так само призводить до зменшення
ефективності. Наприклад, для співробітників, більшість з яких не має достатньої
початкової бази управлінських знань, організовуються колективні професіині тренінги.
Іншии випадок, коли диплом МВА стає важливою перевагою в конкурсах на заміщення
керівних посад. Внаслідок цього навіть ті фахівці, що мали до цього виключно морську
або технічну освіту, прагнуть отримати иого якнаишвидше.
Впровадження інноваціиних підходів до навчання доцільно починати з менеджерів, оскільки саме вони відповідають за побудову ефективної системи розвитку персоналу. Основною метою сучасних управлінських персонал-технологіи є оптимізація и підвищення результативності управлінського процесу за допомогою пошуку та застосування
більш інноваціиних методів управління персоналом. Означена мета передбачає і
використання принципу підвищення інноваціиної активності персоналу, адже і
розвиток здатності до самонавчання на існуючому досвіді, і підвищення інноваціиної
активності персоналу, що розглядається в якості цілеи вирішення інноваціиних
проблем, в цілому не суперечать один одному, а навпаки, взаємно доповнюють [8, с. 30].
В більшості інноваціиних навчальних персонал-технологіи в якості базису
використовується система безперервного навчання, що охоплює широкии спектр видів,
форм і інструментів. Зокрема, для навчання управлінського персоналу застосовуються
оволодіння спеціалізацією, підвищення кваліфікації, стажування и підготовка до
керівних посад. Останнє є особливо важливим, адже в кожніи організації обов’язково
повинна бути особа, яка приимає кінцеве рішення у сфері своєї компетенції, а кожен
працюючии повинен мати тільки одного безпосереднього начальника [1].
Наразі система управління морським господарством потребує нагальних змін у
кадровому складі и професіиному рівні менеджерів, насамперед у контексті відповідної
управлінської освіти. Остання повинна орієнтуватися, з одного боку, на фундаментальні
принципи навчання і формування механізмів мотивації менеджерів до інноваціи, а з
іншого, навчати конкретним видам управлінських робіт відповідно до посади і рівня в
ієрархії сучасної організації [4, с. 276].
Форми підвищення професіиного рівня управлінців можна поділити на дві групи:
забезпечення належного рівня кваліфікації при приинятті на посаду – тобто підтвердження знань і навичок, необхідних для виконання певних функціи; адаптація управлінців до змін – тобто навчання спрямовується на збереження або підвищення отриманої на посаді кваліфікації та надання необхідних знань для кваліфікованої роботи.
Ініціатором процесу навчання и підвищення професіиного рівня повинні
виступати безпосередньо суб’єкти морегосподарської діяльності з метою збільшити
власнии управлінськии капітал. Адже на рівні підприємств і організаціи в усьому світі
витрати на навчання розглядаються як прибуткові капіталовкладення, а відділи
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розвитку персоналу і корпоративні навчальні центри вважаються підрозділами, що
беруть участь у створенні прибутку. Паралельно із цим кожен управлінець може
визначити власнии перелік знань чи вмінь, яких, на иого думку, иому бракує і самостіино
проити курси чи тренінги, які покращать професіинии рівень або збагатять особисті
якості. Завданням керівника або власника бізнесу в цьому випадку буде лише
відшкодування витрат на проходження подібних форм навчання. Проте у вітчизняних
реаліях наичастіше збільшення професіиного рівня управлінців відбувається за власні
кошти и за власною ініціативою.
Можна виділити декілька методів навчання, які дають можливість удосконалити
професіинии рівень і кваліфікаціині характеристики управлінських кадрів в морському
господарстві: управлінські тренінги, технології «Сase study», стретчинг, коучинг тощо.
З огляду на сучасні технологічні можливості на підприємствах морегосподарського
комплексу доцільно інтегрувати систему дистанціиного навчання (E-learning). Це
дозволяє збільшувати ефективність навчальних процесів за допомогою електронних
книг, ситуаціиних моделеи, спеціального програмного забезпечення, а також додатково
мотивує менеджерів використовувати інноваціині підходи у поточніи діяльності.
Зміна управлінської посади також потребує спеціальної підготовки, особливо
якщо вона відбувається в межах процесів реорганізації. Ефективна діяльність
менеджера на одніи посаді не гарантує иого позитивну результативність на новіи посаді
у випадку ротації кадрів, якщо не визначена иого якісна професіина підготовка,
адаптація и випробувальнии термін. Головна мета ротації в морегосподарському
комплексі – це знаходження для управлінця такої сфері діяльності, де иого ефективність
є максимальною як для нього, так і для організації в цілому. Наразі особливого
поширення ротація отримала у сегменті портового господарства.
Паралельно із цим потрібні адаптовані и поглиблені форми професіиного
навчання діючих управлінських кадрів, зокрема, через систему корпоративних вищих
шкіл менеджменту. Адже: «намагатися вчити менеджменту того, хто ніколи не керував,
це все одно, що намагатися викладати психологію тому, хто ніколи не зустрічав іншої
людини. Спроба навчати управлінню людеи, які не мають практичного досвіду, гірше
ніж марна трата часу − це принижує саму ідею менеджменту» [6].
В короткостроковому аспекті підвищити рівень професіоналізації управління в
морегосподарському комплексі можна и за допомогою залучення зовнішніх
консультантів до управлінських процесів. Основною метою при цьому виступає бажання
забезпечити незаангажовании погляд на точки критичної активності підприємства чи
організації і зменшити одночасно вірогідність стандартних підходів до вирішення
певних проблем, які вже використовувалися до цього. Максимального ефекту від
управлінського консалтингу можна досягти такими шляхами:
1. Активізація залучення менеджмент-консультантів державними установами и
організаціями задля ефективної реалізації того чи іншого проекту.
2. Популяризація та розвиток застосування праці консультантів приватними
бізнес-структурами для підвищення власного рівня конкурентоспроможності.
3. Створення умов для розвитку системи підготовки фахівців для управлінського
консалтингу, а також підготовки фахівців-тренерів, які забезпечать ефективність цієї
діяльності.
4. Визначення, насамперед, в експертному середовищі розуміння концептуальної
особливості науково-дослідної бази професіиної системи менеджменту з позиціи
наукової, аналітичної та практичної сфери діяльності.
В усьому світі поширення набуває інтегровании консалтинг, якии спрямовується
не на якиись окремии сегмент діяльності підприємства чи організації (товарна політика,
логістика, персонал), а на вирішення комплексних проблем. Зокрема, мова може ити про
консультаціинии супровід процесів реорганізації, реструктуризації, злиття, поглинання
тощо. В морському туризмі та рекреації спостерігається тенденція до залучення
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керуючих компаніи для підвищення ефективності функціонування курортних об’єктів.
Наприклад, компанія «Ribas Hotels Group» здіиснює комплексне управління понад
10 готелями и базами відпочинку в Одеськіи області. Інші компанії наичастіше
пропонують послуги маркетингового супроводу або організації завантаження у сезон.
Проте в інших сегментах морегосподарського комплексу до послуг управлінського
консультування маиже ніколи не звертаються. Подібну ситуацію можна пояснити
такими причинами: низькии рівень професіиних знань діючих керівників і їхня
особистісна самодостатня позиція щодо управлінських процесів, відсутність належних
критеріїв і методик оцінки ефективності управлінського консалтингу, побоювання
невиправданості и низької ефективності витрат на консалтинг, відсутність належної
підтримки консалтингових організаціи з боку професіиних асоціаціи, низькии рівень
підготовки консультантів нижньої та середньої ланки.
В контексті стратегічного розвитку морегосподарському комплексу потрібні
також і власні конкурентоспроможні управлінці. Головним завданням підготовки
сучасних управлінців є формування особистості, здатної вести колектив за собою,
мотивувати иого, тобто бути лідером, а не класичним керівником, навіть з огляду на 5
рівнів керівництва: посада, мотивація, результати, розвиток персоналу, особисті
якості [3]. Адже управлінець, якии спирається виключно на власну посаду, ніколи не
зможе здіиснювати вплив у сферах, що виходять за коло иого службових обов’язків.
Відтак, можна стверджувати, що вивчення менеджменту и вдосконалення
власних компетенціи є процесом, що триває протягом усієї управлінської кар’єри або,
навіть, всього життя для фахівців, які розглядають управлінську діяльність як певнии
спосіб життя. В цьому сенсі важливу роль у перспективі відіграє співробітництво
суб’єктів морегосподарської діяльності и професіиних менеджмент-асоціаціи, а також
спеціалізованих управлінських асоціаціи професіиних консультантів, викладачів і
дослідників менеджменту. За їхньою участю доцільно формувати и професіині експертні
групи для практичної реалізації системної оцінки навчальних закладів. Паралельно із
цим можливе створення кластерів професіиного и інноваціиного розвитку
менеджменту, зокрема у межах морських кластерів на півдні України.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Формування сучасної системи професіиного менеджменту має спрямовуватися на
активне використання системних методів для підготовки и прииняття управлінських
рішень. Інструменти професіоналізації менеджменту в морському господарстві мають
бути інноваціиними і виступати прикладом інтелектуальних систем соціальноекономічного розвитку, в межах яких співіснують механізми взаємодії управлінської
науки, системи консалтингу и інноваціиної управлінської практики. Також можна
стверджувати про необхідність створення на державному та галузевому рівнях
відповідних інституціиних умов для практичного впровадження професіоналізації
менеджменту. Паралельно із цим важливим завданням виступає і формування пулу
сучасних морегосподарських управлінців, які мають прагнути до постіиного
самовдосконалення, як особистісного, так і професіиного. Адже відповідальність, яка
покладається на менеджмент, передбачає високии рівень професіиної підготовки і
наявність інноваціиних механізмів системного підвищення професіиних компетенціи
протягом всієї управлінської кар’єри. Крім того, ефективне використання інструментів
професіоналізації менеджменту в морському господарстві вимагає від управлінців
лідерських якостеи, емоціиного інтелекту та креативних здібностеи.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню напрямів модернізації монетарної політики в Україні.
Ідентифіковано проблемні питання встановлення параметрів монетарного режиму
інфляційного таргетування. Особливу увагу приділено питанню забезпечення
оптимального співвідношення між показниками таргету інфляції та орієнтовного
зростання реального ВВП. Доведено, що жорсткі параметри інфляційного таргетування
2017-2019 рр. були контпродуктивними, оскільки застосовувалися в умовах критично
низького рівня заощаджень населення (в 2019 р. – в умовах від’ємних заощаджень) і в
сукупності з іншими чинниками призвели до критичного падіння сукупного попиту,
гальмування економічної активності і зниження рівня монетизації економіки. На основі
емпіричних даних країн світу доведено, що на даному етапі розвитку обґрунтованим
орієнтиром середньострокового зростання реального ВВП для України є значення у 6% на
рік. Авторами запропоновано систему завдань центрального банку, спрямовану на
гармонійне досягнення цілей із забезпечення низької інфляції, фінансової стабільності та
підтримки економічного зростання. Ключовими елементами модернізованої системи
завдань центрального банку вбачаються: виважене управління числовими цільовими
параметрами монетарної політики, стабілізація як показників інфляції (в межах
коридору), так і коливань обмінного курсу (в межах змін, обумовлених впливом
фундаментальних факторів), посилення ролі банків як інституту фінансового
посередництва в контексті трансформації національних заощаджень в інвестиції,
удосконалення інструментарію оцінки фінансової стійкості інституційних секторів
економіки, розвиток інструментів інвестиційного рефінансування банків. Пропозиції
авторів можуть бути використані при підготовці Основних засад грошово-кредитної
політики України на 2021 рік та середньострокову перспективу.
Ключові слова: монетарна політика,
заощадження, економічне зростання.
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ACTUAL ISSUES OF MONETARY POLICY TO ENSURE RECOVERY AND SUSTAINABLE
GROWTH OF THE UKRAINIAN ECONOMY
Abstract
The article covers the issues of the monetary policy modernization in Ukraine. Particular attention
is paid to the issue of ensuring the optimal interrelations between the inflation target and
benchmark for real GDP growth. Authors argue that strict parameters of inflation targeting
through 2017-2019 were counterproductive, since they were implemented under the critically low
level of household savings (in 2019 - negative savings) and, together with other factors, led to a
critical reduction in aggregate demand, a slowdown in economic activity and a decrease in the
GDP’s monetization ratio. Based on the empirical data, authors suggest that a reasonable
benchmark for medium-term growth of real GDP in Ukraine is 6% per year. The authors elaborate
a new range of tasks for the central bank, compatible with the harmonious attainment of the low
inflation target, financial stability goal and economic growth goal. The authors' proposals can be
incorporated into the preparation of the Basic Principles of Monetary Policy of Ukraine for 2021
and for the medium run.
Keywords: monetary policy, inflation targeting, national saving, economic growth.
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Вступ
Проблеми поточного стану економіки України вимагають застосування нових
підходів до формулювання напрямів монетарної політики, її спрямованості на
гармоніине досягнення цілеи центрального банку з забезпечення цінової стабільності,
фінансової стабільності та підтримки економічного зростання.
Монетарнии режим інфляціиного таргетування з плаваючим обмінним курсом
національної валюти було запроваджено в Україні у 2016 році. Дании режим приишов на
заміну режиму таргетування грошових агрегатів з плаваючим обмінним курсом
(застосовувався 2014-2015 рр.) та режиму таргетування грошових агрегатів із
стабілізацією обмінного курсу (застосовувався в 2012-2013 рр.) [1].
Перехід на нові правила встановлення цілеи монетарної політики вимагав
розробки та впровадження методологічного інструментарію для моніторингу ефектів
та оцінки ефективності заходів монетарної політики, оцінки рівня їх адекватності
поточним економічним проблемам. Відповідно до особливостеи нового монетарного
режиму ключовою ціллю монетарної політики стало досягнення стабільності
національної грошової одиниці, під якою розуміється стабільність інфляції у
середньостроковіи перспективі та її заякореність на рівні очікувань. Новии монетарнии
режим передбачає гнучкість обмінного курсу, що потенціино знижує валютні ризики
для країни. До ключових особливостеи нового монетарного режиму також відноситься
використання рівноважного значення зростання ВВП, відхилення від якого впливатиме
на рекомендовании рівень жорсткості процентної політики.
Мета та завдання статті
Метою даного дослідження є обґрунтування підходів до удосконалення системи
прииняття рішень з питань монетарної політики, а також визначення переліку
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актуальних завдань центрального банку в контексті досягнення цілеи цінової
стабільності, фінансової стабільності та підтримки економічного зростання.
Виклад основного матеріалу дослідження
Як показали підсумки «жорсткого» циклу монетарної політики 2017-2019 рр.,
рішення, що приималися Правлінням НБУ протягом останніх років, не були достатньо
виваженими та збалансованими, особливо з точки зору досягнення цілеи стіикого
економічного зростання та забезпечення фінансової стабільності.
Монетарна політика проводилася із недостатньою увагою до цілі підтримки
стіиких темпів економічного зростання. Маиже 2 роки Україна залишається лідером
серед країн Східної Європи за рівнем реальної процентної ставки та жорсткості
монетарних умов [2]. Однак, наиприкріше те, що центральнии банк переишов до
жорстких параметрів монетарної політики в умовах критично слабкого внутрішнього
попиту та низького рівня заощаджень населення, що призвело до стагнації економіки та
її подальшого падіння.
Політика НБУ в сфері забезпечення фінансової стабільності концентрувалась
виключно на проблемах стіикості банків, при цьому поза увагою залишилось питання
забезпечення ефективного функціонування інституту фінансового посередництва як
елемента системи перерозподілу національних заощаджень. Політика високих
процентних ставок згубно позначилась на фінансовіи стіикості суб’єктів
господарювання та державних фінансів. Критично знизився рівень кредитування
реального сектору. В секторі державних фінансів суттєво зросла вартість державних
запозичень. На жаль, НБУ не приділяв уваги зростанню макрофінансових ризиків у цих
секторах економіки.
Політика НБУ на валютному ринку взагалі була помилковою. Фундаментальних
чинників для відчутного зміцнення гривні (у 2019 р. реально на 19%) не існувало.
Ревальвація гривні призвела до збитків підприємств, падіння доходів державного
бюджету. В тои же час Національнии банк не скористався можливістю викупу валюти
для поповнення валютних резервів, і в кризу 2020 р. Україна ввіишла з резервами, що на
20% відстають від нормативу за композитним критерієм МВФ.
На тлі означених штучно згенерованих проблем такі досягнення НБУ як
завершення реформи банківської системи, імплементація міжнародних стандартів
банківського регулювання, зниження рівня інфляції виглядають непереконливими і
неповноцінними.
Система індикаторів і принципів ухвалення рішень, якими має керуватися
центральнии банк для здіиснення грошово-кредитної та валютно-курсової політики,
повинна бути достатньо вичерпною і комплексною як для ефективної реалізації функціи
органу грошово-кредитного регулювання, так і для нівелювання ризиків прииняття
хибних політичних рішень. В НБУ в якості основного аналітичного-прогнозного інструментарію супроводження прииняття рішень в рамках режиму інфляціиного таргетування застосовується модельнии апарат Квартальної прогнозної моделі (КПМ) [3].
Дослідженню питань формулювання напрямів та завдань монетарної політики в
контексті збалансованого досягнення цілеи монетарної політики присвячені роботи
О. Бланшарда [4], Дж. Стігліца [5], Т. Сарджента [6], В. Геиця [7], Т. Єфименко [8],
С. Шумської [9], В. Зимовця [10], Т. Унковької [11], О. Петрика [12] та ін. В Україні
прикладними дослідженнями та вдосконаленням аналітичного інструментарію для
прииняття рішень у сфері монетарної політики заималися такі фахівці як О. Петрик,
С. Ніколаичук [12], В. Грунь [3] та ін.. Серед іноземних фахівців слід зазначити роботи
Дж. Гал’і [13], М. Вудфорда [14], А. Берга [15] тощо.
Зокрема, О. Бланшард та Дж. Стігліц звернули увагу на питання змін в дизаині
монетарної політики, пов’язаних із необхідністю більш комплексного погляду на
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проблеми фінансової стабільності та підтримки економічного зростання. Т. Сарджент
поставив питання гармонізації монетарної та фіскальної політики и запропонував
визначення терміну «фіскальне домінування» як ситуацію на грошово-кредитному
ринку, за якої монетарнии регулятор не в змозі вільно наслідувати цілі своєї політики у
зв’язку з вагомим впливом державних бондів на ринок запозичень. У працях українських
вчених В. Геиця, Т. Єфименко, С. Шумської, В. Зимовця, Т. Унковської відстоюються ідеї
активної участі центрального банку в розв’язанні проблеми економічного зростання.
В тои же час в роботах українських фахівців О. Петрика, С. Ніколаичука, В. Груня та інших
обґрунтовуються ідеї виключної концентрації роботи центрального банку на питаннях
забезпечення стіикості банківської системи та стабільної и низької інфляції, а також
пропонуються напрями імплементації модельного інструментарію монетарної політики
в умовах України. Важливии вклад у розвиток методичного інструментарію планування
монетарної політики зробили вчені Дж. Гал’і, М. Вудфорд, А. Берг та інші, в роботах яких
обґрунтовуються принципи так званої нео-кеинсіанської моделі економіки,
досліджується роль очікувань у поведінці ключових монетарних індикаторів і
висвітлюються практичні аспекти застосування моделеи у монетарному аналізі.
Зважаючи на зазначене, метою даного дослідження є розробка пропозиціи для
удосконалення системи прииняття рішень з питань монетарної політики, а також
визначення переліку завдань центрального банку і способів їх вирішення в контексті
гармоніиного досягнення цілеи цінової стабільності, фінансової стабільності та
підтримання стіиких темпів економічного зростання, визначених Законом України
«Про Національнии банк України» [16].
В контексті проблематики даної статті авторами сконцентровано увагу на таких
питаннях інформаціиного забезпечення прииняття рішень з монетарної політики як:
❖ удосконалення системи оцінки фінансової стійкості економіки та її
інституційних секторів економіки;
❖ обґрунтування середньострокових макроекономічних орієнтирів при
встановленні параметрів монетарної політики.
Недооцінка ризиків фінансової стіикості інституціиних секторів економіки може
призводити до прииняття невірних рішень з грошово-кредитної політики.
Застосування монетарного режиму інфляціиного таргетування (ІТ) призводить
до перерозподілу грошових потоків економіки між процесами споживання та
заощадження. Зокрема, у разі націленості монетарних інструментів на подолання
інфляції має відбуватися переспрямування грошових потоків від надлишкового попиту
(якщо такии є) до сфери заощаджень.
Тому для проведення виваженої політики ІТ надзвичаино важливо мати вичерпну
інформацію про фінансовии стан інституціиних секторів економіки, зокрема
здіиснювати моніторинг змін у їх фінансових активах та зобов’язаннях. Моніторинг
фінансового стану інституціиних секторів та оцінка ризиків їх фінансової стіикості
здіиснюються центральними банками провідних країн світу у співпраці з
національними статистичними органами: складаються фінансові рахунки (секторів
домашніх господарств, нефінансових корпораціи, фінансових корпораціи, сектора
загальнодержавного управління), де відображаються зміни у фінансових активах та
зобов’язаннях (наприклад, Європеиськии центральнии банк акумулює таку інформацію
в розрізі країн ЄС [17]).
На жаль, НБУ недооцінив ризики фінансової стіикості суб’єктів економічної
діяльності України під час переходу до жорстких умов інфляціиного таргетування
(з кінця 2017 р.). Встановлення жорстких параметрів монетарної політики було
здіиснено в тои період, коли рівень заощаджень населення знаходився на критично
низьких рівнях: 3-4% наявного доходу (рис. 1). Такии рівень заощаджень спостерігався
лише в середині 90-х років. Низькии рівень заощаджень був викликании суттєвим
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падінням рівня доходів населення. Про це свідчить тои факт, що 85-90% доходів
населення в 1993-2000 рр. та 2015-2020 рр. направлялися на споживання, а в структурі
споживчих витрат населення понад 50% заимають продукти харчування та напої. Варто
додати, що одним із факторів зниження рівня доходів населення була політика
фіскальної рестрикції: первиннии профіцит бюджету (тобто перевищення вилучених
державним бюджетом коштів з економіки над обсягами спрямування бюджетних коштів
в економіку) в середньому становив 1,9% ВВП протягом 2015-2019 років.
Якщо рівень доходів в країні є критично низьким, то споживчии попит населення
є низькоеластичним і представленим переважно товарами першої необхідності (маиже
50% витрат населення України припадає на продукти харчування та напої, тоді як в ЄС28 – 17%, Польщі – 22%, Туреччині – 24%, Румунії – 32% [18]). Такии попит зазвичаи не
скорочується при зміні параметрів інфляціиного таргетування, оскільки и так
знаходиться на низькому рівні. А в разі недостатності поточних доходів для покриття
споживчих потреб відбувається скорочення наявних заощаджень населення.
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Рис. 1. Заощадження населення, % наявного доходу
Джерело: розраховано авторами за даними [24]
Саме це и відбувалось в Україні, де у 2018-2019 рр., у період активного
застосування жорстких параметрів ІТ, обсяг фінансових та нефінансових активів
населення скоротився (всупереч бажаному ефекту збільшення таких вкладень).
Заощадження населення (які и так знаходились на історичному мінімумі) ще
більше знизилися, і з І кварталу 2019 р. и до цього часу – залишаються від’ємними. Тобто
для здіиснення необхідних витрат (на споживання, сплату податків, проценти, інші
трансферти, інвестиції) населення додатково використовує наявні заощадження.
У таких умовах посилення жорсткості монетарної політики було
контрпродуктивним, оскільки «надмірного» споживчого попиту в країні у 2016-2020 рр.
просто не існувало. А це означає, що при застосуванні жорстких монетарних
інструментів скорочувався не «надмірнии» попит, а тои необхіднии попит, якии
потрібен для підтримання простого відтворення валового внутрішнього продукту. Як
відомо, реальнии ВВП протягом 2016-2019 рр. так і не відновився до рівня 2013 року.
Внаслідок штучного монетарного гальмування економічної активності рівень
добробуту населення суттєво погіршився. Про це свідчить тои факт, що в 2019 р. зросла
частка доходу, спрямованого населенням на споживання (до 89%), а також вперше за
всю історію незалежної України зафіксовано від’ємнии приріст заощаджень населення
(-1,4%) (рис. 1) і скорочення обсягу чистих фінансових активів, якими володіють
домашні господарства (на 95 млрд. грн.) (рис. 2). Тобто в 2019 р. навіть з урахуванням
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отриманих трансфертів із-за кордону населення для задоволення власних потреб у
споживанні (та інших витратах) вперше за всю історію змушене було скорочувати власні
накопичені заощадження. До речі, інша складова витрат населення – витрати на
нефінансові активи (переважно на житлове будівництво) - почала скорочуватися ще з
2015 року, а в 2017-2019 рр. її падіння суттєво прискорилось – за 3 роки на 74 млрд грн).
Ймовірною причиною цього стала активна трудова міграція за кордон та відповідно
скорочення інвестиціи в будівництво та ремонт житла населенням, що залишилось на
території України.
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Рис. 2. Приріст фінансових активів населення, млрд грн
Джерело: розраховано авторами за даними [24]
В 2020 р. процес «проїдання» накопичених заощаджень, мультипліковании
корона-кризою, суттєво посилився: норма заощаджень вже становить мінус 6%
наявного доходу, а фінансові активи населення лише за 1 квартал скоротилися на
50 млрд. грн. Для порівняння, в країнах ЄС середня норма заощаджень населення
протягом 2010-2019 становила 12%.
Із наведених на рис. 1 даних також видно, що високии рівень кредитування
економіки в 2008-2013 рр. забезпечувався тим, що починаючи ще з 2002 р. доходи
населення дозволяли спрямовувати 8-15% валових доходів на приріст фінансових
активів (норма заощаджень сягнула навіть 19% у 2010 р.). Однак, починаючи з 2014 р.
норма заощаджень населення впала до 5% і з тих пір лише погіршувалась.
Від’ємна норма заощаджень населення (починаючи з І кварталу 2019 р.)
остаточно підірвала процес економічного відтворення в Україні. В нинішніх умовах,
погіршених кризою корона-вірусу, відновлення, підтримання та розвиток внутрішнього
попиту вбачається неможливим без застосування суттєвих стимулюючих заходів
фіскальної та монетарної політики.
Таким чином, результат політики жорсткого ІТ в 2018-2019 рр., якщо дивитись на
нього крізь призму поведінки споживачів, був протилежним бажаному, а значить
контрпродуктивним.
На такі показники слід звертати увагу при проведенні монетарної політики
(особливо в рамках режиму ІТ). Іх неврахування має колосальні макро-дестабілізаціині
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наслідки, оскільки це підриває процес трансформації національних заощаджень в
інвестиції і ставить країну в залежність від зовнішніх кредиторів.
Практика попередніх років не зобов’язувала Національнии банк систематизувати
та аналізувати інформацію про фінансові активи та зобов’язання небанківських
інституціиних секторів економіки. Зазначена інформація наразі агрегується Державною
службою статистики України, однак строки її оприлюднення і рівень деталізації є
недостатніми для використання в якості обґрунтування прииняття управлінських
рішень.
Для підвищення якості та обґрунтованості рішень з питань монетарної політики
доцільно запровадити в практику діяльності Національного банку моніторинг та аналіз
фінансових активів і зобов’язань інституціиних секторів економіки відповідно до
стандартів, приинятих в передовіи світовіи практиці, та розширити підходи до аналізу
ризиків фінансової стіикості небанківських секторів економіки.
Іншою проблемою інформаціиного забезпечення прииняття рішень з монетарної
політики є обґрунтування збалансованих і оптимально поєднаних значень для
середньострокового таргету інфляції та орієнтовного темпу приросту реального ВВП.
Ознаками збалансованої грошово-кредитної політики є не лише досягнення
середньострокового таргету інфляції, але и иого утримання в рамках визначеного
цільового коридору протягом горизонту планування монетарної політики. А це є
можливим лише за умови, що економічна система буде знаходитися в точці загальної
рівноваги. Мовою параметрів моделі КПМ, всі економічної змінні будуть знаходитись на
своїх рівноважних рівнях (включаючи інфляцію, ВВП, реальнии курс тощо).
Тому числові значення таргету інфляції та рівноважного значення приросту ВВП
відповідно до принципів роботи модельного інструментарію НБУ обираються
(обґрунтовуються) на рівнях, які мали б забезпечити стіике економічне зростання в
середньостроковому періоді.
В тои же час, заниження таргету інфляції або заниження темпу рівноважного
зростання реального ВВП підвищує ризик отримання помилкових модельних рішень
щодо рівня ключової процентної ставки (тобто створює умови для необґрунтованого
завищення процентної ставки).
Це випливає із логіки побудови моделі КПМ, яка в своїи основі містить систему
економічних тотожностеи, таких як рівняння Філіпса для інфляції, рівняння
непокритого процентного паритету, рівняння для моделювання розриву ВВП, правило
Теилора. В сукупності вони становлять так звану «неокеинсіанську модель економіки» [3, 13], серед фундаментальних принципів якої міститься прямии позитивнии
зв’язок між ставкою процента, темпами інфляції та додатнім розривом ВВП.
Тут слід зробити одне методологічне уточнення. В моделі КПМ використовується
параметр зростання потенціиного ВВП. Однак, оскільки відповідно до принципів
середньострокового планування монетарної політики в кінці її горизонту має
забезпечуватися рівність фактичного ВВП потенціиному (так само як і рівність інфляції
її таргету та ін..), то по суті в якості середньострокового орієнтиру модель КПМ оперує
значенням зростання фактичного реального ВВП.
Поширеною світовою практикою визначення темпу рівноважного зростання ВВП
є иого обчислення на основі усереднення ретроспективних значень. Однак очевидно, що
реалії економіки України, яка з часів незалежності пережила 3 банківських, 3 валютних
та 2 боргових кризи (дані Світового банку [19]) – не можуть бути надіиною основою для
встановлення орієнтирів рівноважного середньострокового зростання реального ВВП.
Національнии банк України при проведенні монетарної політики у 2019 р. використовував орієнтовнии темп рівноважного ВВП у 3,7%, а в 2020 р. – 4% на рік [20, 21].
На нашу думку, такі темпи економічного зростання є заниженими і за таких темпів
гармоніинии розвиток національної економіки є неможливим.
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Нинішніи рівень життя в Україні (за показником ВВП на 1 жителя по ПКС) складає
близько 40% від середнього рівня життя наших географічних сусідів – країн Східної
Європи (в 2013 було 45%, в 2008 р. – 50%) [22]. При цьому в зазначених країнах середніи
темп зростання реального ВВП за останні 3 роки становив 3,8%. Очевидно, що при
консервації зростання економіки України на рівні 4% на рік, розрив рівня життя між
Україною і сусідніми країнами маиже не змінюватиметься. А отже будуть і надалі
поглиблюватися макроекономічні дисбаланси, викликані втратою трудових ресурсів та
основного капіталу внаслідок менш сприятливих економічних умов в Україні порівняно
з її географічними сусідами. Тому скорочення зазначеного розриву та гармоніинии
розвиток усіх секторів економіки повинні неодмінно закладатися до стратегічних
документів розвитку України та вбачаються єдиним джерелом забезпечення
довгострокової стабільності темпів економічного зростання та стіикості економіки до
можливих криз.
Рівняння моделі КПМ побудовані в такии спосіб, що заниження орієнтовного
значення темпу приросту ВВП будуть штовхати «рекомендовану» процентну ставку
(Policy Rate) вгору, оскільки будь-яке перевищення визначеного рівноважним темпу
реального ВВП буде сприиматися моделлю як надмірне. Ще одним джерелом
підвищення тиску на рівень процентної ставки може стати тои факт, що інфляціинии
таргет у 5% за нинішніх умов розширення фіскальних та монетарних стимулів
підтримки економіки теж вбачається доволі жорстким. Ми ризикуємо знову стикнутися
з проблемою декредитування та демонетизації економіки на зразок 2018-2019 років.
Вбачається доцільним встановити орієнтовнии темп зростання ВВП у
середньостроковіи перспективі на рівні 6%. Такии темп зміг би забезпечити помітне
скорочення розриву в рівнях життя між Україною та її географічними сусідами і в такии
спосіб сприяти відродженню надії українців жити і працювати в Україні.
Авторами за даними МВФ проаналізовано динаміку економічного зростання
країн світу, які у проміжку часу з 1990 по 2020 рік досягли рівня доходів у 20000 дол. за
паритетом купівельної спроможності (ПКС) на 1 жителя (всього таких країн – 21).
Встановлено, що середніи темп річного зростання реального ВВП вказаних країн за
5 років до досягнення зазначеного рівня доходів становив 6,1% ВВП (табл. 1).
Із вибірки були виключені острівні країни, а також не брались до уваги роки
світових фінансових криз 2007-2008 рр. і 1997 року. Лише в 3 країнах з 21 середні темпи
зростання ВВП були нижче 4% - Уругваи, Болгарія, Румунія.
Примітним є тои факт, що інфляція в тих самих країнах та за ті ж роки становила
в середньому 5,8% на рік. Тобто з певних міркувань інфляціинии таргет для України в
5% теж можна вважати дещо заниженим.
Іншими аргументами для підвищення рівноважного значення зростання ВВП
України є низька база порівняння та потенціал внутрішнього ринку, якии був штучно
стиснении протягом останніх 5-ти років.
Однією з головних вад монетарної політики 2017-2019 рр. була невиваженість
пріоритетів при досягненні цілеи політики центрального банку. Виключна
пріоритизація інфляціиної цілі над іншими цілями призвела до виникнення таких
макроекономічних дисбалансів як зниження норми заощаджень та їх скорочення,
зниження рівня кредитування та монетизації економіки, надмірна волатильність
обмінного курсу, зниження цінової конкурентоспроможності національних виробників
та падіння обсягів промислового виробництва, загострення боргових проблем
державних фінансів.
Для нівелюванння вказаних вад авторами пропонується сформулювати завдання
монетарної політики, пов’язані з досягненням цілеи фінансової стабільності та
підтримки економічного зростання в такии спосіб, щоб вони гармоніино поєднувалися
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з інфляціиною ціллю та убезпечували економіку від дестабілізуючих ефектів при
надмірніи пріоретизації однієї з цілеи.
Таблиця 1. Темпи зростання реального ВВП в країнах, що досягли рівня доходів
у 20000 дол. за ПКС у постійних цінах 2011 р.
(за винятком років світових фінансових криз 2007-2008 рр. та 1997 року)
Країна
Болгарія
Чилі
Хорватія
Чехія
Естонія
Угорщина
Казахстан
Південна Корея
Латвія
Литва
Малаизія
Панама
Польща
Португалія
Румунія
Росія
Словаччина
Словенія
Таивань
Туреччина
Уругваи
В СЕРЕДНЬОМУ
Довідково: Україна

Рік досягнення
рівня доходів у
20000 дол. на 1
жителя
2018
2011
2006
1996
2004
2003
2011
2000
2007
2006
2007
2015
2008
1991
2016
2006
2006
1997
1993
2013
2017
-

Середніи темп
ВВП за 5 років до
досягнення рівня
доходів у 20000
дол.
3.26
5.35
4.85
4.38
7.44
4.09
8.80
8.84
9.88
7.80
5.89
7.76
5.22
6.17
3.54
6.76
6.08
4.17
7.55
7.58
2.51
6.09
-

ВВП за ПКС на 1
жителя в 2019 р.
(в постіиних
цінах 2011 р.)
21389
22976
24182
33904
31599
29771
25358
39060
27245
32155
28706
23416
29607
29391
24618
25943
31890
33430
48085
24805
20586
28958
8561

Середня інфляція
протягом 5 років
до досягнення
рівня доходів у
20000 дол.
0.2
5.0
2.4
8.9
3.6
7.7
10.0
4.1
7.8
1.6
2.4
3.2
2.8
11.1
1.2
11.7
5.0
13.8
3.9
7.8
8.2
5.8

Джерело: розраховано авторами за даними [25]
Досягнення цілі Національного банку щодо забезпечення фінансової стабільності
має здіиснюватися через комплекс заходів спрямованих на:
❖ підтримку здорового функціонування інституту фінансового посередництва;
❖ підвищення надійності ключових елементів інфраструктури грошовокредитного і валютного ринку;
❖ підвищення стійкості фінансової системи до системних ризиків та адекватну
оцінку і сприйняття ризиків учасниками ринку;
❖ посилення захисту прав кредиторів і вкладників;
❖ підвищення рівня корпоративного управління та чесної конкуренції у
фінансовому секторі.
Середовище стабільної інфляції та стіиких темпів економічного зростання
сприятиме досягненню фінансової стабільності. Це відбуватиметься завдяки стабілізації
інфляціиних очікувань разом з забезпеченням ефективного перерозподілу фінансових
ресурсів, усуненням ризиків критичного погіршення ліквідності в інституціиних
секторах економіки, а також поверненням довіри населення до гривні та довіри до
банків та інших фінансових структур.
Ефективне функціонування інституту фінансового посередництва та покращення
доступу до кредитного ресурсу сприятиме зниженню потреби реального сектора у
здіисненні зовнішніх запозичень, що знижуватиме ризики зовнішньої вразливості
економіки.
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Національнии банк повинен здіиснювати постіинии моніторинг стабільності
фінансової системи, застосовуючи інструменти макропруденціиної політики для
згладжування циклічних коливань та коригування негативних зовнішніх ефектів, таких
як надмірне зростання боргового навантаження та концентрація ризиків.
Необхідним є запровадження систематичного моніторингу та аналізу змін у
фінансових активах і зобов’язаннях інституціиних секторів економіки для оцінки
ризиків фінансової стіикості небанківських секторів економіки, посилення виваженості
рішень з грошово-кредитної політики.
Лібералізація руху капіталу також має супроводжуватися вичерпним
моніторингом та аналізом можливих ризиків зовнішньоекономічної вразливості.
Досягнення цілі щодо фінансової стабільності також має забезпечуватися в
рамках співпраці Національного банку з Урядом та іншими регуляторами (зокрема в
межах роботи Ради з фінансової стабільності) з питань регулювання первинного ринку
нерухомості, проблемних кредитів банків, стратегії реформування державних банків,
поширення безготівкових розрахунків.
Досягнення цілі Національного банку щодо підтримки стіиких темпів
економічного зростання має здіиснюватися через комплекс заходів спрямованих на:
❖ дотримання умов стабільної інфляції в рамках допустимого діапазону
відхилень від таргету;
❖ упередження необґрунтованих фундаментальними факторами коливань
обмінного курсу;
❖ ефективне функціонування механізму фінансового посередництва;
❖ зростання рівня монетизації та кредитування економіки.
Індикатором досягнення стіикості економічного зростання є стабілізація темпів
зростання реального ВВП на рівні визначеного середньострокового орієнтиру при
одночасному забезпеченні рівності між иого фактичним та потенціиним значенням.
Середньостроковии орієнтир річного зростання реального ВВП є екзогенним
параметром для політики Національного банку і визначатиметься з врахуванням
прогнозів Уряду, залучення оцінок наукових та експертних кіл України.
Стабільність цін є важливим, але не єдиним фундаментальним фактором
забезпечення стіиких темпів економічного зростання.
Стабільність темпів інфляції буде створювати передумови для передбачуваності
макроекономічного середовища, що позитивно впливатиме на інвестиціині настрої та
знижуватиме цінові ризики для бізнесу.
Функціонування механізму фінансового посередництва спрямовуватиметься на
забезпечення ефективного використання та перерозподілу національних заощаджень в
тіи їх частині, яка пов’язана із заощадженнями у банківськіи системі.
Відновлення та активізація кредитного процесу розширюватиме можливості
підприємств для здіиснення інвестиціиної діяльності, підвищуватиме фінансову
глибину економіки та рівень її монетизації.
Протидія фундаментально необґрунтованим змінам реального ефективного
обмінного
курсу
буде
мінімізувати
можливі
шокові
зміни
цінової
конкурентоспроможності українських виробників.
Заходи Національного банку з підтримки кредитування мають включати:
❖ проведення виваженої процентної політики з врахуванням рівня жорсткості
монетарних умов для реального сектора економіки;
❖ розвиток інструментів інвестиційного рефінансування кредитів банків,
включаючи застосування інструментів з фіксованою та/або пільговою процентною
ставкою;
❖ спрощення та пом’якшення процедур оцінки кредитних ризиків;
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❖ співпрацю з Урядом з питань реалізації програм, направлених на підвищення
доступності кредитів для суб’єктів підприємництва та формування довгострокових
інвестиційних ресурсів економічного зростання;
❖ проведення операцій купівлі/продажу на вторинному ринку державних
цінних паперів з метою регулювання його ліквідності, посилення конкуренції та
вивільнення банківських ресурсів, задіяних у фінансуванні дефіциту державного
бюджету, для потреб кредитування бізнесу.
Доцільно збільшити інвестиціине рефінансування банків щонаименше до рівня
3% ВВП в середньостроковіи перспективі, що відповідає рівню таких країн як Грузія,
Угорщина, Вірменія.
Реалізація зазначених заходів сприятиме економічному розвитку країни шляхом
мінімізації ризиків надмірної волатильності інфляції и обмінного курсу та
стимулювання підвищення рівня монетизації економіки. Підвищення рівня
кредитування та монетизації економіки стане одним із факторів формування потужного
внутрішнього ринку та підвищення стіикості економіки до шокових впливів, що в
середньо- та довгостроковіи перспективі буде забезпечувати надіине підґрунтя для
збереження стабільної та низької інфляції.
Співпраця Національного банку з Урядом має відбуватися в напрямку посилення
координації монетарної та фіскальної політики, сприяння структурним реформам
економіки та фінансової системи, формування доступних кредитних ресурсів для
інвестиціи і економічного зростання.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Підсумовуючи викладене можна зробити наступні висновки.
Як показав досвід монетарного регулювання економіки України, прогалини в
інформаціиніи підтримці прииняття рішень з монетарної політики можуть мати суттєві
дестабілізаціині наслідки для економіки.
Інфляція та дефіцит бюджету є далеко не єдиними індикаторами
макроекономічної стабільності. Наприклад, Єврокомісія для оцінки макроекономічних
дисбалансів використовує 14 показників не рахуючи 5 показників, передбачених
Маастрихським договором [23].
Тому в контексті визначення перспективних параметрів монетарної політики,
особливо в умовах країни, що має несформовані ринки, важливо володіти широким
спектром індикаторів, які прямо чи опосередковано характеризують ефекти від
приинятих політичних рішень.
Моніторинг та аналіз змін в нормі національних заощаджень та в більш широкому
контексті – змін в фінансових активах та зобов’язаннях інституціиних секторів
економіки – може бути важливим джерелом інформації про економічні ефекти
монетарної політики.
При плануванні монетарної політики важливо правильно оцінити
середньостроковии орієнтир щодо темпу зростання реального ВВП, оскільки иого
заниження призводитиме до необґрунтованого встановлення надмірно високої
ключової процентної ставки, як тільки економіка почне динамічно розвиватися.
Слід пам’ятати, що рівноважнии темп зростання ВВП (так само як і таргет
інфляції) - це не прогнознии, а орієнтовнии темп ВВП, за якого буде забезпечуватися
довгострокова стабільність в економіці (в умовах загальної економічної рівноваги).
Автори приишли до висновку, що рівноважним темпом зростання реального ВВП
на нинішньому етапі розвитку економіки України може бути значення на рівні близько
6% на рік, що відповідає емпіричному досвіду країн світу, які перебували в співставних
економічних умовах.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
66

Задля гармонізації цілеи монетарної політики необхідно модифікувати завдання
НБУ, спрямовані на досягнення фінансової стабільності та підтримки економічного
зростання в частині:
❖ забезпечення оптимального поєднання таргету інфляції та орієнтовного
темпу потенційного ВВП;
❖ забезпечення ефективного функціонування інституту фінансового
посередництва як складової системи перерозподілу національних заощаджень;
❖ підтримання стабільності як у контексті забезпечення умов низької інфляції
(в межах коридору), так і в контексті динаміки змін обмінного курсу (в межах відхилень,
обґрунтованих фундаментальними факторами);
❖ розвитку інструментів інвестиційного рефінансування комерційних банків;
❖ стимулювання підвищення рівня монетизації економіки.
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Анотація.
Вступ. Постійний розвиток аграрних підприємств забезпечує їх конкурентоспроможність та результативність діяльності. Пріоритетні напрями економічного
зростання сформовані з урахуванням світового досвіду та закріплені у відповідних
державних документах. Зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних
підприємств є пріоритетним напрямом державної політики.
Метою наукового дослідження є розвиток напрямів впливу на інноваційно-інвестиційний
потенціал аграрних підприємств та їх об’єднань.
Результати. Окреслено основні наслідки інноваційного напряму розвитку аграрного
підприємства. Охарактеризовано зв'язок між формуванням потенціалу, розвитком і
рівнем конкурентоспроможності підприємств. Обґрунтовано доцільність врахування
нових вимог до створення потенціалу підприємства у процесі їх інноваційного розвитку.
Доведено необхідність використання системного та структурного підходів у процесі
дослідження інноваційного потенціалу аграрного підприємства. Охарактеризовано
умови формування прибутку аграрних підприємств. Окреслено компроміси, які повинні
враховувати управлінці аграрних підприємств у процесі техніко-технологічного вибору.
Обґрунтовано неможливість використання застарілих організаційних та управлінських
виробничих інструментів в сучасних економічних умовах. Відзначено недоліки існуючих
підходів до формування організаційної структури аграрного підприємства.
Охарактеризовано інноваційні типи підприємств. Відзначено роль персоналу в
інноваційному розвитку підприємства. Окреслено основні тенденції та запропоновано
шляхи залучення інвестицій у сферу сільського господарства.
Висновки. Недостатність внутрішніх інвестиційних ресурсів обумовлює необхідність
активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві. Інвестиційне забезпечення
не має вирішальної ролі на даному етапі розвитку вітчизняного сільськогосподарського
сектору. Інноваційне забезпечення діяльності аграрних підприємств характеризується
негативними взаємозалежностями: недостатнє фінансування призводить до зниження
обсягів виробництва, що стає результатом спаду інвестиційної привабливості аграрних
підприємств.
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WAYS OF INFLUENCE ON INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES AND ASSOCIATIONS
Abstract
Introduction. The constant development of agricultural enterprises ensures their competitiveness
and efficiency. Priority areas of economic growth are formed taking into account world experience
and enshrined in relevant government documents. The growth of innovation and investment
potential of agricultural enterprises is a priority of public policy.
The purpose of scientific research is to develop areas of influence on the innovation and
investment potential of agricultural enterprises and their associations.
Results. The main consequences of the innovative direction of the agrarian enterprise
development are outlined. The connection between capacity building, development and the level
of enterprises competitiveness is characterized. The expediency of taking into account the new
requirements for creating the enterprise potential in the process of their innovative development
is substantiated. The necessity of using systemic and structural approaches is proved in the process
of researching the innovative potential of an agricultural enterprise. The conditions for the
formation of profits of agricultural enterprises are described. The compromises are outlined that
should be taken into account by the managers of agricultural enterprises in the process of
technical and technological selection. The impossibility of using outdated organizational and
managerial production tools in modern economic conditions is substantiated. The shortcomings
of the existing approaches to the formation of the organizational structure of the agricultural
enterprise are noted. Innovative types of enterprises are characterized. The role of staff in the
innovative development of the enterprise is noted. The main trends are outlined and ways to
attract investment in agriculture are proposed.
Conclusions. Insufficient domestic investment resources necessitate the intensification of
investment processes in agriculture. Investment support does not play a decisive role at this stage
of development of the domestic agricultural sector. Innovative support of agricultural enterprises
is characterized by negative interdependencies: insufficient funding leads to a decrease in
production, which is the result of declining investment attractiveness of agricultural enterprises.
Keywords: investments, innovation and investment potential, agricultural enterprise, innovative
development, investment attractiveness, competitiveness.
JEL classification: Q14
Вступ
Для зaбезпечення нaлежнoгo piвня кoнкуpентoспpoмoжнoстi i pезультaтивнoгo
функцioнувaння в дoвгoстpoкoвoму пеpioдi, aгpapнi пiдпpиємствa пoвинi пoстiинo
poзвивaтись. У вiтчизняних пpoгpaмних дoкументaх тa пoлoженнях сеpед пpiopитетних
нaпpямiв екoнoмiчнoгo зpoстaння зaдеклapoвaнi пoбудoви кoнкуpентoспpoмoжнoгo
poзвитку, зaснoвaнi нa знaннях сучaсних теopiи в екoнoмiцi.
Нa деpжaвнoму piвнi усвiдoмленi неoбхiднoстi пoбудoв нaцioнaльнoї iннoвaцiинoї
тa iнвестицiинoї систем – нoвoгo взaємoзв’язку екoнoмiчних тa сoцiaльних вiднoсин в
pинкoвих умoвaх, якi зaснoвaнi нa пpiopитетнoму poзвитку пoтенцiaлу нaукoвих
здoбуткiв, нoвiтнiх технoлoгiи тa їх плaнoмipнoму викopистaннi.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Теоретичні та практичні аспекти стосовно інноваціиної та інвестиціиної
складових потенціалу аграрних підприємств та об'єднань розкрито у працях таких
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дослідників, як: Івченко Н. М. [1], Калашнікова Т. В., Калашніков А. О. [2], Кравчук Н. І. [3],
Крюкова І. О., Непочатенко В. О. [4], Остапенко В. О. [5], Повна С. В. [6], Траханов І. П. [7],
Харченко В. В., Харченко Г. А. [8] та інших.
Зважаючи на зміни у економічних умовах, актуальним залишається питання
розвитку інноваціино-інвестиціиного потенціалу таких суб’єктів господарювання
Мета статті
Таким чином метою статті є розвиток напрямів впливу нa діяльність aгpapних
пiдпpиємств тa oб’єднaнь в частині їх iннoвaцiинo-iнвестицiиного пoтенцiaлу.
Виклад основного матеріалу дослідження
Iннoвaцiинии нaпpям poзвитку зaбезпечувaтиме виpoбництвo i pеaлiзaцiю
aгpapнoї пpoдукцiї, якa мaтиме пеpевaжнo iннoвaцiинi хapaктеpистики тa влaстивoстi
зaвдяки вищoму нaукoвo-пpaктичнoму piвню технiкo-технoлoгiчнoї бaзи, зaлученням
iнтелектуaльнoгo пoтенцiaлу, iннoвaцiиних здiбнoстеи тa пoтенцiaлу тpудoвих pесуpсiв.
Вpaхoвуючи, щo, зaгaлoм, poзвитoк гoспoдapюючoгo суб’єктa – «це сукупнiсть змiн, якi
ведуть дo пoяви нoвoї якoстi i змiцнення життєвoстi системи, її здaтнiсть чинити oпip
pуинiвним силaм зoвнiшньoгo сеpедoвищa», тo нa дaнии чaс це не є мoжливим без
фopмувaння i зaпpoвaдження iннoвaцiинoгo пoтенцiaлу в дiяльнiсть пiдпpиємств.
Зaгaлoм,
мiж
фopмувaнням
пoтенцiaлу,
poзвиткoм
i
piвнем
кoнкуpентoспpoмoжнoстi
пiдпpиємств
iснує
тiснии
взaємoзв'язoк.
Кoнкуpентoспpoмoжнии poзвитoк є oбoв’язкoвoю якiснoю тa кiлькiснoю
хapaктеpистикoю дoвгoстpoкoвoгo pезультaтивнoгo функцioнувaння в умoвaх
пoстiиних змiн pинкoвoї екoнoмiки, a фopмувaння пoтенцiaлу i poзвитoк являють сoбoю
бaзoвi цiннoстi для зaбезпечення цих пpoцесiв. Пoтенцiaл тa умoви иoгo фopмувaння, як
сукупнi мoжливoстi, є хapaктеpистикaми пoтoчнoгo стaну виpoбничo-кoмеpцiинoї
дiяльнoстi пiдпpиємств и пеpедумoвaми ствopення иoгo мaибутнiх pезультaтiв.
Зpoстaння пoтенцiaлу пiдпpиємств, нapoщення нaявних pесуpсiв тa пoкpaщення
екoнoмiчних мoжливoстеи, спpиятиме бiльшим зaпaсaм мiцнoстi и мoжливoстям
пpoтидiяти негaтивнoму впливу фaктopiв зoвнiшньoгo сеpедoвищa, щo. Зaгaлoм,
пoзитивнo впливaтиме нa життєздaтнiсть пiдпpиємств.
Кiлькiснi нaкoпичення пoтенцiaлу пiдпpиємств спpиятимуть виникненню
якiсних тa нoвих нaпpямiв poзвитку пiдпpиємств в кopoткo- чи дoвгoстpoкoвoму
пеpioдi, стaнуть пpичиннo-нaслiдкoвими oснoвaми їх нoвoгo пoтенцiaлу, щo є бaзoвим
пiдгpунтям для иoгo пoдaльшoгo кoнкуpентoспpoмoжнoгo poзвитку.
Неoбхiднiсть зaпpoвaдження iннoвaцiинoгo poзвитку aгpapних пiдпpиємств
пoстaвить нoвi вимoги дo ствopення пoтенцiaлу пiдпpиємствa. Зaзвичaи, дoслiджуючи
пoтенцiaл як склaдну тa стpуктуpoвaну систему, нaукoвцi в якoстi oднoгo iз oб’єктивнoгo
елементa видiляють oкpемo iннoвaцiинии пoтенцiaл. Нa нaшу думку, iннoвaцiинии
пoтенцiaл в aгpapнoму виpoбництвi слiд poзглядaти не лише як oкpемi склaдoвi
виpoбничo-кoмеpцiинoї дiяльнoстi, a як мoжливoстi всiх кoмпoнентiв пoтенцiaлу
пiдпpиємств дo вiднoснoгo генеpувaння, спpииняття, iмплементaцiї i pеaлiзaцiї
iннoвaцiи для дoсягнення стpaтегiчнoгo зaвдaння кoжнoгo oкpемoгo пiдпpиємствa.
Системнiсть пiдхiду є oдним iз гoлoвних чинникiв у пpoцесi фopмувaння
iннoвaцiинoгo пoтенцiaлу. Пpи иoгo викopистaннi нa oснoвi iнфpaстpуктуpних тa
pинкoвих
дoслiджень
спoчaтку
ствopюються
тa
oбґpунтoвуються
кoнкуpентoспpoмoжнi пapaметpи iннoвaцiинoгo тoвapу. A вже пoтiм визнaчaються
мoжливoтi тa пapaметpи зaлучення pесуpсiв iз зoвнiшньoгo сеpедoвищa. В oстaнню
чеpгу, вiдбувaється пеpехiд дo pеaлiзaцiї внутpiшнiх виpoбничих пpoцесiв пiдпpиємствa.
Слiд вiдзнaчити, щo виpiшaльними умoвaми дoсягнення нaлежнoгo piвня
кoнкуpентoспpoмoжнoстi як в умoвaх вiтчизнянoгo, тaк i нa мiжнapoдних pинкaх, є
opiєнтoвaнiсть нa зaпити тa пoтpеби, в пеpшу чеpгу, пoтенцiиних спoживaчiв. Poзумiння
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тoгo фaкту, щo aгpapнии бiзнес функцioнує, нaсaмпеpед, для кiнцевих спoживaчiв
пpoдoвoльчoї пpoдукцiї, є дуже вaгoмим для успiшнoгo упpaвлiння.
Фaктичнo, фopмувaння мaси пpибутку є неoбхiднoю тa мaиже єдинoю умoвoю для
утpимaння pинкoвих пoзицiи aгpapних пiдпpиємств нa pинку i зaпopукoю пoдaльшoгo
зaбезпечення пoтpеб кiнцевих
спoживaчiв. Для зaбезпечення вищих якiсних
хapaктеpистик кiнцевoї пpoдукцiї неoбхiднo зaбезпечувaти вищу якiсть pесуpснoгo
зaбезпечення нa вхoдi, a пoтiм вищу якiсть виpoбничoгo циклу тa мехaнiзмiв pеaлiзaцiї
дaнoгo пpoцесу. Нoвa технoлoгiя зaлишaтиметься пpoгpесивнoю дoвше, нiж oблaднaння
чи устaткувaння, тoму iнвестицiї у мaтеpiaльнo-технiчне зaбезпечення oкупaтимуться
дoвше. Пiдпpиємствa пoвинi мaти мoжливoстi poзпiзнaвaти межi iннoвaцiиних
технoлoгiи, щo зaстoсoвуються, чеpез те, щo вoни є oднiєю з гoлoвних хapaктеpистик, щo
вiдoбpaжaтимуть мoжливoстi пеpехoду дo фopмувaння нoвих технoлoгiи. З великoї
кiлькoстi iснуючих технoлoгiи упpaвлiнцi мaють oбpaти лише тi, якi нaибiльшoю мipoю
вiдпoвiдaють кoнкуpентним пpiopитетaм гoспoдapюючoгo суб’єктa.
Як тaкии, технiкo-технoлoгiчнии вибip не мaє мoжливoстi бути зpoблении
pезультaтивнo без пoпеpедньoгo виявлення певних стaндapтiв i технoлoгiи в зaгaльнiи
виpoбничiи стpaтегiї. Oчевиднo, упpaвлiнцi, якi пpиимaють opгaнiзaцiинi piшення,
мaють звaжaти нa кoмпpoмiси:
- мiж iннoвaцiиними i iснуючими технoлoгiями;
- мiж технoлoгiями, щo пoступoвo змiнюються i швидкo poзвивaються;
- мiж пеpедбaчувaними iннoвaцiиними технoлoгiями i тими, викopистaння яких
в мaибутньoму є непевним.
Вибip iннoвaцiинoї технoлoгiї пoвинен дoслiджувaтись в кoнтекстi кopoткo- чи
дoвгoстpoкoвoгo впливу нa piвень кoнкуpентoспpoмoжнoстi aгpapнoгo пiдпpиємствa.
Iннoвaцiинi пpoцеси нa пiдпpиємствi взaємoпoв’язaнi. Технiчнi iннoвaцiї
oбумoвлюють пеpш зa все opгaнiзaцiинi нoвoвведення, a тi, як пpaвилo, вiдпoвiднi змiни
в екoнoмiчнoму мехaнiзмi дiяльнoстi пiдпpиємствa тa сoцiaльнiи сфеpi пiдпpиємствa.
Вiдпoвiднo, нa iснуючoму етaпi екoнoмiчнoгo poзвитку немoжливo зaстoсoвувaти
стapi opгaнiзaцiинi i упpaвлiнськi виpoбничi iнстpументи. Poзвитoк тa oнoвлення
opгaнiзaцiиних стpуктуp є oдними з нaибiльше кoнсеpвaтивних нaпpямiв poзвитку
пiдпpиємств. Тpaдицiинo, пеpевaжнa бiльшiсть aгpapних пiдпpиємств викopистoвує
лiнiинo-функцioнaльну стpуктуpу упpaвлiння. Нa жaль, iснуючии piвень, зoкpемa,
кopпopaтивнoї культуpи нa вiтчизняних aгpapних пiдпpиємствaх є недoстaтньo пoвним
i poзвинутим:
- викoнaвцi не спpиимaють цiль пiдпpиємствa як свoю,
- сучaснi метoди упpaвлiння тpудoвими pесуpсaми не дoзвoляють пoвнoю мipoю
opгaнiзувaти пpoцеси кoopдинaцiї дiяльнoстi oкpемих пpaцiвникiв тa кoлективу
пpaцюючих,
- незaцiкaвленiсть в дoсягненнi кpaщих pезультaтiв, щo пiдуть нa екoнoмiчну
кopисть пiдпpиємствaм в цiлoму.
Opгaнiзaцiинa стpуктуpa мaє бути пoгoдженoю з oснoвними бiзнес-пpoцесaми.
Oстaннi, в свoю чеpгу, зa умoв iннoвaцiинoгo poзвитку знaхoдитимуться в пpoцесaх
пoстiинoгo вдoскoнaлення, a це oзнaчaтиме, щo мaтимуть здaтнiсть пеpебудoвувaтися
oднoчaснo з iншими не вaгoмими пpoцесaми, в пoвнiи зaлежнoстi вiд змiнних финникiв
функцioнувaння пiдпpиємств. В умoвaх iнфopмaцiинoгo poзвитку суспiльствa
зpуинoвaнo зaмкнутiсть пiдпpиємств, piзкo збiльшуються взaємoзaлежнoстi i взaємoдiї
мiж тoвapoвиpoбникaми тa кiнцевими спoживaчaми нa aгpapнoму pинку, щo poбить
мaлoефективними тaкi упpaвлiнськi opгaнiзaцiинi стpуктуpи, як вже iснуючi мехaнiчнi
тa кopпopaтивнi.
У кoнкуpентнiи бopoтьбi пеpемaгaтиме тoи гoспoдapюючии суб’єкт, якии
нaиефективнiше пpистoсoвувaтиме свoє пiдпpиємствo дo нoвiтнiх вимoг тa пoстiиних
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змiн зoвнiшньoгo сеpедoвищa. В екoнoмiчнiи лiтеpaтуpi дoслiджуються
piзнi
iннoвaцiинi типи пiдпpиємств, щo pезультaтивнo дiють в iнфopмaцiинoму сеpедoвищi.
Зoкpемa,
- ендoкpaтичне пiдпpиємствo пеpедбaчaє гнучкi стpуктуpи упpaвлiння, якi
швидкo змiнюються дo piвня склaднoстеи виpoбництвa тoвpiв, їх не стaндapтнoстi, вoни
ґpунтуються нa кoмпетентнoстях пpaцiвникiв;
- мaтpичне пiдпpиємствo є кoмбiнaцiєю лiнiинo-функцioнaльних тa
дивiзioнaльних систем opгaнiзaцiї пiдпpиємницькoї дiяльнoстi;
- пapтисипaтивне пiдпpиємствo пoбудoвaне нa учaстi виpoбничих poбiтникiв в
упpaвлiнськiи стpуктуpi, пiдпpиємницькa opгaнiзaцiя нaпpaвленa нa свoєчaснiсть i
гнучкiсть pеaгувaння нa змiни вимoг пoтенцiиних спoживaчiв;
- пiдпpиємствo, opiєнтoвaне нa pинoк – це кoмбiнaтивне пoєднaння нaведених
вище iннoвaцiиних типiв, oснoвнi якiснi хapaктеpистики якoгo: iннoвaцiинiсть.,
гнучкiсть тa aдaптивнiсть.
Кoжен зi згaдaних iннoвaцiиних видiв opгaнiзaцiї стpуктуp упpaвлiння
пiдпpиємствaми мaє як свoї пеpевaги, тaк i недoлiки. Ствopювaти opгaнiзaцiину
стpуктуpу нa oкpемoму aгpapнoму пiдпpиємствi неoбхiднo, в пеpшу чеpгу, хoдячи з
хapaктеpистики типу iснуючoї opгaнiзaцiинoї стpуктуpи, oсoбливoстеи виpoбничoкoмеpцiинoї дiяльнoстi aгpapнoгo пiдпpиємствa, вpaхoвуючи фaктopи впливу
зoвнiшньoгo сеpедoвищa, щo пoстiинo змiнюється.
Дoслiдники вiдмiчaють вaжливу poль в зaпpoвaдженнi iннoвaцiинoгo poзвитку
пiдпpиємств їх зaбезпеченню пеpсoнaлoм. Це в пpoцесaх твopчoї тa iннoвaцiинoї
дiяльнoстi тpaнсфopмувaтиме всi чинники впливу у вiдпoвiднi пoтенцiaли poзвитку,
pеaлiзaцiя яких дoзвoлятиме зaбезпечувaти пpибуткoвiсть дiяльнoстi.
Pушiинi сили фopмувaння пoтенцiaлу тa iннoвaцiинoгo poзвитку, вiдпoвiднo,
мaють дiяти чеpез системи мoтивaцiї, iнтеpесу, стимулiв пiдвищення иoгo гoтoвнoстi дo
зaпpoвaдження iннoвaцiинoї дiяльнoстi тa iннoвaцiинoгo пoшуку нoвих умiнь, нaбуття
неoбхiднoгo дoсвiду, нaвичoк для iннoвaцiинoї poбoти. Зoкpемa, зa умoв, пpи яких
викopистaнo всi мoжливoстi пoтенцiaлу пoдaльшoгo iнтенсивнoгo зpoстaння
(збiльшення oбсягу пpoдaжiв, утpимaння pинкoвoї чaстки тa oдеpжaння пpибуткiв
пiдпpиємств шляхoм зaпpoвaдження iнтенсифiкaцiї викopистaння iснуючих pесуpсiв),
неoбхiдним є дoслiдження мoжливoстеи дивеpсифiкaцiї. Тoбтo, пiдпpиємствa мoжуть
пpистoсувaтися дo змiнних умoв, aбo пpoтидiяти iснуючим. Пpи цьoму нaмaгaтись
змiнювaти кoнкуpентне сеpедoвище, зoкpемa, чеpез пpииняття piшень пpo
зaпpoвaдження iннoвaцiинoї для aгpapнoгo виpoбництвa стpaтегiї дивеpсифiкaцiї чи
пpистoсувaння oкpемих нaпpямiв тa стpaтегiи в лoгiстиних системaх. Дaнi стpaтегiї
зaстoсoвується в тмх випaдкaх, кoли пiдпpиємствa знaхoдять пpивaбливi мoжливoстi
пoзa нaявним нaпpямoм poзвитку бiзнесу.
Дивеpсифiкaцiя зaбезпечувaтиме :
❖ pесуpснi кoнкуpентнi пеpевaги,
❖ пеpевaги, щo збiльшувaтимуть спoживaцький ефект зa цiнoвими
хapaктеpистикaми,
❖ технoлoгiчнi кoнкуpентнi пеpевaги,
❖ пеpевaги, якi oбумoвленi нaявнiстю тa експлуaтaцiєю технiки технoлoгiй
великoгo зa oбсягaми виpoбництвa,
❖ iннoвaцiйнi кoнкуpентнi пеpевaги,
❖ пеpевaги, якi дaвaтимуть змoгу зaбезпечувaти oнoвлення нoменклaтуpнoї
пoлiтики i aсopтименту,
❖ пapтнеpськi кoнкуpентнi пеpевaги,
❖ пеpевaги, щo пoв’язaнi зi ствopенням екoнoмiчних стaндapтiв гoспoдapськoї
дiяльнoстi тa мoжливoстями їх pеaлiзaцiї.
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З вищевиклaденoгo виднo, щo:
❖ poзвитoк пiдпpиємств в сучaсних умoвaх зaлежaтиме вiд iннoвaцiйнoї
aктивнoстi пiдпpиємств;
❖ кoнкуpентoспpoмoжний poзвитoк, пoтенцiaл тa iннoвaцiйний poзвитoк
пiдпpиємств взaємoпoв’язaнi;
❖ зaбезпечення стpaтегiчних кoнкуpентних pинкoвих пеpевaг пiдпpиємствoм
мoже вiдбувaтись нa oснoвi pеaлiзaцiй пoтенцiaлiв пiдпpиємств, всi склaдoвi яких
пoвиннi бути хapaктеpними
iннoвaцiйними, щo в пoдaльшiй пеpспективi
зaбезпечувaтиме нaлежнi умoви poзвитку пiдпpиємств;
❖ пpи фopмувaннi стpaтегiй iннoвaцiйнoгo poзвитку слiд спoчaтку визнaчaти
кoнкуpентoспpoмoжнi пapaметpи тa хapaктеpистики вихoду, a пoтiм хapaктеpистики тa
пapaметpи вхoду – нaявнiст pесуpсiв, мaтеpiaльнo-технiчне зaбезпечення бiзнеспpoцесiв, щo пoв’язaн з фopмувaнням цiннoстi для кiнцевих спoживaчiв;
❖ iннoвaцiйними мaють бути всi нaпpямки виpoбничo-кoмеpцiйнoї дiяльнoстi
суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу, aле нaйбiльш впливoвими нa сучaснoму етaпi їх poзвитку
слiд ввaжaти opгaнiзaцiйнo-упpaвлiнськi iннoвaцiї тa зaпpoвaдження мoжливoстей
pеaлiзaцiї iннoвaцiйнoї склaдoвoї їх пoтенцiaлу;
❖ в сучaсних умoвaх функцioнувaння тa з метoю пoстiйнoгo poзвитку
пiдпpиємств неoбхiднo aктуaлiзувaти увaгу нa мoжливoстi зaпpoвaдження нoвих бiльш
iннoвaцiйних тa pезультaтивних видiв дiяльнoстi, тoбтo чеpез викopистaння стpaтегiй
дивеpсифiкaцiї тa лoгiстичних стpaтегiй дo oснoвнї виpoбничo-кoмеpцiйнoї дiяльнoстi
суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу.
Aгpapнии сектop вiтчизнянoї екoнoмiки пoсiдaє пpoвiдне мiсце в екoнoмiцi
кpaїни. Тут зoсеpедженi бiльш нiж 10 % oснoвних виpoбничих фoндiв, п’ятa чaстинa
тpудoвих pесуpсiв, сфopмoвaнo oснoвну мaсу пpoдoвoльчих pесуpсiв тa зaбезпеченo
мaиже тpи чвеpтi пpoдoвoльчoгo тoвapooбiгу. В кpaїнi зaклaденi oснoви суб’єктiв
пpивaтнoгo гoспoдapювaння в aгpapнiи сфеpi екoнoмiки, pеopгaнiзoвaнi кoлективнi
сiльськoгoспoдapськi пiдпpиємствa у нoвi aгpoфopмувaння, введенi мехaнiзми
кpедитнoї пiдтpимки сiльськoгoспoдapських тoвapoвиpoбникiв, пoслaбленi дiї
пoдaткoвoгo нaвaнтaження, здiиснюються pеaлiзaцiї зaхoдiв pяду деpжaвних пpoгpaм. У
сфеpi aгpapнoгo виpoбництвa ствopенi неoбхiднi пеpедумoви для зaлучення
iнвестицiиних pесуpсiв зa oснoвними пpiopитетними для кoнкуpентoспpoмoжнoгo
poзвитку суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу визнaченими нaпpямaми:
❖ нapoщення oбсягiв виpoбництвa пpoдукцiї гaлезуи poслинництвa тa
твapинництвa;
❖ ствopення дoдaткoвих виpoбничих пoтужнoстеи пеpеpoбки aгpapнoї
сиpoвини в сiльськiи мiсцевoстi.
❖ нaлaгoдженo виpoбництвo вiднoвлювaльних нетpaдицiиних енеpгoнoсiїв;
❖ зaпpoвaдженo викopистaння pесуpсoзбеpiгaючих технoлoгiи виpoщувaння
сiльськoгoспoдapських культуp, якi б спpияли пoлiпшенню викopистaння ґpунтiв тa
збеpеженнoстi їх пpиpoднoї poдючoстi;
❖ зaпpoвaдженo opгaнiчне землеpoбствo;
❖ poзвинутo iнфpaстpуктуpу aгpapнoгo pинку;
❖ пoкpaщaнo сoцiaльну iнфpaстpуктуpи для aгpapнoгo виpoбництвa
тa
poзвитку сiльських теpитopiи.
Вивaженiсть зoвнiшньoтopгiвельнoї пoлiтики спpиялa тoму, щo пpoвaдження
зoвнiшнiшньoї тopгiвлi сиpoвиннoю сiльськoгoспoдapськoю тa aгpoпpoдoвoльчoю
пpoдукцiєю пoстiинo мaє темпи poзшиpення, a експopтнi oбсяги пpoдaвжiв зpoстaють
швидше, нiж iмпopтнi. В Укpaїнi пoслiдoвним чинoм пoлiпшується системa
викopистaння нoвiтнiх iнстpументiв мapкетингу. Вoнa тaкoж включaє мoжливoстi
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poзвитку iнфpaстpуктуpи aгpapнoгo pинку чеpез функцioнувaння тoвapних бipж,
aгpoтopгoвих будинкiв тoщo.
Зaгaлoм, мoжнa пpoстежити тенденцiї дo збiльшення oбсягiв iнoземних
iнвестицiи, oднaк, пo-пеpше, їх poзмipи тa темпи зpoстaння зaлучення не в пoвнiи мipi
вiдпoвiдaють пoтpебaм aгpoпpoмислoвoгo виpoбництвa. A пo-дpуге, вoни є мoжливими
лише у пpaктицi великих aгpapних пiдпpиємств хoлдингoвoгo типу.
Нaибiльшим пpiopитoм вoлoдiють i oднoчaснo пpибуткoвiшими сфеpaми для
зaлучення iнoземнoгo iнвестувaння дiяльнoстi. Зoкpемa, и iннoвaцiинoї, є:
❖ фopмувння iнфpaстpуктуpнoгo зaбезпечення щoдo pеaлiзaцiї пpoдукцiї
aгpoпpoмислoвoгo виpoбництвa;
❖ нaдaння виpoбничих тa збутoвих пoслуг сiльськoгoспoдapським тa iншим
суб’єктaм aгpoпpoмислoвoгo виpoбництвa;
❖ зaпpoвaдження висoкo пpoдуктивних тa iннoвaцiйних технoлoгiй пo
виpoщувaнню сiльськoгoспoдapських культуp тa утpимaнню пoгoлoiвя гaлузi
твapинництвa;
❖ opгaнiчне землеpoбствo;
❖ oнoвлення тa мoжливoстi мoдеpнiзaцiї нa oснoвi нoвiтнiх тa iннoвaцiйних
технoлoгiй, в пеpуш чеpгу, пiдпpиємств aгpoпpoдoвoльчoї пpoмислoвoстi, a тaкoж тих
суб’єктiв
бiзнесу,
щo
зaймaються
пpoцесaми
зaгoтiвлi
тa
збеpiгaння
сiльськoгoспoдapськoї пpoдукцiї;
❖ ствopення виpoбничих пoтужнoстей тa aгpoсиpoвиннoї бaзи для виpoбництвa
дoпoмiжнoї пpoдукцiї;
❖ poзвитoк технoлoгiй мaшинoбудувaння тa виpoбництвo устaткувaння для
м’ясoмoлoчнoї, мaслoжиpoвoї, бopoшнoмельнoї, кpуп’янoї тa хлiбoпекapськoї
пpoмислoвoстей;
❖ нaлaгoдження виpoбництвa ефективних хiмiчних зaсoбiв зaхисту poслин i
пpепapaтiв для ветеpинapнoї медицини.
Aгpapнa пoлiтикa в сеpедньoстpoкoвiи пеpспективi мaє бути спpямoвaнoю нa
стaлии poзвитoк aгpoпpoмислoвoгo виpoбнцитвa нa зaсaдaх зaпpoвaдження
iннoвaцiинoї дiяльнoстi суб’єктaми aгpapнoгo бiзнесу. A тaкoж чеpез зaбезпечення
aгpoпpoдoвoльчoї безпеки кpaїни, зaтвеpдження пoвнoцiннoгo функцioнувaння pинку
землi, poзвитку pинкoвoї iнфpaстpуктуpи aгpapнoгo pинку, нapoщення експopтнoгo
пoтенцiaлу в aгpapнiи сфеpi, зaстoсувaння узгoджених пoлoжень з нopмaми СOТ тa,
зoкpемa, дiєвих мехaнiзмiв зaхисту вiтчизнянoгo aгpapнoгo pинку, фopмувaння умoв для
пoвнoцiннoгo poзвитку сiльських теpитopiи, якi є невiдємними теpитopiaльними
бaзисaми aгpapнoгo виpoбництвa, зaгaлoм.
Aгpapне
виpoбництвo кpaїни нapaзi пoтpебує знaчнoгo iнвестицiинoгo
зaбезпечення. Oстaннiм чaсoм шиpoкoгo впливу мaють питaння щoдo пpiopитетнoстi
oкpемих iснуючих джеpел iнвестувaння aгpapнoї гaлузi.
Висновки та перспективи подальших розвідок
В умoвaх зменшення oбсягiв внутpiшнiх кaпiтaлoвклaдень тa вiдсутнoстi дiєвих
мехaнiзмiв нaгpoмaдження тa викopистaння внутpiшнiх iнвестицiиних pесуpсiв,
лoгiчними є виснoвки щoдo неoбхiднoстi aктивiзaцiї iнвестицiиних пpoцесiв в aгpapнoму
бiзнесi чеpез викopистaння зoвнiшнiх iнвестицiиних джеpел. Oднaк вoни пoки щo не
вiдiгpaють виpiшaльнoї poлi i у poзвитку вiтчизнянoгo aгpapнoгo виpoбництвa.
В iнвестицiинoму зaбезпеченнi дiяльнoстi, зoкpемa, и iннoвaцiинoї, сфopмувaлись
негaтивнi взaємoзaлежнoстi. Недoiнвестувaння фiнaнсoвими pесуpсaми пoсилює спaд
aгpapнoгo виpoбництвa, щo пpизвoдить дo зниження iнвестицiинoї пpивaбливoстi тa
мoжливoстеи гoспoдapюючих суб’єктiв i деpжaви. Тaкi тенденцiї пoвнiстю
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пiдтвеpджуються
щopiчними
скopoченнями
oбсягiв
центpaлiзoвaнoгo
децентpaлiзoвaнoгo iнвестицiинoгo фiнaнсувaння тa кaпiтaлoвклaдень.
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Анотація
Вступ. Орієнтація на вимоги ISO 22301 щодо забезпечення безперервності діяльності
підприємства разом зі зростанням мінливості зовнішнього оточення та уподобань
споживачів спричиняє потребу формування контурів управління стійкістю реорганізації
діяльності корпоративних підприємств і їх інтегрованих утворень.
Метою дослідження постав розвиток теоретико-методичних засад забезпечення
стійкості реорганізації діяльності інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств.
Результати. Запропоновано застосування концепту корпоративної архітектури для
забезпечення стійкості реорганізації діяльності підприємства. Визначена пов’язаність
реорганізації діяльності підприємства внаслідок його реорганізації як юридичної особи з
відповідним перерозподілом корпоративного контролю. Методологічний базис
дослідження склали стандарт опису архітектури підприємства TOGAF (The Open Group
Architecture Framework), мова архітектурного моделювання Archimate і стандарт OMG
Essence (ядро методів розробки програмного забезпечення). Відмінність авторського
підходу полягає у підпорядкуванні програми реорганізації діяльності підприємства
баченню ключових стейкхолдерів щодо переліку використовуваних для створення
споживчої цінності практик діяльності. Відображена можливість підтримки стійкості
реорганізації підприємства та його діяльності через використання концепту успішності
організаційних трансформацій. Практичне значення розробленої технології забезпечення
стійкості реорганізації полягає у наданні суб’єктам господарювання інструментарію
узгодження ключових елементів поточної та майбутньої бізнес-моделі діяльності
підприємства, з визначенням складових програми організаційних трансформацій.
Висновки. Запропонована технологія забезпечення стійкості реорганізації
корпоративних підприємств орієнтована на створення успішної, з точки зору врахування
інтересів стейкхолдерів, соціально-економічної системи. Разом з тим, представлена
технологія розкриває вищий рівень організації діяльності корпоративного підприємства.
Відповідно перспективи подальших досліджень автора полягатимуть в деталізації
окремих елементів архітектури підприємства й формування модельного базису їх
узгодженого розвитку.
Ключові слова: реорганізація діяльності, корпоративне підприємство, інтегроване
об’єднання підприємств, архітектури підприємства, корпоративний контроль.
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ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE REORGANIZATION OF CORPORATE
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Abstract
Introduction. In terms of the ISO 22301 requirements about ensuring the enterprise continuity
under the increasing external environment variability, it is necessary to form control contours for
maintaining the reorganization sustainability of corporate enterprises and their integrated
associations.
The purpose of scientific research is to develop theoretical and methodological bases for ensuring
the sustainability of the reorganization of the activities of integrated associations of corporate
enterprises.
Results. The corporate architecture concept usage to ensure the sustainability of the enterprise
activities reorganization has been proposed. The connection between the enterprise activities
reorganization, its reorganization as a legal entity, and the redistribution of corporate control
have been determined. The Open Group Architecture Framework (TOGAF), the architectural
modeling language Archimate, and the OMG Essence standard (the kernel and Language for
Software Engineering Methods) have been used as the research's methodological basis. The
author's approach specific distinction is the program of enterprise activities reorganization
subordination to the vision of key stakeholders about the list of practices used to create consumer
value. The possibility of maintaining the stability reorganization of the enterprise and its activities
by using the concept of successful organizational transformations has been reflected. The
practical significance of the developed technology of the reorganization sustainability is laid in
providing business entities the tools for matching critical elements of the current and future
enterprise’s business model. This matching gives to the enterprise management possibility to
develop the organizational transformation program.
Conclusions. The proposed technology of enterprise reorganization sustainability ensuring is
focused on creating a successful socio-economic system and based on taking into account the
interests of main stakeholders. However, the presented technology reveals only a higher level of
corporate enterprise activity organization. Therefore, the prospects for further author’s research
consist of detailing particular enterprise architecture elements and forming a model basis for their
coordinated development.
Keywords: the enterprise activity reorganization, corporate enterprise, integrated association of
enterprises, enterprise architecture, and corporate control.
JEL classification: G34; Q01
Вступ
Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств підтримки в
актуальному стані стратегічно визначених параметрів діяльності, що з урахуванням
поширеної зараз концепції безперервності ведення бізнесу (декларується стандартом
ISO 22301:2019 «Система менеджменту безперервності бізнесу» [18] як стратегічна и
тактична спроможність організації продовжувати свою роботу за умови прояву
інцидентів порушення її діяльності) може бути досягнуто лише шляхом виокремлення
відповідних контурів або навіть формування механізму управління реорганізацією
діяльності підприємства. Така вимога пов’язана зі зростанням турбулентності
середовища господарювання, мінливістю споживчих уподобань, яка зростає,
пришвидшенням технологічного оновлення промисловості тощо. Саме подібні
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перманентні зміни и спричиняють потребу в реорганізації діяльності під час актуалізації
параметрів стратегічної та конкурентної поведінки підприємства.
Менеджмент безперервності бізнесу, згідно з [18], включає в себе управління
відновленням стабільності діяльності підприємства и захист інтересів ключових
зацікавлених сторін. Таке відновлення у разі значних негативних впливів може
спричинити потребу в реорганізації діяльності, яка сама по собі може розглядатися як
окрема загроза безперервності. Реорганізація діяльності підприємства часто
супроводжує процеси розвитку (розуміючи розвиток як сукупність взаємопов’язаних
кількісних, якісних і структурних змін [7, с. 5] усвідомлюємо неможливість розвитку без
проведення реорганізації), що вимагає дещо іншого підходу до організації управління
реорганізацією, ніж у разі адаптації до негативних впливів і повернення стіикості
роботи. Зроблении у [18] акцент на захист інтересів зацікавлених сторін розширює
особливості забезпечення безперервності и управління реорганізацією у разі
корпоративної форми організації ведення бізнесу або участі підприємства в різного роду
інтеграціино-коопераціиних утвореннях.
В економічніи літературі процес проведення реорганізації діяльності
підприємств розглянуто доволі докладно. Окрім того, слід обов’язково виокремити
питання реорганізації суб’єктів господарювання, які регламентуються на
законодавчому рівні. Так, наприклад, стаття 104 Цивільного кодексу України [14]
визначає такі форми реорганізації юридичних осіб: злиття, приєднання, поділ і
перетворення. В даному контексті слід підтримати Л. В. Сіщука [11], якии справедливо
пов’язує реорганізацію з двома аспектами. По-перше, з виникненням та/або
припиненням діяльності юридичної особи. По-друге, реорганізація є «способом зміни
маинового становища юридичної особи» [11, с. 35]. Зазначені юридичні аспекти
розгляду реорганізації потребують належного економічного обґрунтування.
Далі слід обов’язково зазначити, що подібна реорганізація юридичної особи
обов’язково спричиняє подальшу реорганізацію діяльності отриманого в результаті
реорганізації суб’єкта господарювання. Тут звернемо увагу на іншии пласт досліджень,
пов’язаних з організацією діяльності та з реструктуризацією підприємств. Подібні
дослідження представлені в роботах таких авторів як Д. Гараєдагі [21], П. Гохан [1],
Д. Депамфилис [4], Й. Мазур [9], А. Прігожин [10], В. Шапиро [9] і цілии ряд інших авторів.
В розробках даних авторів головним аспектом уваги було саме зміна параметрів
діяльності під час процесів розвитку чи організаціиних трансформаціи. Тим самим
питання реорганізації юридичних осіб випадали з зони уваги даних дослідників. При
цьому, наприклад, П. Гохан [1] і Д. Депамфилис [4], які пов’язували реструктуризацію з
перерозподілом корпоративного контролю під час злиттів і поглинань, все ж таки
надавали обмеженої уваги саме питанням реорганізації діяльності отриманого суб’єкту
господарювання, торкаючись лише аспектів корпоративного управління.
Отже, стає зрозумілим, що реорганізація підприємства вимагатиме певної
реорганізації діяльності, яка у даному випадку передбачає оптимізацію процесів і
виконуваних функціи після зміни маинового становища чи перерозподілу
корпоративного контролю. Разом з тим, реорганізація діяльності може відбуватися без
впровадження подібних трансформаціи, а виступати, наприклад, як прагнення
підвищення ефективності операціи чи оптимізації бізнес-процесів підприємства у
відповідь на зміни уподобань споживачів. Досягти успішності такої реорганізації
діяльності можна також лише у разі розбудови належної корпоративної архітектури
підприємства. У такому разі трансформація корпоративної архітектури, за авторською
гіпотезою, буде супроводжувати як реорганізацію підприємства, так і реорганізацію
иого діяльності. Більш того, орієнтуючись на розробки, В. Гросул [3], Л. Куца [6],
Г. Угольницького [13] і В. Ячменьової [15], зазначимо, що перегляд корпоративної
архітектури має залишити підприємство в стіикому режимі функціонування, тоді
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як [3; 6; 13; 15] також не пов’язували здатність підтримувати стіикість діяльності з
параметрами корпоративного контролю.
Мета й завдання статті
Метою статті є розвиток теоретико-методичних засад забезпечення стіикості
реорганізації діяльності інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
В основу реалізації поставленої мети пропонується покласти концепцію
корпоративної архітектури, яка визначається Л.Ю. Григор’євим як «максимально
загальна модель бізнесу» [2]. Концепція корпоративної архітектури проишла певну
еволюцію від її зародження в дослідженні Дж. Захмана (докладно описана у [23, с. 24-25])
до втілення у вигляді відомих стандартів BIZBOK (Business Architecture Body of
Knowledge) [16] та TOGAF (The Open Group Architecture Framework ) [24]. Саме стандарт
TOGAF будемо використовувати при доведенні гіпотези щодо врахування параметрів
розподілу корпоративного контролю при реорганізації діяльності підприємства, яка
супроводжує реорганізацію підприємства як юридичної особи. Логіка імплементації
даної гіпотези відображена на рис. 1, інструментом побудови якого обрано мову
архітектурного моделювання Archimate [20] в рамках обґрунтованих Д. Верде [25]
варіантів її застосування. Легенда для поданої на рис. 1 моделі не наводиться з огляду
на повну відповідність використаних елементів поданому у [20] їх опису. З точки зору
технічної реалізації моделі використано інструмент моделювання Archi [19].

Рис. 1. Відображення взаємозв’язку процесів реорганізації підприємства та
реорганізації його діяльності
Основу представленої на рис. 1 схеми становить введении у праці [20] елемент
«Базис» («Plateau»), якии, відповідно до авторської гіпотези, відображає розподіл
корпоративного контролю і особливості організації та управління бізнес-процесами
підприємства, представляючи їх як складові иого корпоративної архітектури. Саме на
такіи основі досягається узгодженість проектів реорганізації діяльності підприємства и
реорганізації підприємства як юридичної особи. Змістовне наповнення таких проектів
визначається представленим на рис. 1 елементом «Розбіжності» («Gap»).
Отже, розробка проекту реорганізації діяльності підприємства передбачає
початкове визначення складових поданого на рис. 1 базису. В основу такого визначення
пропонується покласти розробку Т. Кадиєва [5, с. 16-18] щодо потреби виокремлення
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ність) і продуктовии портфель, власник бізнесу і відносини з ним, постачальник ресурсів
і відносини з ним, споживач (носіи потреби), капітал, постачальники засобів виробництва і відносини з ними, ресурси і технологія їх обробки (організаціині спроможності
підприємства у термінології TOGAF [24]), персонал підприємства і иого праця.
Дану розробку також доречно співвіднести із системно інженерним підходом
(докладнии опис представлено у відповідному зводі знань [22]), якии передбачає виділення цільової системи (такої системи, яка задовольняє певну потребу системи більш
високого рівня) і системи забезпечення (такої системи, яка забезпечує рух цільової системи за иого життєвим циклом). Виділення таких систем передбачає врахування
обов’язкового залучення підприємства до взаємодії в рамках певного роду коопераціино-інтеграціиних відносин з різною силою пов’язаності учасників). В узагальненому
вигляді опис архітектури підприємства як моделі иого діяльності максимально високого
рівня агрегації зводиться до поданої на рис. 2 схеми. Дана схема виокремлює наявність
різних стеикхолдерів (а також виконуваних ними ролеи/функціи і відповідних до них
організаціиних ланок), частина з яких є носіями корпоративних прав.
Решта елементів схеми відображає сукупність перелічених вище об’єктів управління (заданих через відповідні процеси и практики діяльності), зміна параметрів
динаміки яких забезпечує стіикість діяльності корпоративного підприємства та
стіикість реорганізації такої діяльності. Окремо звернемо увагу на такии елемент
поданої на рис. 2 схеми як організаціині можливості корпоративного підприємства
(розуміються як спроможність виконання певних діи в рамках визначеної системи
зв’язків і заданих параметрів реалізації діи), наявність яких декларується TOGAF. Тобто
організаціина можливість, як подано на рис. 2, забезпечує надання функції діяльності в
раках надання заданого сервісу.
За такого підходу стіикість реорганізації діяльності підприємства буде залежати
від наявності потенціалу (організаціиних можливостеи) для підтримки представленого
на рис. 1 переходу, для забезпечення підтримки руху поточної цільової системи за
стадіями її життєвого циклу, а також від можливості створення організаціиних
можливостеи, необхідних для підтримки стіикості функціонування и забезпечення руху
нової цільової системи за її життєвим циклом (цільової системи, отриманої після
реалізації поданого на рис. 1 переходу). Дана пропозиція певною мірою перетинається
та розширює розробку М. Сухарева та Ю. Монахова [12], в якіи введено набір
організаціиних параметрів щодо забезпечення стіикості діяльності підприємства.
Прииняття архітектурного підходу дозволяє відкоригувати такі параметри на
рівень потенціалу та зв’язати з конкретними виконавцями проекту реорганізації. Саме
за умови такої пов’язаності буде забезпечено стіикість реорганізації діяльності
підприємства. В рамках досягнення такої пов’язаності зазначимо, що на рис. 2
відображені всі зазначені вище об’єкти управління як складові архітектурної моделі
підприємства. При цьому конфігурація бізнес-системи задана виділенням системних
рівнів (подані як елемент Archimate «групування»). В рамах даних рівнів розподілені
продукт і продуктовии портфель, які задані елементом бізнес-об’єкт. Саме бізнесоб’єкти пов’язуються з практиками діяльності, на які назначаються відповідні ролі та
стеихолдери, що забезпечують постачання ресурсів, виробництво, збут тощо.
Реалізуються виділені практики за наявності організаціиних можливостеи, пов’язаних з
власниками ресурсів і капіталу (що також відносяться до складу визначених вище
об’єктів управління діяльністю підприємства та її реорганізацією). Також на рис. 2
відображена система інформаціиної підтримки процесу реорганізації.
Також звернемо додаткову увагу на ряд виділених на рис. 2 моментів
забезпечення стіикості реорганізації діяльності підприємства. По-перше, стіикою може
бути лише та система, при проектуванні якої максимально враховані інтереси та
потреби ключових зовнішніх стеикхолдерів.
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Рис. 2. Архітектурна модель корпоративного підприємства
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Саме за такої умови відбувається ефективна інтеграція підприємства до мережі
виробничої кооперації і цільової системи з надсистемою (тобто створювана на виході
бізнес-процесів цінність задовольнятиме вимоги споживачів). По-друге, стіика
реорганізація передбачає розробку відповідного проекту організаціиних змін, процес
реалізації якого має підтримувати стіикість функціонування підприємства в рамках
заданого коридору припустимих відхилень. По-третє, при визначенні параметрів
реорганізації діяльності корпоративного підприємства внаслідок иого реорганізації як
юридичної особи обов’язково слід врахувати можливість виникнення корпоративних
конфліктів. При цьому подана на рис. 2 архітектурна модель підприємства визначає
ключові напрямки узгодження інтересів учасників корпоративних відносин. Почетверте, слід забезпечити комплексність охоплення проектом реорганізації діяльності
складових архітектури підприємства. У даному випадку доречно скористатися
пропозицією А. Левенчука [8, с. 282-290] щодо застосування стандарту OMG Essense [17]
(ядра методів розробки програмного забезпечення) для виокремлення головних
аспектів уваги при організації будь-якої діяльності соціально-економічних систем.
Авторськии варіант застосування даного стандарту для нівелювання означених на рис.
1 розривів представлено на рис. 3.

Учасники (виконавці)
проекту реорганізації
діяльності підприємтва
(суб'єкт реорганізації)

Інструменти та методи
реалізації проекту
реорганізації діяльності
підприємства

Рис. 3. Базована на OMG Essense [17] логіка організації управління реорганізацію
діяльності корпоративних підприємств і їх об’єднань
Головною ідеєю, яка реалізована на представлених на рис. 1 та рис. 3 моделях є
розгляд стіикості реорганізації діяльності підприємства через використання концепту
успішності організаціиних трансформаціи. За твердженням А. Левенчука [8] успішною
буде система, в якіи враховано інтереси всіх її стеикхолдерів. Наявність такого врахування інтересів, розподілених за елементами представленої на рис. 2 архітектурної моделі, нівелює можливі конфлікти інтересів, а отже забезпечує наявність організаціинокомунікаціиної стіикості підприємства. Інтереси стеикхолдерів реалізуються через
задоволення певних потреб, що забезпечують реалізацію властивості динамічної
стіикості підприємства як здатності досягнення поставлених цілеи. Реалізація потреб
стеикхолдерів вимагає виконання певних видів робіт (на рис. 2 такі роботи реалізовано
елементом практики діяльності мови моделювання Archimate). Узгодження таких робіт
в рамках архітектурної моделі забезпечує прояв функціональної стіикості підприємства.
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, в роботі розглянуто особливості застосування концепту корпоративної архітектури для забезпечення стіикості реорганізації підприємства та иого
діяльності. Розробку програми реорганізації діяльності підприємства підпорядковано
баченню ключових стеикхолдерів щодо переліку використовуваних для створення
споживчої цінності практик діяльності. Відображена можливість підтримки стіикості
реорганізації підприємства і иого діяльності через використання концепту успішності
організаціиних трансформаціи. Формалізація програми трансформаціи здіиснена з
використанням мови архітектурного моделювання Archimate. Разом з тим, в статті
представлено лише верхніи рівень агрегації моделі архітектури підприємства, кожен
елемент якої потребує створення деталізованого опису, що и становитиме перспективи
подальших розробок автора.
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Анотація
У статті проаналізовано екологічний стан земель та визначено основні проблеми
екологізації землекористування у Харківській області. Погіршення екологічного стану
сільськогосподарських угідь, послаблення їх протиерозійної стійкості, порушення
оптимальної структури угідь, скорочення вмісту гумусу та основних поживних речовин
призводять до зниження продуктивності угідь. У цілому сучасний стан екологічної
безпеки земель досить незадовільний, тому значно знижує якість та обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції.
Запропоновано науково-методичний підхід до державного регулювання екологічно
сталого сільськогосподарського землекористування, що спрямований на збереження та
відтворення якісного стану земель шляхом екологічної сталості через проведення
комплексу меліоративних заходів. Проведені дослідження показали, що 38,1 тис. га угідь
Харківської області потребують створення полезахисних лісових насаджень, залуження
– 58,5 тис. га та вапнування – 82,0 тис. га. Запропоновані види робіт необхідно виконати
на площі 178,6 тис. га, у тому числі 35,72 тис. га – щорічно (на період п’ять років).
Виконання усіх цих робіт потребує значних фінансових витрат, тому доцільно
проводити їх поетапно. Основним джерелом виконання робіт із лісомеліорації мають
бути кошти державного бюджету. В основному заходи із хімічної меліорації мають бути
профінансовані за рахунок землевласників і землекористувачів і лише частково – за
рахунок місцевих бюджетів. Вищерозглянуті заходи відповідають принципам проекту
Концепції державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної
інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року, метою якої є
визначення та реалізація основних напрямів державної політики, які спрямовані на
удосконалення земельних відносин та створення умов для сталого розвитку
землекористування, а також збереження природних цінностей агроландшафтів. Проте,
здійснення масштабних заходів щодо охорони земель, які потребують значної акумуляції
коштів потребують розроблення саме регіональних програм щодо охорони земель, куди
можуть бути включені вищерозглянуті дослідження.
Ключові слова: сільськогосподарське землекористування, державне регулювання,
сталий розвиток, екологізація.
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ECOLOGIZATION AS A BASIS OF STATE REGULATION OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL
LAND USE FORMATION
Abstract
The article analyzes the ecological condition of lands and identifies the main problems of greening
of land use in the Kharkiv region. Deterioration of the ecological condition of agricultural lands,
weakening of their anti-erosion resistance, violation of the optimal structure of lands, reduction
of the content of humus and basic nutrients lead to a decrease in land productivity. In general, the
current state of environmental safety of lands is quite unsatisfactory, so it significantly reduces
the quality and volume of agricultural production.
A scientific and methodological approach to the state regulation of ecologically sustainable
agricultural land use is proposed, which is aimed at preserving and reproducing the quality of
land through ecological sustainability through a set of reclamation measures. Studies have shown
that 38.1 thousand hectares of land in Kharkiv region need the creation of protective forest
plantations, silting – 58.5 thousand hectares and liming – 82.0 thousand hectares. The proposed
types of work must be performed on an area of 178.6 thousand hectares, including 35.72 thousand
hectares - annually (for a period of five years). Execution of all these works requires significant
financial costs, so it is advisable to carry them out in stages. The main source of reclamation work
should be the state budget. In general, chemical reclamation measures should be financed by
landowners and land users and only partially by local budgets. The above measures are in line
with the principles of the draft Concept of the State Target Program for Land Relations and
National Geospatial Data Infrastructure in Ukraine for the period up to 2030, which aims to
identify and implement key areas of public policy aimed at improving land relations and creating
conditions for sustainable land use, as well as the preservation of natural values of agricultural
landscapes. However, the implementation of large-scale land protection measures, which require
significant accumulation of funds, requires the development of regional land protection programs,
which may include the above studies.
Key words: agricultural land use, state regulation, sustainable development, ecologization.
JEL classification: Q15; R52
Вступ
Екологізація сільськогосподарського землекористування – це основнии показник
сталого розвитку як в локальному, так і в глобальному сенсі, тому є індикатором
національної
безпеки
будь-якої
держави.
Проте,
через
нераціональне
землекористування в Україні щороку понад 500 млн т ріллі потерпають від ерозії, що
вже призвело до зниження родючості ґрунту на площі понад 32 млн га землі. Внаслідок
ерозії втрачається третина кожного долара створеної в сільському господарстві доданої
вартості, а на кожну тонну виробленого зерна припадає 10 т еродованого ґрунту. Також
варто зазначити, що на стан деградації та опустелювання сільськогосподарського
землекористування безпосередньо впливають темпи зміни клімату із стрімким
підвищенням середньорічних температур та частоти форс-мажорних погодних явищ.
Серед багатьох аспектів глобальних змін характер землекористування має
вирішальнии влив на екосистему. Оскільки при державному регулюванні формування
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сталого сільськогосподарського землекористування передбачається комплексне
розв’язання проблем (економічних, соціальних, екологічних), то і при дослідженні
процесів екологізації необхідно зберігати цеи зв'язок.
Комплексне розв’язання проблем – державне регулювання сталим розвитком
сільськогосподарського землекористування – має вирішальне значення для мінімізації
деградації земель, відновлення і забезпечення оптимального використання земельних
ресурсів в інтересах нинішнього і маибутніх поколінь як на національному, так і на
регіональному та локальному рівнях.
Вивченням процесів екологізації при формуванні сталих сільськогосподарських
землекористувань заимаються такі науковці: О.С. Будзяк, В.М. Другак, А.І. Крисак,
Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, Л.Я. Новаковськии, А.М. Третяк, М.М. Федоров,
М.А. Хвесик, О.В. Ходаківська та ін. [1-7].
Мета статті
Метою статті є дослідження та обґрунтування наибільш ефективних шляхів
поліпшення екологічного стану земель при формуванні сталих сільськогосподарських
землекористувань.
Виклад основного матеріалу досліджень
Загалом, екологічно стале землекористування можна визначити як комплекс
заходів, спрямованих на збереження та відтворення якісного стану земель шляхом
екологічної стабілізації певних територіи, а стале (збалансоване) землекористування –
як комплекс заходів із забезпечення належної якості земель, ефективності землекористування та комфортності середовища проживання і господарської діяльності
людини (рис. 1).
Екологічно стале землекористування
Удосконалення
правового
режиму
збалансованого
с/г землекористування

Оптимізація
структури
землекористування

Формування
екологічного
багаторівневого
моніторингу
земель

Максимальне
залучення всіх
земель до процесу
екологізації

Відтворення якості
ґрунту

Збереження родючості
ґрунту
Виробничии
ресурс

Формування
цілісної мережі
природоохоронних
територіи

Екологобезпечне
середовище для
життя

Складова
екосистеми

Рис. 1. Формування екологічно сталого сільськогосподарського
землекористування
Джерело: сформовано авторами
Проте, всі придатні для інтенсивного землекористування території вже введені в
різні сфери господарської діяльності. Погіршення екологічного стану сільськогосподарських угідь, послаблення їх протиерозіиної стіикості, порушення оптимальної
структури угідь, скорочення вмісту гумусу та основних поживних речовин призводять
до зниження продуктивності земель. У цілому сучаснии стан екологічної безпеки земель
досить незадовільнии, тому значно знижує якість та обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції.
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Так, у Харківськіи області серед земель сільськогосподарського призначення біля
82 тис. га заимають кислі та 58,5 тис. га – солонцеві. Вони зустрічаються як в
Лісостеповіи, так і Степовіи зонах області. Площа відкритих заболочених земель
становить 2,8 тис. га. Наибільшу вагу серед процесів деградації земель мають процеси
водної та вітрової ерозії: 56% та 28% від загальної площі області. У середньому з 1 га
ріллі змивається біля 24 т ґрунту за рік. До того ж, Харківська область знаходиться у зоні
середньої небезпеки вітрової ерозії. Якіснии стан сільськогосподарських угідь
Харківської області досить неодноріднии у генетичному відношенні, що обумовлено
різними умовами зволоження і знаходить відображення у параметрах природної
родючості. За ґрунтово-екологічними ресурсами область розподіляється на 6 раионів.
Перший лісостеповий ґрунтово-екологічний район (ЛС-1) охоплює Богодухівськии,
Золочівськии, Дергачівськии, Краснокутськии, Валківськии, Зміївськии, західну частину
Харківського, північну – Нововодолазького та Чугуївського раионів. Він характеризується наикращим вологозабезпеченням ґрунтів.
Другий лісостеповий ґрунтово-екологічний район (ЛС-2) охоплює Коломацькии та
Великобурлуцькии раиони, південну частину Нововодолазького, північну – Красноградського, східну – Харківського. Переважання чорноземів типових важкосуглинкових з
достатньо високим агропотенціалом основних сільськогосподарських культур.
Третій лісостеповий ґрунтово-екологічний район (ЛС-3) охоплює Вовчанськии,
Шевченківськии, частково Чугуївськии, Дворічанськии, Куп’янськии раиони та відрізняється посушливістю.
Перший степовий ґрунтово-екологічний район (С-1) заимає Кегичівськии,
Сахновщинськии, Зачепилівськии, Балакліиськии, Ізюмськии, Первомаиськии,
Лозівськии, частково Красноградськии раиони. Ґрунтовии покрив представлении
чорноземами типовими та звичаиними
Другий степовий ґрунтово-екологічний район (С-2) заимає територію Борівського,
частково Куп’янського і Дворічанського раионів. У грунтовому покриві раиону
переважають чорноземи звичаині глибокі важкосуглинкові.
Третій степовий ґрунтово-екологічний район (С-3) охоплює Барвінківськии і
Близнюківськии адміністративні раиони. Він наименш зволожении в області, що
обумовлює поширення чорноземів звичаиних легкоглинистих.
Маиже 75 % сільськогосподарських угідь області мають високии рівень природної
родючості ґрунтів і представлені, в основному, чорноземами типовими та звичаиними
глибокими. Середня родючість притаманна темно-сірим опідзоленим ґрунтам та
чорноземам, які становлять понад 7%. Порівняно низькою родючістю характеризуються
сірі лісові ґрунти, на які припадає 37,3 тис. га сільськогосподарських угідь.
За даними Головного управління Держгеокадастру у Харківськіи області, станом
на 2018 рік нараховувалося 417,4 тис. га лісів та лісовкритих площ, що складає 13,3% від
загальної площі землі. Для підвищення екологічної сталості сільськогосподарських
землекористувань необхідно збільшувати площі природних кормових угідь та лісів за
рахунок скорочення ріллі. Відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України
від 3 квітня 2000 року №26/33, розораність сільськогосподарських угідь України має
становити 58%, у тому числі для Харківської області 65%. Крім того, землі, які мають
крутість схилів понад 7° (в області їх налічується 68 тис. га), характеризуються
наявністю сильно змитих ґрунтів і підлягають повному залісненню.
Площа полезахисних лісових смуг у Харківськіи області становить 26,3 тис. га.
Приинято вважати, що 1 га лісосмуг захищає від ерозії близько 30 га ріллі. У зв’язку із
цим,
лісомеліорація
Харківськіи
області
дозволяє
захистити
789 тис. га
сільськогосподарських земель.
З метою забезпечення оптимального захисту орних земель доцільно створити
38,1 тис. га полезахисних лісових насаджень. У результаті досліджень встановлено, що з
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метою забезпечення екологічної сталості сільськогосподарських землекористувань
необхідно провести заходи з меліорації деградованих та непридатних для сільськогосподарського використання ґрунтів, яку слід проводити у кілька етапів. Проведені
дослідження показали, що 38,1 тис. га угідь Харківської області потребують створення
захисних лісових насаджень на 38,1 тис. га – залуження – на 58,5 тис. га та вапнування –
на 82,0 тис. га. Запропоновані види робіт необхідно виконати на площі 178,6 тис. га, у
тому числі 35,72 тис. га – щорічно, протягом 5 років. Виконання усіх цих робіт потребує
значних фінансових витрат. Тому вважаємо за доцільне проводити їх поетапно, що дозволить підвищити ефективність виконання заходів із консервації і меліорації земель
Харківської області та раціонально розподілити фінансові ресурси державного і місцевих бюджетів, а також кошти землевласників і землекористувачів за періодами (табл. 1).
Таблиця 1. Розрахунок витрат на основні види робіт із меліорації ґрунтів
Харківської області на період 2020 – 2024 рр.
Показник

Усього

Обсяг робіт із:
- створення захисних лісонасаджень тис. га
- гіпсування, тис. га
- вапнування, тис. га

у тому числі за роками
2020

2021

2022

2023

2024

38,1

6,5

6,8

7,3

7,8

9,7

58,5
82,0

11,5
16,0

11,7
16,2

11,8
16,5

11,9
16,6

11,6
16,7

Вартість робіт млн. грн. у т. ч. із
- створення захисних лісових насаджень
- гіпсування
- вапнування

419,1
311,1
498,9

71,5
62,06
99,29

74,8
62,23
99,34

80,3
62,29
99,65

85,8 106,7
62,37 62,18
99,87 100,75

у т.ч. за рахунок коштів:
- державного бюджету

419,1

71,5

74,8

80,3

85,8

- місцевих бюджетів
- землевласників і землекористувачів

106,7

81,01 16,135 16,157 16,194 16,224 16,293
729,071 145,215 145,413 145,746 146,016 146,637

Джерело: розрахунки авторів
Основним джерелом виконання робіт із лісомеліорації мають бути кошти державного і місцевих бюджетів, оскільки на дании період дослідження маиже всі землі (окрім
тих, які переишли на баланс об’єднаних територіальних громад) під полезахисними
насадженнями знаходяться в «стані» переходу із власності держави у власність органів
місцевого самоврядування. Отже, допоки уповноважені органи удосконалять
нормативно-правову базу та механізм передачі лісових смуг новим власникам, держава
повинна гарантувати належне утримання та охорону полезахисних насаджень.
Заходи із хімічної меліорації на 90% мають бути профінансовані за рахунок
землевласників і землекористувачів, як наибільш зацікавленої сторони, бо дании захід
поліпшує якість ґрунту, а відповідно підвищує врожаиність сільськогосподарських
культур. І близько 10% витрат повинні відшкодувати місцеві бюджети, оскільки
землевласники є платниками земельного податку, кошти від яких повинні ити на
охорону земельних угідь.
Вилучення з інтенсивного обробітку низькопродуктивних земель, переведення їх
у природні кормові угіддя та під залісення, консервація непридатних для
сільськогосподарського
використання
ґрунтів
сприятимуть
уповільненню
деградаціиних процесів та відтворенню сільськогосподарських землекористувань.
Основними заходами щодо підвищення родючості сільськогосподарських
землекористувань є раціональне використання мінеральних і органічних добрив,
запровадження практики застосування біодобрив, посів сидеральних культур,
правильне чергування сільськогосподарських культур у сівозміні, культивування
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багаторічних щільнокущових рослин, вапнування кислих ґрунтів, широке
впровадження заходів боротьби з водною і вітровою ерозіями (лісомеліорація,
залуження тощо).
Також для підтримання на високому рівні родючості сільськогосподарських угідь
та збереження довкілля у сприятливому для здоров'я людини стані необхідно
проведення таких заходів:
❖ впровадження
ґрунтозахисної системи землеробства з контурномеліоративною організацією території;
❖ оптимізація структури посівних площ та дотримання науково-обґрунтованих
сівозмін;
❖ проведення агрохімічного обстеження ґрунтів з метою контролю показників
родючості;
❖ рекультивація порушених та консервація малопродуктивних деградованих
земель;
❖ досягнення бездефіцитного балансу поживних речовин у доступніи для
сільськогосподарських культур формі;
❖ здіиснення консервації сільськогосподарських угідь з сильно змитими та
дефльованими ґрунтами на схилах крутизною понад 5-7 градусів;
❖ вапнування кислих та гіпсування засолених ґрунтів.
З метою недопущення погіршення екологічного стану ґрунтів та якості
сільськогосподарської продукції необхідно забезпечувати раціональне використання
хімічних засобів захисту рослин.
Також варто зауважити, що вищерозглянуті заходи відповідають принципам
проекту Концепції державної цільової програми розвитку земельних відносин та
національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року,
метою якої є визначення та реалізація основних напрямів державної політики, які
спрямовані на удосконалення земельних відносин та створення умов для сталого
розвитку землекористування, а також збереження природних цінностеи
агроландшафтів [8]. Проте здіиснення масштабних заходів щодо охорони земель, які
потребують значної акумуляції коштів, потребують розроблення саме регіональних
програм щодо охорони земель, куди можуть бути включені вищерозглянуті
дослідження.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Таким чином, на основі комплексного аналізу запропоновано науковометодичнии
підхід
до
державного
регулювання
екологозбалансованого
сільськогосподарського землекористування, що спрямовании на збереження та
відтворення якісного стану земель шляхом екологічної стабілізації території через
проведення комплексу меліоративних заходів. Проведені дослідження показали, що
38,1 тис. га угідь Харківської області потребують створення захисних лісових насаджень,
залуження – на 58,5 тис. га та вапнування – на 82,0 тис. га. Запропоновані види робіт
необхідно виконати на площі 178,6 0тис. га, у тому числі 35,72 тис. га – щорічно,
протягом п’яти років.
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Анотація
Вступ. В сучасних умовах, що характеризуються поглибленням соціальних й економічних
диспропорцій та протиріч на рівні регіонів все більш актуальними постають завдання
ефективного перерозподілу обов’язків, повноважень та ресурсів на всіх рівнях державного
управління – від функціонального (на національному рівні) до регіонального та місцевого
у контексті передачі більш широкого обсягу із вказаного переліку від центрального органу
(держави) до регіональних інституцій та органів місцевого самоврядування у
відповідності до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.
Метою статті є дослідження функціонування сучасних інституцій регіонального
економічного розвитку в умовах соціалізації.
Результати. Досліджено особливості функціонування сучасних інституцій соціальноекономічного розвитку у контексті реалізації реформи децентралізації.
Систематизовано основні підходи та критерії оцінки ефективності функціонування
інституцій у залежності від їх функціонального призначення та ролі в процесі реалізації
реформи, а саме: мети існування, сфери застосування, функціональної спрямованості,
витрат на утримання та рівня адаптивності до нових умов.
Висновки. Запропоновано методичні підходи до комплексної оцінки ефективності
реформи децентралізації, що може бути використана для моніторингу та прийняття
коригуючих рішень на будь-якому етапі її реалізації. Комплексний аналіз передбачає оцінку
структурних зрушень у розрізі 3 складових, які системно характеризують досягнення
основних цілей реформи у регіонах, зокрема: організаційно-адміністративної
(реформування
територіально-адміністративного
устрою
та
оптимізація
регіонального менеджменту), бюджетної (формування самостійних, збалансованих
регіональних бюджетів розвитку) та соціально-економічної (забезпечення економічного
розвитку, зростання економіки регіону й покращення добробуту громадян).
Ключові слова: інституції, регіональний розвиток, економічний розвиток, соціалізація.
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FUNCTIONING OF MODERN INSTITUTIONS OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN
THE CONDITIONS OF SOCIALIZATION
Abstract
Introduction. In modern conditions, characterized by deepening social and economic disparities
and contradictions at the regional level, the tasks of effective redistribution of responsibilities,
powers and resources at all levels of government - from functional (national) to regional and local
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in the context of transfer - are becoming increasingly important, a wider scope from this list from
the central body (state) to regional institutions and local governments in accordance with the
principles of the European Charter of Local Self-Government.
The purpose of the article is to study the functioning of modern institutions of regional economic
development in terms of socialization.
Results. Peculiarities of modern institutions functioning of social and economic development in
the context of decentralization reform realization are investigated. The main approaches and
criteria for assessing the effectiveness of institutions depending on their functional purpose and
role in the reform process are systematized, namely: purpose, scope, functional orientation,
maintenance costs and level of adaptability to new conditions.
Conclusions. Methodological approaches to a comprehensive assessment of the effectiveness of
decentralization reform are proposed, which can be used for monitoring and making corrective
decisions at any stage of its implementation. Comprehensive analysis involves assessing structural
changes in terms of 3 components that systematically characterize the achievement of the main
goals of reform in the regions, in particular: organizational and administrative (reforming the
territorial and administrative system and optimizing regional management), budget (forming
independent, balanced regional development budgets) and social-economic (ensuring economic
development, economic growth in the region and improving the welfare of citizens).
Key words: institutions, regional development, economic development, socialization.
JEL classification: H00, H11, H19, H55, H77
Вступ
У сучасних умовах, що характеризуються поглибленням соціальних і економічних
диспропорціи та протиріч на рівні регіонів все більш актуальними постають завдання
ефективного перерозподілу обов’язків, повноважень та ресурсів на всіх рівнях
державного управління – від функціонального (на національному рівні) до регіонального та місцевого у контексті передачі більш широкого обсягу із вказаного переліку від
центрального органу (держави) до регіональних інституціи та органів місцевого самоврядування у відповідності до принципів Європеиської хартії місцевого самоврядування.
Питання соціальних аспектів регіонального розвитку попередньо досліджували
відомі учені України, зокрема: О. Бутнік-Сіверськии, Г. Гузенко, В. Гунько, Ю. Ґава,
І. Іртищевою, І. Крамаренко, Е. Лібанова, А. Никифоров, М. Стегнеи, В. Семикіна та ін.
В сучасних умовах реформування постає питання щодо поглиблення вивчення
функціонування сучасних інституціи регіонального економічного розвитку в умовах
соціалізації.
Мета статті
Метою статті є дослідження функціонування сучасних інституціи регіонального
економічного розвитку в умовах соціалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження
Погоджуємося з думкою Качного О.С., що «з метою забезпечення ефективного
функціонування державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів,
необхідно знаити оптимальне співвідношення між автономією для місцевого рівня та
контролю з боку держави, задля досягнення цілісної, тісно інтегрованої держави,
об'єднаної спільними стратегічними пріоритетами, яка спирається на економічно
розвинені, автономні і потужні регіони» [1].
Дослідження показали, що формування системи інституціиного забезпечення
соціально-економічного розвитку на даному етапі в Україні знаходиться на стадії
руинації або інжинірингу історично сформованих інституціи (як спадщина
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соціалістичного устрою радянської економіки) та формування нових інституціи
ринкового типу. При цьому, характерною є низка проблем:
1) дублювання функціи старих і нових інституціи;
2) неузгодженість та несумісність приинятих рішень у різних сферах та на різних
рівнях економічних систем;
3) відсутність координації процесів інституціиного забезпечення регіонального
розвитку та процесів децентралізації, внаслідок чого окремі проекти і програми
координуються урядом та органами місцевого самоврядування, а окремі − на рівні
територіальних громад;
4) значні витрати на утримання адміністративного апарату державних інституціи
як наслідок паралельного функціонування інституціи старого та нового типу.
Крім того, процес децентралізації та формування відповідного інституціиного
забезпечення у регіонах здіиснюється надзвичаино повільними темпами, що посилює
необхідність переходу з добровільного правового режиму об’єднання територіальних
громад до адміністративно-примусового, якщо процес не завершиться у заплановані
строки, тобто до кінця 2020 року.
Згідно з даними міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України [2], станом на 31 грудня 2018 року внаслідок
об’єднання 4010 територіальних громад (37% від їх загальної кількості) в Україні
створено 876 ОТГ. Лідерами за кількістю створених ОТГ можна назвати області:
Дніпропетровську (60 із 108), Житомирську (51 із 78) та Волинську (50 із 93) області. До
аутсаидерів у цьому процесі можна віднести Закарпатську (6 із 102), Луганську (9 із 18),
Київську (13 із 79) та Харківську (16 із 930).
Наивища частка громад, що об’єдналися станом на початок 2019 року в
Житомирськіи (65%), Запорізькіи (62,9%), Черкаськіи (57,5%) та Чернігівськіи областях
(57,6%). В середньому по Україні питома вага об’єднаних громад становить 23% від їх
потенціиної кількості.
Як зазначають автори аналітичної доповіді «Децентралізація влади: порядок
деннии на середньострокову перспективу», «станом на 2019 рік 6851 (62,5%) місцева
(сільська, селищна, міська) рада дотепер не долучилася до процесу добровільного
об’єднання и далі перебуває під юрисдикцією раионних державних адміністраціи. 18%
території України не охоплено перспективними планами громад областеи,
затвердженими Урядом. Перспективнии план формування територіи громад
Закарпатської області не готовии взагалі. Тільки 18 раионів із наявних 488 повністю
покрито ОТГ. Налічується 96 (20%) раионів, де не створено жодної ОТГ. Станом на
початок 2019 року у 145 раионах ОТГ охоплюють понад половину площі відповідного
раиону. Також існує практика формування ОТГ у межах кількох раионів (уже є 44 таких
ОТГ). Загалом 31% мешканців, які проживають на 62,5% території України, не мають
можливості скористатися послугами спроможного місцевого самоврядування базового
рівня» [3, 48].
Основними перепонами, що стримують об’єднання територіальних громад та
формування відповідних інституціи в Україні, є:
❖ опір реформі як на рівні жителів, так і на рівні органів місцевого
самоврядування як наслідок недостатньої інформованості та недосконалості
інформаційного супроводу процесу децентралізації;
❖ неузгодженість та дублювання повноважень між органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, органами управління ОТГ, райрадами та
райдержадміністраціями, що призводить до виникнення конфліктів;
❖ невідповідність обсягів та кількості субвенцій та інших грошових потоків
кількості ОТГ.
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Також, згідно з дослідженнями експертів національного інституту стратегічних
досліджень, на сучасному етапі проходження процесу децентралізації першочергового
доопрацювання потребують такі інституціині складові:
❖ внутрішній поділ міст та районів не врегульований законодавчо у відповідності до концепції реформи, що є основоположною умовою для організації управління
великими територіальними громадами, розподілу ресурсів та відповідних повноважень;
❖ чіткість і несуперечливість у визначенні прав членів територіальної громади.
Суперечності виникають у новій редакції проекту змін до Конституції, відповідно до якої
членами території громади можуть бути всі мешканці поселень, що територіально
відносяться до тієї чи іншої громади без уточнення їх громадянства. При цьому
управління територіальними громадами здійснюється безпосередньо органами
місцевого самоврядування шляхом проведення регіональних референдумів та інших
передбачених законом способів визначення думки громадян. Відповідно, право участі у
виборах чи референдумах мають лише громадяни України;
❖ обмеження прав Верховної ради на призначення позачергових виборів
органів місцевого самоврядування та надання таких прав місцевим громадам з
визначенням чітких юридичних підстав для такої діяльності.
Наибільш запеклі дискусії викликає питання «доцільності закріплення в
Конституції України положення про те, що особливості здіиснення місцевого
самоврядування в окремих раионах Донецької і Луганської областеи визначаються
окремим законом. За великим рахунком, від спроможності дати відповідь на питання, чи
є таке конституювання загрозою для української державності, чи необхідним кроком
задля відновлення країни, залежатиме доля всього законопроекту» [3].
Отже, для ефективної імплементації реформи децентралізації важливими
завданнями на сучасному етапі є: удосконалення нормативно-правового забезпечення
процесів та результатів децентралізації у вигляді систематизації основних інституціи,
чіткого розмежування їх функціи, прав, відповідальності за стан та розвиток окремих
сфер соціально-економічного життя, визначення фінансових важелів та інструментів
упорядкування процесів фінансування у відповідності до створеної нової архітектоніки
державно-регіонального управління, а також організація грамотного інформаціиного
супроводу всіх процесів.
На думку Ємельянової Л.О., «ефективні інституціині реформи передбачають
формування привабливого інституціиного середовища, яке, відповідно до сучасних
поглядів інституціоналістів, повинно забезпечувати: мінімізацію трансакціиних витрат,
захист прав власності, виконання контрактів, конкурентну поведінку, зменшення
проявів опортуністичної поведінки та персоніфікації обміну, а також враховувати
наявність обмеженої раціональності [4, 120].
Побудова інституціиної структури соціально-економічного розвитку має
розвиватися та узгоджуватися у таких площинах:
1) врахування особливостеи інституціиних процесів на рівні світової економіки,
що реалізується шляхом узгодження державних рішень з нормативно-правовими
актами міжнародних організаціи;
2) розвиток інститутів демократичного контролю та регулювання на основі
узгодження відповідних функціи між державними, ринковими інституціями та
інституціями громадянського суспільства;
3) делегування частини управлінських та регуляторних функціи з центральних
органі влади до регіональних та субрегіональних.
Побудова дієвого інституціиного забезпечення соціально-економічного розвитку
у контексті процесів децентралізації повинна базуватися на гармоніиному поєднанні
таких складових (рис. 1.), функціонування яких в Україні на поточному етапі
знаходиться на стадії поступового впровадження.
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Інституціині форми та інструменти децентралізації
Політичні інститути

❖ розвиток політичних
партій та їх структур;
❖ підготовка партійних
програм соціальноекономічного розвитку;
❖ лобіювання
законодавчих актів;
❖ заохочення
ефективних суспільних
та громадських груп.

Адміністративні інститути

Фіскальні інститути

❖ децентралізація прав,
задач і повноважень щодо
прийняття рішень на
регіональному та
державному рівні;
❖ делегування окремих
соціальних і економічних
повноважень;
❖ адміністрування
публічних та соціальних
послуг на регіональному
рівні.

❖ самофінансування або
відшкодування витрат через
залучення виплат користувачів;
розширення місцевих доходів
через податки з продажів або
непрямих витрат;
❖ міжбюджетні трансферти, які
надаються центральним урядом;
❖ дозвіл муніципальних
запозичень і мобілізація
фінансових ресурсів через
кредитні гарантії.

Рис. 1. Форми та інструменти децентралізації
Джерело: систематизовано автором на основі [6; 7]
Політичні інститути створюються з метою надання громадянам або їх виборним
представникам більше впливу на процеси прииняття державних та регіональних рішень
у відповідності до концепції та «бачення» основних напрямків і засад соціальноекономічного розвитку переважної частини громадянського суспільства.
Адміністративні інститути формують організаціинии каркас перерозподілу
функціи, повноважень, ресурсів та відповідальності між різними рівнями влади.
Фіскальні інститути функціонують задля забезпечення достатнього рівня доходів
на місцевих рівнях для прииняття рішень про ефективнии розподіл витрат.
На основі даних критеріїв можна сформувати вибірку статистичних показників,
що опосередковано будуть оцінювати ефективність функціонування інституціи
соціально-економічного розвитку на початковому та поточному етапі реформування з
використанням методу оцінки відповідних структурних зрушень. Більшість показників
оцінювання носить експертнии характер і потребує залучення експертних груп та
проведення спеціалізованих досліджень и опитувань учасників економіки щодо
ефективності реалізації реформ з позиціи їх впливу на підвищення ефективності
функціонування відповідних суб’єктів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Досліджено особливості функціонування сучасних інституціи соціально-економічного розвитку у контексті реалізації реформи децентралізації. Систематизовано
основні підходи та критерії оцінки ефективності функціонування інституціи у
залежності від їх функціонального призначення та ролі в процесі реалізації реформи, а
саме: мети існування, сфери застосування, функціональної спрямованості, витрат на
утримання та рівня адаптивності до нових умов. Запропоновано методичні підходи до
комплексної оцінки ефективності реформи децентралізації, що може бути використана
для моніторингу та прииняття коригуючих рішень на будь-якому етапі її реалізації.
Комплекснии аналіз передбачає оцінку структурних зрушень у розрізі 3 складових, які
системно характеризують досягнення основних цілеи реформи у регіонах, зокрема:
організаціино-адміністративної (реформування територіально-адміністративного
устрою та оптимізація регіонального менеджменту), бюджетної (формування
самостіиних, збалансованих регіональних бюджетів розвитку) та соціально-економічної
(забезпечення економічного розвитку, зростання економіки регіону и покращення
добробуту громадян).
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПОЧАТОК ДРУГОГО ЕТАПУ
РЕФОРМИ
Гальцова, О. Л. Державна політика у сфері охорони здоров’я: початок другого етапу
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Анотація
Вступ. На теперішній час висвітлення сучасних засад державної політики України в
галузі охорони здоров’я залишається недостатньою мірою розвинутим і використаним.
Національна політика в галузі охорони здоров’я повинна передбачати створення нової
ідеології охорони здоров’я України, вироблення шляхів і засобів оптимальної організації на
національному рівні охорони та поліпшення здоров’я, формування здорового способу
життя, медичної та соціальної профілактики захворювань, реабілітації, тому питання
державної політики щодо розвитку сфери охорони здоров’я залишаються актуальними.
На сьогодні закінчено перший етап реформи й відбувається втілення другого етапу і, на
жаль, єдиного механізму для досягнення максимальної ефективності діяльності
медичної галузі в умовах значних реформаторських змін у суспільстві не обрано.
Мета статті полягає в досліджені проблеми подальшого реформування української
системи охорони здоров’я.
Результати. Проаналізовано процес децентралізації і реформування системи охорони
здоров’я, який показав, що проблеми подальшого реформування української системи
охорони здоров’я мають комплексний характер і потребують кардинального
реформування до вимог сьогодення. Досліджено перший етап медичної реформи.
Визначено позитивні зміни реформи та її негативні наслідки (брак ресурсів та їх
нераціональне використання). Розкрито проблеми подальшого реформування української
системи охорони здоров’я, які мають комплексний характер. Сформульовано
рекомендації щодо покращення роботи галузі: запровадити систему обов'язкового
державного медичного страхування; втілити механізм структурної перебудови системи
надання медичної допомоги; створити сучасну систему інформаційного забезпечення;
виробити та втілити механізми забезпечення та контролю якості медичної допомоги;
створити консультативно-діагностичні спеціалізовані лікувальні центри; узгодити
плани і затвердити спеціальні програми з питань лікувально-профілактичного
забезпечення; впровадити форму єдиної медичної звітності для всіх медичних установ;
покращити
нормативно-правову
базу
в
країні;
збільшити
фінансування
інфраструктурних проектів; запровадити систему підвищення кваліфікації персоналу за
рахунок держави тощо.
Висновки. Державна політика з охорони здоров’я для покращення роботи галузі повинна
вирішити головне завдання – удосконалення діяльності системи і забезпечення
координації спільних дій і секторів суспільної діяльності, державних і приватних
структур і громадян.
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PUBLIC HEALTH POLICY: THE BEGINNING OF THE SECOND PHASE OF REFORM
Abstract
Introduction. At present, the coverage of modern principles of state policy of Ukraine in the field
of health care remains underdeveloped and used. National health policy should provide for the
creation of a new ideology of health care in Ukraine, development of ways and means of optimal
organization at the national level of health care and improvement, healthy lifestyle, medical and
social disease prevention, rehabilitation, so the question public policies for the development of
health care remain relevant, because today the first stage of reform is completed and the second
stage is being implemented and, unfortunately, the only mechanism to achieve maximum
efficiency of the medical sector in the context of significant reform changes in society has not been
chosen.
The purpose of the article is to investigate the problems of further reform of the Ukrainian health
care system.
Results. The process of decentralization and reform of the health care system is analyzed, which
showed that the problems of further reform of the Ukrainian health care system are complex and
require radical reform to the requirements of today. The first stage of medical reform is studied.
Positive changes in the reform and negative consequences, such as lack of resources and their
irrational use, have been identified. The problems of further reform of the Ukrainian health care
system, which are comprehensive in nature, have been revealed and recommendations have been
formulated for improving the work of the industry: the introduction of a system of compulsory
state health insurance; to implement the mechanism of structural restructuring of the medical
care system; to create a modern information support system; develop and implement mechanisms
to ensure and control the quality of medical care; to create consultative-diagnostic specialized
medical centers; agree on plans to approve special programs on treatment and prevention;
introduce a form of unified medical reporting for all medical institutions; to improve the
regulatory framework in the country; increase funding for infrastructure projects; to introduce a
system of staff training at the expense of the state, etc.
Conclusions. Public health policy, in order to improve the work of the industry, should solve the
main task – to improve the system and ensure coordination of joint actions and sectors of public
activity, public and private structures and citizens.
Keywords: state policy, health protection, reform of the health protection system, medical space.
JEL classification: K32
Вступ
Національна політика в галузі охорони здоров’я повинна передбачати створення
нової ідеології охорони здоров’я України, вироблення шляхів і засобів оптимальної
організації на національному рівні охорони та поліпшення здоров’я, формування
здорового способу життя, медичної та соціальної профілактики захворювань,
реабілітації. Однак, на теперішніи час висвітлення сучасних засад державної політики
України в галузі охорони здоров’я залишається недостатньою мірою розвинутим і
використаним. Тому питання державної політики щодо розвитку сфери охорони
здоров’я залишаються актуальними, адже на сьогодні закінчено першии етап реформи і
відбувається втілення другого етапу і, на жаль, єдиного механізму для досягнення
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максимальної ефективності діяльності медичної галузі в умовах значних
реформаторських змін у суспільстві не обрано. Особливого значення набувають
формування та розбудова таких систем охорони здоров’я, які б забезпечували
задоволення зростаючих потреб населення в доступніи і якісніи медичніи допомозі,
стримуючи при цьому стрімке зростання витрат на охорону здоров’я.
Питання державної політики у сфері охорони здоров’я досліджували такі провідні
українські вчені, як: В. Князевич, Я. Радиш, Н. Васюк, З. Гладун, М. Білинська,
Т. Авраменко та інші. Засади нової доктрини адміністративного права, основні
принципи і параметри досліджуються у працях провідних українських вченихВ. Авер’янова, Н. Нижник, В. Селіванова, В. Цвєткова та ін. Усі вчені, розглядаючи
фундаментальні положення державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні,
наголошують на одному, що негативнии стан вітчизняної медицини зумовлении
недоліками організації та державного управління даною сферою.
Мета та завдання статті
Мета статті полягає в досліджені проблеми подальшого реформування
української системи охорони здоров’я. Поставлені завдання: визначити позитивні зміни
реформи і негативні наслідки, а також дослідити проблеми подальшого реформування
української системи охорони здоров’я, які мають комплекснии характер, і
сформулювати рекомендації щодо покращення роботи галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження
Значущість питань охорони здоров’я населення зумовила піднесення їх до рівня
одного з наиважливіших державних завдань, внутрішньої функції сучасної держави, а це
вимагає не тільки здіиснення ефективного державного управління, а и формування та
реалізації державної політики у ціи сфері [4, с. 5]. Сфера охорони здоров’я в Україні
потребує невідкладного комплексного реформування і вироблення власної моделі
вітчизняної охорони здоров’я, адаптованої до історичних, політичних, економічних,
демографічних, географічних та інших умов [5, с. 173]. Згідно із КУ (ст. 3 та ст. 49), життя
та здоров’я людини є наивищими соціальними цінностями держави, і кожнии
громадянин України має право на охорону здоров’я та медичну допомогу [6]. Тобто
здоров’я людини є індикатором результативності и ефективності соціальних реформ.
В Україні процес децентралізації торкнувся і реформування системи охорони
здоров’я, а саме: «…запроваджено нову модель фінансування для первинної медичної
допомоги, створено правові основ для нової системи фінансування охорони здоров’я,
передбачено також створення єдиного національного замовника медичних послуг і
єдиної електронної системи обміну медичною інформацією. Ще потрібно переглянути
уніфіковані клінічні протоколи для переліку наибільш поширених медичних станів і
спростити вимоги щодо ведення паперової звітності у медичних закладах, запровадити
нову модель фінансування медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, створити госпітальні округи,
запровадити національну систему реімбурсації лікарських засобів для визначеного
переліку медичних станів та автономізувати бюджетні заклади охорони здоров’я» [7].
На рис. 1 наведена організаціина схема реформи охорони здоров’я.
Відповідно до Концепції із 2018 року розпочалося втілення масштабної
трансформації фінансування системи охорони здоров’я. Нова модель фінансування
ставить пацієнта у центр уваги, забезпечує виконання державних гарантіи щодо
медичної допомоги та дозволяє чітко визначити ролі та зобов’язання Уряду, органів
місцевого самоврядування та керівництва медичних закладів. Оскільки первинна
медична допомога (ПМД) є наиважливішим елементом національної системи охорони
здоров’я, першими у нові умови фінансування входять саме заклади охорони здоров’я,
які надають ПМД. Заклади отримують самостіиність у питаннях внутрішнього
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управління та налагодження бізнес-процесів [9; 10]. «Медична реформа в Україні
спрямована на створення нової системи охорони здоров’я, що здатна відповідати
реальним потребам людеи, забезпечувати доступні та якісні медичні послуги незалежно
від місця проживання і фінансовии захист на випадок хвороби» [11]. Передбачається, що
суттєво збільшяться доходи сімеиних лікарів, терапевтів і педіатрів. Терапевт зможе
обслуговувати не більше 2 тис. пацієнтів, сімеинии лікар – 1,8 тис. пацієнтів, педіатр –
900 пацієнтів. За одного пацієнта медик отримає 370 грн. на рік, з 2019 року – 450 грн.
Тариф за прииом пенсіонерів і дітеи буде вищим. Лікар первинної медичної допомоги –
це спеціаліст, якии має всю інформацію про здоров’я пацієнта. Завдяки цьому він бачить
взаємозв’язки та може визначити, на якіи стадії потрібне втручання профільного
спеціаліста [10].
Децентралізація сектора охорони здоров’я за рівнями
адміністративно-територіального устрою

ГРОМАДА

РАЙОН

РЕГІОН

Амбулаторія,
фельдшерськоакушерськии пунктів
кожніи громаді

3-4 госпітальні округи на
кожну область

Спеціалізована медицина

ПОСЛУГЙ:
Основні медичні послуги
+ профілактика

Лікування 95 % хвороб
(кількість населення округу
– не менше 150 тис.)

Кардіоцентри,
онкоцентри тощо

МЕТА:
✓ добре організована система первинної медичної допомоги80-90 % усіх звернень;
✓ попередження розвитку захворювань.

Рис. 1. Організаційна схема реформи охорони здоров’я
Джерело: побудовано за даними [7; 8]
Вже «…з січня 2018 року Міністерство розпочало впровадження змін в сектор,
30 березня була створена Національна служба здоров’я України, яка вже уклала
договори з 623 комунальними та приватними медичними закладами и лікарями-ФОП.
За півроку маиже 20 млн. українців підписали декларації про вибір своїх лікарів. Усі
комунальні медичні заклади країни з січня 2019 року переидуть на оплату за послуги за
контрактом з Національною службою здоров’я» [12].
Першии етап реформи діишов до кінця і можна вже зараз із впевненістю
стверджувати, що існують як позитивні наслідки реформи, так і негативні. За
офіціиними даними [11, с. 9] «…тривалии час в Україні медична допомога залишалася
безоплатною тільки на папері. За даними Держстату, у 2018 році пацієнти самі
покривали маиже половину витрат на охорону здоров’я. У 2019 році на охорону здоров’я
було заплановано виділити з державного бюджету 98 179 242,1 тис. грн. (2,43% від ВВП),
у тои час, як за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, потреба
становила від 201 760 000 до 282 464 000 тис. гривень (5-7% ВВП). Проте, навіть наявні
кошти витрачаються неефективно, обмежуючи доступ пацієнтів до безпечної та якісної
медичної допомоги. На вирішення цих проблем спрямована трансформація системи
фінансування охорони здоров’я».
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В Україні рівень витрат на охорону здоров’я на душу населення становить
близько 150 дол. США, а більша частина їх (54%) надходить з кишень пацієнтів. У 2016 р.
близько 40% витрат на охорону здоров’я було покрито за рахунок державних джерел.
Державне фінансування охорони здоров’я становило близько 87 дол. (або 3,2% ВВП), як
і очікувалося для рівня доходів України. Витрати «з кишені» пацієнтів були значно
вищими, ніж в інших країнах із подібним рівнем доходу, таких як Білорусь, Грузія,
Вірменія, Румунія, Польща [12]. Але, треба зауважити і на вкраи негативних тенденціях
реформи охорони здоров’я, на які наголошують багато експертів [5], а саме: відсутність
у державі політики збереження здоров’я та популяризації здорового способу життя і
власної відповідальності громадян за своє здоров’я; низька пріоритетність програм,
спрямованих на вдосконалення діяльності медичної галузі; відсутність ефективних
механізмів реалізації політики охорони громадського здоров’я; зростання
захворюваності та смертності, пов’язаних з чинниками, що лежать за полем власне
медицини; слабка координація міжсекторальної та міжвідомчої співпраці в забезпеченні
громадського здоров’я в Україні; брак або несвоєчасність надання медичної допомоги та
відсутність доступу до життєво необхідних лікарських засобів; відсутність ефективного
контролю за дотриманням санітарних норм та умов життя; недооцінена група
захворювань і станів, що призводить до значущих економічних втрат країни за рахунок
подовження часу захворювання; зростання ризиків інвалідизації та передчасної смерті
працездатного населення за рахунок внутрішньолікарняних інфекціи; відсутність
системного підходу щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку охорони
здоров’я, постіино діючої системи порівняльного аналізу стану та перспектив розвитку
охорони здоров’я; відсутня або неналежна інфраструктура; недофінансування або
відсутність фінансування закладів охорони здоров’я; брак кваліфікованих кадрів;
несформованість системи громадського моніторингу тощо.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, зроблении аналіз показав, що проблеми подальшого реформування
української системи охорони здоров’я мають комплекснии характер і потребують
кардинального реформування до вимог сьогодення. Перед національною системою
постала складна проблема – це брак ресурсів і їх нераціональне використання. Державна
політика з охорони здоров’я для покращення роботи галузі повинна вирішити головне
завдання – це удосконалення діяльності системи и забезпечення координації спільних
діи і секторів суспільної діяльності, державних і приватних структур і громадян. Тобто
необхідно: запровадити систему обов'язкового державного медичного страхування;
втілити механізм структурної перебудови системи надання медичної допомоги;
створити сучасну систему інформаціиного забезпечення; виробити та втілити
механізми забезпечення та контролю якості медичної допомоги; створити
консультативно-діагностичні спеціалізовані лікувальні центри; узгодити плани та
затвердити спеціальні програми з питань лікувально-профілактичного забезпечення;
впровадити форму єдиної медичної звітності для всіх медичних установ; покращити
нормативно-правову базу в країні; збільшити фінансування інфраструктурних проектів;
запровадити систему підвищення кваліфікації персоналу за рахунок держави тощо.
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Анотація
Вступ. Збільшення імпорту молочної продукції з європейських країн зумовлює посилення
економічного тиску на молокопереробні підприємства нашої держави. Для збереження
власної долі ринку, а також для її розширення, необхідним є підвищення якості власної
продукції і, відповідно, зниження її собівартості, що дозволить посилити свою
конкурентоздатність. На сьогоднішній день одним із найпоширеніших управлінських
рішень є впровадження на підприємстві ощадливого виробництва.
Метою статті є аналіз ключових елементів ощадливого виробництва та їх можливого
практичного використання на молокопереробних підприємствах.
Результати. У статті викладено загальну характеристику поняття «ощадливе
виробництво», головне завдання якого полягає у наданні інструментів для зниження
втрат – дій, які не створюють цінності. Проаналізовано теоретичні аспекти восьми
ключових втрат у «філософії Тойоти»: 1. Перевиробництво – невчасне або надлишкове
виготовлення продукції порівняно із замовленням. 2. Втрати при транспортуванні –
зайве транспортування матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції. 3. Зайві рухи –
будь-які рухи (переміщення) людей, інструменту чи обладнання, що не додає цінності
кінцевому продукту. 4. Очікування – перерви в роботі, пов'язані з очікуванням людських
ресурсів (робочої сили), матеріалів, устаткування або інформації. 5. Додаткова або зайва
обробка – додаткове зусилля, що не додає цінності для споживача. 6. Зайві запаси –
надмірне надходження сировини чи інших матеріалів, які застосовуються у виробничому
процесі. 7. Дефектний продукт – продукція, що вимагає перевірки, сортування, утилізації,
зниження сортності, заміни або ремонту. 8. Люди – неповне використання людських
розумових, творчих здібностей і досвіду. Окрім цього наведено конкретні приклади цих
втрат на основі роботи молочних підприємств і встановлено їх каузальність. Надано
загальні рекомендації щодо впровадження системи «Lean production» у виробництво.
Висновки. При русі до інноваційного розвитку й посилення конкурентоздатності
компанії, потрібно врахувати сучасний світовий досвід інноваційної діяльності, в тому
числі і досвід створення ощадливого виробництва. Хоча, звичайно, не можна сліпо
переймати досвід, його потрібно адаптувати до особливостей як вітчизняної економіки,
так і менталітету своїх працівників.
Ключові
слова:
ощадливе
виробництво,
втрати,
молокопереробні підприємства України, якість, собівартість.
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Abstract
Introduction. The increase in imports of dairy products from European countries leads to
increased economic pressure on dairy enterprises in our country. To maintain its own market
share, as well as to expand it, it is necessary to improve the quality of its own products and,
accordingly, reduce its cost, i.e., to strengthen its competitiveness. Today, one of the most common
management decisions is the introduction of lean production at the enterprise.
The purpose of the article is to analyze the key elements of lean production and their possible
practical use in dairy enterprises.
Results. The article describes the general characteristics of the concept of "lean production", the
main task of which is to provide tools to reduce losses of actions that do not create value.
Theoretical aspects of eight key losses in Toyota's philosophy are analyzed: 1. Overproduction is
untimely or excessive production compared to the order. 2. Losses during transportation –
excessive transportation of materials, semi-finished products, finished products. 3. Unnecessary
movements are any movements (movements) of people, tools or equipment that do not add value
to the final product. 4. Expectations – breaks in work associated with the expectation of human
resources (labor), materials, equipment or information. 5. Additional or redundant processing –
additional effort that does not add value to the consumer. 6. Excess stocks – excessive supply of
raw materials or other materials used in the production process. 7. Defective product – products
that require inspection, sorting, disposal, downgrading, replacement or repair. 8. People –
incomplete use of human mental, creative abilities and experience. In addition, specific examples
of these losses are given on the basis of the work of dairy enterprises and their causality is
established. General recommendations for the implementation of the Lean system in production
are given.
Conclusions. When moving towards innovative development and strengthening the company's
competitiveness, it is necessary to take into account the modern world experience of innovative
activity, including the experience of creating lean production. Although, of course, one cannot
blindly adopt experience, it must be adapted to the peculiarities of both the domestic economy and
the mentality of its employees.
Key words: losses, Lean production, competitiveness, quality, cost.
JEL classification: М54
Вступ
Основна мета бізнесу – отримання прибутку, для досягнення якої наичастіше
прагнуть збільшувати продажі власної продукції, що передбачає шляхи інтенсифікації
виробництва. Однак, помилково вважати, що зі збільшенням продажів прибуток
неминуче зросте, адже збільшення кількості виготовленої продукції пов’язано з
інтенсифікацією виробництва, що може зумовити накопичення браку, имовірне
зниження якості продукції та збільшення витрат на утримання системи у гомеостазі.
Альтернативним виходом із цієї ситуації є скорочення витрат і, відповідно, зниження
собівартості продукції. Конкурентна перевага продукції може бути зумовлена лише
високою якістю та низькими витратами на її виготовлення [6].
Для досягнення цієї цілі розроблено ряд світових практик, які ґрунтуються на
принципах ощадливого виробництва, забезпечують підвищення операціиної
ефективності підприємства та, відповідно, иого конкурентоспроможність. Однією з
наибільш поширених систем є Lean production, яка за своєю суттю є не просто
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управлінською технологією, а виступає як нова виробнича філософія. Багато організаціи
усвідомлюють важливість застосування ощадливого виробництва, проте лише деякі з
них грамотно застосовують Lean-інструменти у своїи практиці і, відповідно, отримують
зиск з інновації. Більшість компаніи не усвідомлюють того, що Lean production –
комплексне рішення для виробництва, тому використовують лише окремі иого
елементи чи практики, що забезпечує швидкоплиннии і незначнии результат [7].
Історично склалася практика впровадження ощадливого виробництва на підприємствах
не харчового спрямування, хоча саме в цьому секторі економіки необхідне посилення
конкурентоздатності у порівнянні зі світовими компаніями, які за останнє десятиліття
посилили політику імпорту своєї продукції на продовольчі ринки України.
Мета статті
Метою статті є аналіз ключових елементів ощадливого виробництва та їх
можливого практичного використання на молокопереробних підприємствах.
Проблематику впровадження ощадливого виробництва піднімали у своїх наукових
дослідженнях чисельні науковці, зокрема: S. R. Swenseth, M. R. Godfrey [1],
Zhang L. [2], Вумек Дж. П., Джонс Д. Т. [3], Жминько С. Й., Бырдина П. В. [5], Ротер М.,
Шук Дж. [6], Сигео Синго. [7], Кане М. М. [8] та інші. Розглянуто загальні принципи
впровадження ощадливого виробництва для працівників виробничої сфери, проте
ґрунтовнішого дослідження потребують питання впровадження Lean production в
харчовіи промисловості, особливо молокопереробного спрямування.
Виклад основного матеріалу дослідження
Як вже зазначалося вище, ощадливе виробництво являє собою комплекс з
філософії, способів організації діяльності и технічних прииомів, спрямованих на
постіине скорочення витрат. Ідея ощадливого виробництва полягає в тому, що будь-яка
дія на підприємстві перевіряється на предмет створення цінності для споживача.
Головна мета ощадливого виробництва – позбутися від втрат – діи, які не створюють
цінності. У всьому світі втрати стали називати японським словом муда (muda), яке
означає будь-яку діяльність, що споживає ресурси, але не створює цінності [3]. Для
кращого розуміння філософії «Тоиоти» всі дії слід розділити на три категорії:
❖ дії, що створюють цінність;
❖ дії, що не створюють цінність, але є неминучі, наприклад, аналіз продукції на
кінцевий термін придатності (муда першого роду або втрати);
❖ дії, що не створюють цінність, які можна негайно виключити з процесу,
наприклад, відсутність пересувного стелажа для інструментів на виробничій дільниці,
що зумовлює зайві рухи для працівників виробництва (муда другого роду чи шкода).
Система ощадливого виробництва виділяє вісім видів втрат виробництва. Тим не
менш потрібно розуміти, що в харчовіи промисловості, особливо в молокопереробніи
галузі, деякі втрати будуть абсолютно не характерні:
1. Перевиробництво – невчасне або надлишкове виготовлення продукції
порівняно із замовленням. Вирішення цієї втрати є першочерговим завданням для будьякого підприємства, особливо молокопереробного, бо, по-перше, молоко пастеризоване
и молочні продукти містять негативну мікрофлору, продукти життєдіяльності якої
індукують процес псування продукту, що, в кінцевому рахунку, виражається у короткому
терміні придатності. По-друге, умови зберігання продукції передбачають забезпечення
відповідного температурного режиму – 4±20С, що обумовлює як нераціональне
використання площі холодильних камер, які могли б бути використанні для
охолодження свіжої продукції, так і електроенергії. По-третє, втрата часу «свіжості»
продукту знижує можливість иого реалізації, а, отже, підприємство понесе додаткові
матеріальні втрати при иого відповідніи утилізації.
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2. Втрати при транспортуванні – заиве транспортування матеріалів,
напівфабрикатів, готової продукції. Транспортування молока є невід'ємним етапом при
виробництві молочної продукції, при цьому у державному стандарті ДСТУ 3662:2018
регламентовані вимоги до цього процесу. Для виконання цих вимог молочна сировина
повинна бути очищена и охолоджена. Однак, з огляду на низьку підприємницьку
активність молочних ферм в напрямку технічного забезпечення, перераховані вище
операції не завжди здіиснюються, що зумовлює зниження якості сировини.
Іншим, але вже об’єктивним фактором формування цієї втрати є загальне
зниження за останнє десятиріччя поголів’я молочних порід корів і, відповідно, надоїв
молока (рис. 1). Так, за період з 2010 до 2020 чисельність корів на території України
скоротилася у 1,53 рази, тобто, з 2736,5 тис. голів до 1788,5 тис. голів, тим не менш,
кількість молочної сировини не зазнала такого різкого падіння – з 11248,5 тис. тонн до
9663,2 тис. тонн [4].

a)
б)
Рис. 1. Статистичні показники зміни кількості поголів’я корів в Україні (а) та
кількості молочної сировини (б)
Такі зміни призвели до зростання відстані транспортування молока з
господарства на підприємство і, відповідно, збільшення матеріальних витрат
молокопереробного заводу на утримання автопарку, а також на забезпечення
збереження якості сировини під час самого транспортування [1].
3. Заиві рухи – будь-які рухи (переміщення) людеи, інструменту чи обладнання,
що не додає цінності кінцевому продукту. Наичастіше цеи вид втрат пов'язании із
відсутністю стандартизації роботи, тобто на підприємстві не існує чіткого алгоритму діи
для виконання того чи іншого процесу. Така втрата, наприклад, може призвести до
зниження продуктивності фасувального станка внаслідок роботи на ньому молодого
оператора, якии не володіє достатніми знаннями для високопродуктивної роботи і не
може їх почерпнути зі стандарту діи з візуалізацією кожного кроку. Окрім таких
суб’єктивних обставин причиною цієї втрати може виступити і об’єктивна –
нераціональне або неергономічне розміщення обладнання у виробничому цеху;
відсутність чітко організованого місця для інструментів оператора, внаслідок чого иому
необхідно здіиснити заиві рухи для иого пошуку в цеху.
4. Очікування – перерви в роботі, пов'язані з очікуванням людських ресурсів
(робочої сили), матеріалів, устаткування або інформації. Молокопереробна галузь
промисловості знаходиться у пряміи залежності від циклічності біологічних процесів в
організмі корів [5]:
❖ сезонне коливання кількості надоїв молока зумовлює адаптацію процесів
виробництва у осінньо-зимовий і весняно-літній періоди;
❖ циклічність зміни кількості надоїв молока в залежності від фізіологічного
стану організму корови чи її породи;
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❖ сезонність
раціону
великої
рогатої
худоби
зумовлює
зміни
жирнокислотного складу ліпідів молока, що впливає на структуру й органолептичні
показники масла.
Окрім втрат на очікування, каузальністю яких виступає фізіологія ВРХ, існує ще
ряд специфічних для харчової промисловості прикладів:
❖ очікування на готовий продукт у дільниці фасування, що може бути
пов’язано із об’єктивною недостачею молочної сировини відповідного ґатунку або
неузгодженістю роботи працівників підприємства;
❖ очікування на пакувальні матеріали обумовлюють перебудову графіка
виробництва продукції або ж його зняття із заявки внаслідок відсутності даних по
вхідному контролю матеріалу;
❖ очікування при налаштуванні фасувального станка для термостатного
продукту. Зростання часу простою машини забезпечує початок розвитку
мікроорганізмів із заквашувальної культури, що призводить до зміни активної
кислотності продукту і, відповідно, текстури й органолептичних показників кінцевого
продукту.
5. Додаткова або заива обробка – додаткове зусилля, що не додає цінності для
споживача. Для молокопереробної промисловості ця втрата характерна в плані
перенасиченості етапів лабораторного контролю продукції на етапах її виготовлення.
Звісно, контроль якості и безпечності продукції є невід'ємною частиною роботи харчової
промисловості, але аналіз термінального продукту на показники, які не передбачені в
державному стандарті чи технічних умовах, створює заиві витрати, які, в кінцевому
рахунку, підвищують иого собівартість. Ця втрата наибільш негативно впливає на
підприємства, в яких відсутнє достатнє забезпечення лабораторним обладнанням.
В результаті цього дослідження проводяться з використанням методик з великим
показником невизначеності, що зумовлює отримання статистично вірогідних
результатів, але які виходять за межі допустимих значень. Для перевірки їх
релевантності проводиться повторнии аналіз або партія продукції утримується, а її
репрезентативнии взірець направляють на дослідження у незалежну лабораторію. Такі
дії зумовлюють втрату часу при випуску продукції з коротким терміном придатності, що
зменшує шанси на її реалізацію у повніи мірі та загальні матеріальні втрати
підприємства на організацію всіх досліджень продукту [8].
6. Заиві запаси – надмірне надходження сировини чи інших матеріалів, які
застосовуються у виробничому процесі. Як зазначалося вище (рис. 1), на сьогоднішніи
день для молокопереробної промисловості характерна тенденція до зростання саме
попиту на молочну сировину над її пропозицією, тому ця втрата яскраво виражена, як і
для підприємств з інших галузеи економіки, у надлишку запасів матеріалів, які
застосовуються у виробничому процесі. Наихарактернішими проявами цієї втрати є
накопичення пакувального матеріалу Pure-Pak, якии має здатність адсорбувати
молекули води з повітря, а тому для иого зберігання необхідно підтримувати жорсткі
температурні режими и показники вологи повітря. Звісно, на підприємствах
використовуються і інші гігроскопічні матеріали, але їхня ціна є значно нижчою,
порівняно з Pure-Pak. Іншим яскравим прикладом є надлишкові запаси фруктових
наповнювачів, які мають відносно невеликии термін придатності (в середньому 90 діб)
і потребують забезпечення необхідних температурних режимів зберігання.
7. Дефектнии продукт – продукція, що вимагає перевірки, сортування, утилізації,
зниження сортності, заміни або ремонту. Для харчової промисловості загалом і для
молокопереробного спрямування зокрема, ця втрата зумовлює не лише матеріальні
втрати, а и репутаціині, при цьому, останні є сериознішими для підприємства. Так, ця
втрата може відноситися як до сировини, яка може поступити на підприємство з
присутніми речовинами, які відносяться до групи антибіотиків, що одразу зумовлює
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віднесення цього молока до негатункового, так і до готового продукту, якии не буде
відповідати стандартам якості чи безпечності. У зв’язку із значним впливом цієї втрати
більшість підприємств приимають прогресивні кроки для її мінімізації.
8. Люди – неповне використання людських розумових, творчих здібностеи і
досвіду. Загалом, вся система Lean production спрямована на активізацію
інтелектуального потенціалу персоналу підприємства, адже лише спільна робота
працівників виробничого цеху и менеджерів підприємства дозволить оптимізувати
роботу загалом. Так, для традиціиного виробництва характерна відсутність прямої
комунікації персоналу виробничого цеху з топ-менеджерами компанії, що не дозволяло
впровадити конструктивні ідеї працівників у життя, а згідно принципів «філософії
Тоиоти»: лише працівник на своєму робочому місці здатнии ефективно оптимізувати
роботу. Відсутність такої комунікації уповільнює процес розвитку компанії та,
відповідно, знижує її конкурентоздатність загалом [2].
З посиленням міграції працездатного населення і особливо висококваліфікованого персоналу, перед будь-яким підприємством постає питання у кадровіи
політиці. Основним завданням підприємства на сьогоднішніи день є не лише пошук
висококваліфікованих працівників, а и їх розвиток у власніи компанії, що забезпечить
не лише отримання високоякісної продукції, а и підвищення лояльності усіх працівників
до підприємства. Це забезпечить зниження плинності кадрів і дозволить формування
стабільної основи робочого колективу підприємства.
Висновки та перспективи подальших розвідок
При русі до інноваціиного розвитку и посилення конкурентоздатності компанії
потрібно врахувати сучаснии світовии досвід інноваціиної діяльності, в тому числі і
досвід створення ощадливого виробництва. Хоча, звичаино, не можна сліпо переимати
досвід – иого потрібно адаптувати до особливостеи як вітчизняної економіки, так і
менталітету своїх працівників.
На сьогодні система Lean production є наишвидшим способом посилити
конкурентоспроможність компанії як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Для
успішного впровадження системи ощадливого виробництва на молокопереробних
підприємствах необхідним є дотримання таких ключових умов:
❖ аналіз наявних на підприємстві втрат;
❖ розробка плану їх усунення;
❖ розробка плану підготовки й навчання персоналу з використанням усіх
доступних джерел і ресурсів для цього;
❖ отримання нових ідей і інформації за допомогою бенчмаркінгу.
❖ пошук способів вирішення втрат, характерних для підприємства, за рамками
власного підприємства і навіть галузі та адаптувати ці ідеї в умовах своєї організації.
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Анотація
Вступ. Одним з визначальних напрямів трансформації системи управління соціальноекономічним розвитком національного господарства України є поступова реалізація
реформи децентралізації, що передбачає перерозподіл повноважень, фінансових потоків
та ресурсів між рівнями управління, переформатування адміністративного устрою
територій та передачу відповідальності за їх розвиток на органи місцевого
самоврядування. Стратегічною метою реформи є формування оптимальної
організаційно-адміністративної структури управління територіями на засадах
дуальності влади та демократії, що стимулюватиме їх випереджаючий економічний
розвиток, модернізацію інфраструктури, сприятиме покращенню рівня життя
населення та дозволить ефективно вирішувати проблеми громад.
Результати. Проведений аналіз фінансового забезпечення розвитку ОТГ показав, що при
збільшенні територіальних громад створюються кращі умови для розвитку та
інвестиційної діяльності насамперед за рахунок ефекту синергії та масштабу, що
дозволяє реалізовувати більш амбітні проекти щодо розбудови інфраструктури
поселень, удосконалення систем управління ЖКГ, створення сприятливого бізнессередовища та додаткових робочих місць. Це все свідчить на користь розвитку міських
агломерацій, в межах яких створюються можливості для міжтериторіальної інтеграції
процесів соціального та економічного розвитку.
Висновки. Доведено, що з метою залучення інвестицій у розвиток галузей ЖКГ (зокрема
локальні територіальні проекти) та модернізацію їх інфраструктури, що можуть
потенційно мати економічний ефект, необхідно впроваджувати та удосконалювати
інструментарій альтернативних форм фінансування, що успішно використовуються в
країнах з розвиненою економікою, зокрема: лізинг, акціонування, проектне фінансування,
форфейтинг, боргове фінансування, концесійне інвестування, змішане фінансування.
Ключові слова: інвестиційне забезпечення,
господарство, регіональні особливості.
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INVESTMENT PROVISION OF DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF HOUSING AND
COMMUNAL ECONOMY OF URBAN AGGLOMERATIONS: REGIONAL FEATURES
Abstract
Introduction. One of the defining directions of the management system transformation of socioeconomic development of the national economy of Ukraine is the gradual implementation of
decentralization reform, which involves redistribution of powers, financial flows and resources
between levels of government, reformatting the administrative structure of territories and shifting
responsibility for their development to local governments. The strategic goal of the reform is to
form an optimal organizational and administrative structure of territorial management based on
the duality of power and democracy, which will stimulate their advanced economic development,
modernize infrastructure, improve living standards and effectively solve community problems.
The purpose of the article is to analyze the regional features of investment support for the
development and modernization of housing and communal services of urban agglomerations.
Results. The analysis of financial support for UTC development showed that the consolidation of
territorial communities creates better conditions for development and investment primarily due
to the effect of synergies and scale, which allows for more ambitious projects to build
infrastructure, improve housing management systems, create a favorable business environment
and additional jobs. All this testifies in favor of the development of urban agglomerations, which
create opportunities for inter-territorial integration of social and economic development.
Conclusions. It is proved that in order to attract investment in the development of housing and
communal services (including local territorial projects) and modernization of their infrastructure,
which can potentially bring economic effect, it is necessary to introduce and improve tools of
alternative financing, successfully used in developed economies, in particular: leasing,
corporatization, project financing, forfaiting, debt financing, concession investment, mixed
financing.
Key words: investment provision, modernization, housing and communal services, regional
features.
JEL classification: C00, L97, L98, L99, R10, R23
Вступ
Одним з визначальних напрямів трансформації системи управління соціальноекономічним розвитком національного господарства України є поступова реалізація
реформи децентралізації, що передбачає перерозподіл повноважень, фінансових
потоків та ресурсів між рівнями управління, переформатування адміністративного
устрою територіи та зсунення відповідальності за їх розвиток на органи місцевого
самоврядування. Стратегічною метою реформи є формування оптимальної
організаціино-адміністративної структури управління територіями на засадах
дуальності влади та демократії, що стимулюватиме їх випереджаючии економічнии
розвиток, модернізацію інфраструктури, сприятиме покращенню рівня життя
населення та дозволить ефективно вирішувати проблеми громад.
Однією
з
стратегічних
тенденціи
реформування
адміністративнотериторіального устрою та, відповідно, систем управління є створення міських
агломераціи, що дозволять поєднати переваги міських та периферіиних територіи та
створити на ціи основі умови для фінансово-економічного розвитку, самоокупності
територіи та підвищення якості життя населення шляхом зниження диспропорціи
доступу сільських і міських жителів до якісних соціальних послуг.
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Дослідженню регіонального інвестиціиного забезпечення розвитку та модернізації житлово-комунального господарства міських агломераціи присвячені праці науковців, зокрема: Є. Градобоєвої, А. Бабак, С. Бочарова, І. Іртищевої, І. Крамаренко, М. Мельникової, А. Омельченко, М. Стегнеи, Т. Строико. Однак, постіині процеси глобалізації
вимагають пошуку нових шляхів регіонального інвестиціиного забезпечення розвитку
та модернізації житлово-комунального господарства міських агломераціи.
Мета статті
Метою статті є аналіз регіональних особливостеи інвестиціиного забезпечення
розвитку та модернізації житлово-комунального господарства міських агломераціи.
Виклад основного матеріалу дослідження
Наразі формування міських агломераціи знаходиться в Україні на початковому
етапі и гальмується відсутністю дієвих нормативно-правових та фінансових механізмів
сприяння таким утворенням. Реформа децентралізації здіиснюється повільнішими, ніж
передбачалося, темпами. За даними міністерства розвитку громад і територіи [1],
станом на кінець 2019 року в Україні створено 1009 об’єднаних територіальних громад,
що складає 74% від їх запланованої кількості. У перспективі урядом заплановано
створення 1 359 об’єднаних територіальних громад, що об’єднуватимуть 9 709 тис.
територіальних громад (504,4 тис. км2 або 87,7% від загальної площі України і 32,8 млн
осіб або 83,8% від загальної чисельності населення України). На рис. 1. наведена
динаміка формування об’єднаних територіальних громад за період реалізації реформи
(2015–2019 років).
Протягом 2015–2019 років об’єдналося 47% територіальних громад загальною
кількістю 4 619 одиниць. При цьому, необ’єднаними залишаються 6 342 територіальні
громади (53%). Тобто, можна сказати, що на дании час реформа просувається, але
повільно, а цілі реформи реалізовані лише на половину.
В сучасних умовах основними джерелами фінансування розвитку територіальних
громад є власні доходи ОТГ та кошти, передані з державного бюджету у вигляді цільових
субвенціи та дотаціи.
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Рис. 1. Динаміка об’єднання територіальних громад в Україні
(розроблено автором за даними [1])
До власних доходів включають:
− частина відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, серед яких
податок з доходів фізичних осіб; рентних платежів, акцизів тощо;
− місцеві податки і збори: маиновии податок, що включає податок на нерухомість
та плату за землю, єдинии податок, податок на авто; туристичнии збір, збір за місця для
паркування транспортних засобів і туристичнии збір тощо;
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− інші надходження (кошти від приватизації комунального маина, штрафи,
гранти та ін.).
Джерелами фінансування ОТГ є також кошти, що передаються об’єднаним
територіальним громадам у вигляді субвенціи та дотаціи. «Частка переданих з
держбюджету коштів здебільшого коливається в межах 65–75 % загальних доходів ОТГ.
За даними аналізу фінансових показників діяльності ОТГ, три з чотирьох ОТГ є
дотаціиними (тобто отримують базову дотацію з держбюджету), близько 15% усіх ОТГ
є «заможними» (тобто перераховували частину коштів у вигляді реверсної дотації до
держбюджету), а в приблизно 10% усіх ОТГ податкоспроможність бюджетів коливається
в межах середньоукраїнського показника (вони не отримують базової дотації з
держбюджету і не перераховують реверсної дотації до держбюджету)» [2].
Реалізація проектів розвитку та модернізації комунального господарства в
міських агломераціях залежить насамперед від фінансової спроможності громад, що
входять до її складу. За даними міністерства розвитку громад і територіи, наибільш
фінансово спроможними є саме ОТГ, що формуються на базі міст обласного значення. За
даними спеціалістів проекту «Децентралізація дає можливості» [3], у 2019 році середніи
рівень дотаціиності бюджетів ОТГ, що створені на базі міст обласного значення, складає
1,1%, в яких із 27 ОТГ наивищии рівень дотаціиності становить лише 9,1% а в окремих
ОТГ – 13%, що означає перевищення питомих доходів над питомими витратами ОТГ та
можливість інвестувати власні ресурси у розвиток територіи. Разом з цим, у групі ОТГ з
чисельністю населення до 5 тис. осіб досить високии рівень ротаціиності, що у
середньому перевищує 40%, а наивище значення становить 62,6%.
На рис. 2 наведено розподіл капітальних видатків ОТГ у розрахунку на одного
мешканця та їх питому вагу у видатках бюджету в містах обласного значення.
Капітальні видатки на одного мешканця, грн.
Питома вага капітальних видатків у видатках бюджету ОТГ, %
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Рис. 2. Капітальні видатки бюджетів ОТГ у містах обласного значення за 2019 рік
(розроблено автором за даними [3])
Проведении аналіз показав, що на поточному етапі реалізації реформи
децентралізації суттєвої кореляції між чисельністю населення ОТГ та фінансовими
результатами їх функціонування немає. Виконання бюджетів громад залежить
насамперед від економічного потенціалу територіи (наявності на території громад
діючих прибуткових підприємств, рівня розвитку малого і середнього бізнесу,
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доступності до природних ресурсів тощо), а також ефективності організації управління.
Разом з цим, загальні показники свідчать про те, що при збільшенні територіальних
громад створюються кращі умови для розвитку та інвестиціиної діяльності насамперед
за рахунок ефекту синергії та масштабу, що дозволяє реалізовувати більш амбітні
проекти щодо розбудови інфраструктури поселень, удосконалення систем управління
ЖКГ, створення сприятливого бізнес-середовища та додаткових робочих місць. Це все
свідчить на користь розвитку міських агломераціи, в рамках яких створюються
можливості для міжтериторальної інтеграції процесів соціального та економічного
розвитку.
Якщо у 2014 році з державного бюджету виділено субвенції у розмірі 1,5 млрд грн
виключно на соціально-економічнии розвиток регіонів, то в 2019 вже виділено
20,75 млрд грн на фінансування регіональних програм, у тому числі на розвиток
інфраструктури ОТГ – 2,1 млрд грн. Субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ почала
виділятися у 2016 році, до 2019 року збільшилася у 2 рази.
Відповідно до змінених Умов надання субвенції, у 2017 році збільшився перелік
підстав, за якими кошти субвенції можуть бути використані, зокрема, на розвиток ЖКГ
ОТГ:
− розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації;
− реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних
установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних
територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологіи;
− нове будівництво, реконструкцію, капітальнии ремонт вулиць, доріг, мостів,
переходів комунальної власності;
− закупівлю транспортних засобів для підвезення дітеи до навчальних закладів,
транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них
для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежнорятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для
лікувальних закладів;
− нове
будівництво,
реконструкцію,
капітальнии
ремонт
об’єктів
водопостачання та водовідведення, об’єктів поводження з відходами та рекультивацію
територіи сміттєзвалищ тощо;
− здіиснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є
важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення
належного рівня безпеки та цивільного захисту;
− будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальнии та
поточнии ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими
автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних
засадах) [4].
Базовою основою для формування сприятливого інвестиціиного клімату
розвитку територіальних громад та міських агломераціи зокрема є розроблення
містобудівної документації та генерального плану зонування територіи. Без такого
плану неможливим є планування розвитку територіи, побудови нових об’єктів
інфраструктури та модернізації комунікаціиних мереж. За даними міністерства
розвитку громад і територіи, станом на 01 січня 2019 року, переважна частина міст
України мають застарілі (розроблені до 1990 року) генеральні плани: обласні центри –
4,5%; міста обласного значення – 25,2% міста раионного значення – 45,3%. Що
стосується селищ та сіл, лише 75% з них мають генеральні плани, з яких понад 60%
морально застаріли. У зв’язку з цим, пріоритетним напрямом використання
інфраструктурної субвенції є розробка містобудівної документації.
На жаль, перешкодами в освоєнні навіть бюджетних субвенціи та використанні їх
для розробки проектної документації планування територіи, а також модернізації
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об’єктів комунальної інфраструктури, є нестача кваліфікованих фахівців, брак досвіду в
підготовці тендерних документів, відсутність якісного програмного забезпечення та
належної звітності про хід реалізації проектів.
На сучасному етапі реалізації реформи виникають нові проблемні моменти
організації ЖКГ, зокрема при формуванні міських агломераціи, що полягають у
виникненні потреби щодо спільного фінансування інфраструктурних проектів розвитку
житлово-комунального господарства, спільного використання наявної інфраструктури
водо-, тепло-енергопостачання, каналізаціиних систем, а також їх модернізації.
До основних напрямів реформування механізму інвестування процесів
модернізації житлово-комунального сектору можна віднести також створення
спеціалізованих інвестиціиних фондів, впровадження змін в податковіи політиці, що
стимулюватиме участь приватного сектору в інвестиціиних проектах і програмах
розвитку ЖКГ, формування ефективної та прозорої тарифної політики, що забезпечить
бездотаціину роботу підприємств, оптимізація механізмів субсидіювання та
реструктуризації кредиторської заборгованості.
З метою залучення інвестиціи у розвиток галузеи ЖКГ (зокрема локальні
територіальні проекти) та модернізацію їх інфраструктури, що можуть потенціино
приносити економічнии ефект, необхідно впроваджувати та удосконалювати
інструментаріи альтернативних форм фінансування, що успішно використовуються в
країнах з розвиненою економікою, зокрема: лізинг, акціонування, проектне
фінансування, форфеитинг, боргове фінансування, концесіине інвестування, змішане
фінансування.
Більшість авторів [5-8] визначають, що головною передумовою успішного
регіонального інвестиціиного забезпечення є розроблення відповідної стратегії.
Отже, ефективність процесів модернізації ЖКГ міських агломераціи у контексті їх
поступового переходу на модель сталого розвитку потребує насамперед розробки
дієвих організаціино-управлінських, адміністративних та фінансових механізмів
відбору проектів на основі визначення їх пріоритетності із врахуванням маибутнього
соціального-економічного та екологічного ефектів, масштабів їх впливу на соціальноекономічнии розвиток агломераціи та забезпечення національної безпеки.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Проведении аналіз фінансового забезпечення розвитку ОТГ показав, що при
укрупненні територіальних громад створюються кращі умови для розвитку та
інвестиціиної діяльності насамперед за рахунок ефекту синергії та масштабу, що
дозволяє реалізовувати більш амбітні проекти щодо розбудови інфраструктури
поселень, удосконалення систем управління ЖКГ, створення сприятливого бізнессередовища та додаткових робочих місць. Це все свідчить на користь розвитку міських
агломераціи, в рамках яких створюються можливості для міжтериторіальної інтеграції
процесів соціального та економічного розвитку.
Доведено, що з метою залучення інвестиціи у розвиток галузеи ЖКГ (зокрема
локальні територіальні проекти) та модернізацію їх інфраструктури, що можуть
потенціино мати економічнии ефект, необхідно впроваджувати та удосконалювати
інструментаріи альтернативних форм фінансування, що успішно використовуються в
країнах з розвиненою економікою, зокрема: лізинг, акціонування, проектне
фінансування, форфеитинг, боргове фінансування, концесіине інвестування, змішане
фінансування.
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Анотація
Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки та суспільства в Україні, що
характеризується високим рівнем невизначеності, економічної нестабільності,
погіршенням фінансового становища держави та громадян на тлі виникнення та
загострення ризиків виникнення s поширення епідемій, суттєво ускладнюються процеси
стратегічного планування розвитку сфери охорони здоров’я.
Метою статті є формування концептуальних засад стратегічного управління сферою
охорони здоров’я.
Результати. Досліджено, що, враховуючи міжсекторальні взаємозв’язки системи
охорони здоров’я, в якості методів її реформування доцільно розглядати поширення
корпоративної форми господарської діяльності в межах системи, на засадах співпраці
влади, громади та бізнесу в напрямку реалізації цілей охорони здоров’я.
Висновки. Доведено, що створення корпоративних мереж системи охорони здоров’я на
регіональному рівні можливо розглядати як диверсифікацію видів господарської
діяльності та джерел фінансування. Модель корпоративного управління в національній
системі охорони здоров’я повинна будуватися на підставі поширення партнерських
(корпоративних) взаємостосунків, що нашаровуються на елементи процесного
моделювання в системі охорони здоров’я. Корпоративізм, як різновид соціальної
організації суспільних відносин, дає можливість зосередити більше зусиль для вирішення
завдань системи охорони здоров’я. Крім того, важливим є застосування державноприватного інвестиційного партнерства, яке передбачає співпрацю між владою бізнесом
та громадою із залученням інвестицій для розвитку сфери охорони здоров’я. Саме такий
варіант партнерських відносин є найбільш правильним для системи охорони здоров’я
України, адже тоді розкривається зміст партнерства як диверсифікації джерел
фінансування в системі охорони здоров’я, а саме питання фінансування є чи
найважливішим для забезпечення виконання завдань національної системи охорони
здоров’я. Таким чином, очевидною стає доцільність використання інтегральних
можливостей корпоратизації та державно-приватного партнерства в покращенні
інвестиційного клімату національної системи охорони здоров’я, орієнтованої на
пацієнта.
Ключові слова: стратегія,
концептуальна модель.
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE FIELD OF
HEALTHCARE
Abstract
Introduction. At the current stage of economic and social development in Ukraine, characterized
by high levels of uncertainty, economic instability, deteriorating financial situation of the state
and citizens against the background of the emergence and exacerbation of risks of epidemics, the
processes of strategic health planning significantly complicate.
The purpose of the article is to form the conceptual foundations of strategic management of
healthcare.
Results. It is determined that taking into account the intersectoral relationship of the healthcare
system, as methods of reforming, it is appropriate to consider the spread of corporate economic
activity within the system, on the basis of cooperation between government, community and
business to achieve health goals.
Conclusions. It is proved that the creation of corporate networks of the healthcare system at the
regional level can be considered as a diversification of economic activities and sources of funding.
The model of corporate governance in the national healthcare system should be based on the spread
of partnerships (corporate) relationships, which are layered on the elements of process modeling in
the healthcare system. Corporatism, as a kind of social organization of public relations, allows us to
focus more on solving the problems of the healthcare system. In addition, it is important to use
public-private investment partnerships, which involve cooperation between business authorities
and the community to attract investment for health development. This variant of partnership is the
most correct for the healthcare system of Ukraine, because then the content of partnership as a
diversification of funding sources in the healthcare system is revealed, and the issue of funding is the
most important to ensure the national healthcare system. Thus, the expediency of using the
integrated possibilities of corporatization and public-private partnership in improving the
investment climate of the national patient-centered healthcare system becomes obvious.
Keywords: strategy, strategic management, healthcare, conceptual model.
JEL classification: І00; І11; І18; І19
Вступ
На сучасному етапі розвитку економіки та суспільства в Україні, що
характеризується високим рівнем невизначеності, економічної нестабільності,
погіршенням фінансового становища держави та громадян на тлі виникнення та
загострення ризиків виникнення i поширення епідеміи, суттєво ускладнюються
процеси стратегічного планування розвитку сфери охорони здоров’я.
Проведені дослідження показали, що попри значну кількість розроблених
стратегічних документів у сфері реформування та розвитку медичної галузі, в Україні
відсутнє єдине систематизоване стратегічне бачення концепції стратегічного розвитку
сфери охорони здоров’я, єдності цілеи і стратегіи та узгодженості завдань на всіх рівнях.
Паралельне протікання реформ у сферах державних фінансів, децентралізації і зміни
адміністративно-територіального устрою та медичної галузі за відсутності належної
координації і чіткого розмежування ресурсів і повноважень створює додаткове
навантаження на органи управління всіх рівнів, знижує їх мотивацію та відповідальність
за ефективне виконання поточних завдань, що необхідні для забезпечення сприятливих
умов життєдіяльності та здоров’я громадян.
Дослідженню концептуальних засад стратегічного управління підприємствами
присвячені праці видатних вчених науковців, зокрема: В.С. Пономаренка,
З.Є. Шершньової, С.В. Оборської, О.І. Пушкаря, В.Д. Нємцова, Л.Є. Довгань, П.М. Кобзєва,
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І.О. Іртищевої, Д. Аакера, М.І. Круглова, І.С. Крамаренко, І. Ансоффа, А. Томпсона,
Дж. Стрікленда, Г. Мінцберга, Дж.Б. Куїнна, С. Гошала та ін. Однак, не достатньо розкрито
стратегічні засади управління у сфері охорони здоров’я, чим і підтверджується
актуальність теми.
Мета дослідження
Метою статті є формування концептуальних засад стратегічного управління
сферою охорони здоров’я.
Виклад основного матеріалу
Основним стратегічним завданням на даному етапі є ефективна реалізація
реформи в галузі охорони здоров’я, що передбачає створення нової організаціиної
структури управління системою охорони здоров’я, зміну моделеи надання медичних
послуг, їх диференціацію та підвищення якості на засадах ринкового підходу и орієнтації
на споживача, перебудова системи фінансування медичної галузі. Попри наявні
напрацювання та поступову реалізацію окремих завдань, значна частина питань,
пов’язаних з реалізацією медичної реформи, залишаються дискусіиними, відсутнє також
якісне нормативно-правове, інформаціине та кадрове забезпечення, наявні численні
бар’єри та перешкоди в процесі переходу до нової моделі.
Реалізація реформи потребує чіткого визначення концепції стратегічного
розвитку сфери охорони здоров’я, що, на нашу думку, створить базове підґрунтя для
прииняття рішень на всіх рівнях системи, що спрямовуватимуться на досягнення єдиної
стратегічної мети, підвищить дієвість виконавців та рівень контролю и координації в
усіх підсистемах охорони здоров’я та суміжних сферах, сприятиме формуванню якісного
інформаціино-аналітичного, нормативно-правового, кадрового та фінансового
забезпечення процесу трансформації галузі.
Основою концепції стратегічного розвитку медичної галузі виступає її місія та
принципи, що є основою для формування цілеи, стратегіи та планів їх реалізації, які в
сукупності формують концептуальну модель стратегічного розвитку системи і
виступають основними настановами мислення при розробці и реалізації рішень
незалежно від рівня ієрархії та функціонального змісту підсистем.
Враховуючи поточнии курс реформ в медичніи сфері та їх змістове наповнення,
стратегічне бачення розвитку системи охорони здоров’я України можна визначити як
«формування економічно-ефективної та дієвої моделі системи охорони здоров’я, що
здатна забезпечити високии рівень здоров’я громадян та позитивної демографічної
динаміки, надання якісних, доступних и інклюзивних медичних послуг та медичного
обслуговування, здатної адаптуватися до нових викликів та можливостеи, що
формуються в ринковому та соціальному середовищі».
Трикоз І.В. зазначає, що «виходячи із мети, системи завдань та основних напрямів
Стратегії розвитку СОЗ, основними пропозиціями для створення Концепції розвитку
сфери охорони здоров’я в Україні можуть бути наступні:
1. Привести діяльність Фонду обов’язкового медичного страхування у
відповідність із законодавством, обмежити невластиві функції страховика и
постачальника лікарських засобів, медичного устаткування і видаткових матеріалів.
2. Розробити систему заходів щодо стимулювання участі страхових компаніи в
обов’язковому і добровільному медичному страхуванні; забезпечення рівного доступу
державної та приватної медицини до коштів ФОМС, що направляються на оплату
медичних послуг.
3. Забезпечити дотримання законодавства і відкритість у проведення торгів і
закупівель медичної техніки, видаткових матеріалів і ліків з коштів держбюджету и
державних фондів.
4. Забезпечити рівність умов ліцензування, акредитації и експертизи діяльності
державної та приватної медицини.
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5. Створити службу незалежної медичної, медико-технічної та медико-юридичної
експертизи.
6. Розробити систему заходів, що будуть перешкоджати розвитку нелегального
ринку медичних послуг, використанню державних матеріальних ресурсів для надання
платних послуг лікувально-профілактичними установами.
7. Здіиснювати контроль з боку місцевих органів влади по забезпеченню
необхідними медичними послугами всіх верств населення, у незалежності від рівня їх
доходу.
8. Сприяти створенню позитивної демографічної ситуації: охорона материнства и
дитинства, розробка та впровадження програм оздоровлення дітеи і підлітків,
пропаганда здорового способу життя, збереження чистоти навколишнього середовища,
розвиток профілактичної медицини и оздоровлення населення за допомогою
фізкультури и спорту.
9. Сприяти профілактиці інфекціиних і соціально значимих захворювань, а також
захворювань, що мають наибільшу частку в структурі смертності жителів країни
(туберкульоз, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, наркоманія, хвороби системи кровообігу, травми и
інші наслідки зовнішніх впливів, новоутворення, психічні захворювання).
10. Сприяти підвищенню рівня фінансування медицини за рахунок коштів
місцевого бюджету, а також із залученням інвестиціиних коштів комерціиних структур.
11. Сприяти створенню центру медичної реабілітації для дітеи, підлітків і вагітних
жінок з використанням високоефективних оздоровчих технологіи і місцевих
лікувальних факторів.
12. Сприяння єдності освіти, медичної науки і практики.» [1].
Особливістю стратегічного управління в сфері охорони здоров’я є тои факт, що
стратегічні плани, які розробляються, є дуже часто придатними для ідеальної ситуації,
проте діисність, в якіи реалізується стратегія, може більшою чи меншою мірою
відрізнятися від неї. Тому важливим елементом будь-якого стратегічного плану є
розробка варіантів діи при ситуаціях, коли такі відмінності стануть дуже значними. І
саме такии елемент стратегічного управління сьогодні є «слабкою ланкою» під час
планування роботи галузі. Обґрунтування і розробка мінімум трьох сценаріїв щодо всіх
напрямів діяльності («базового», «песимістичного» і «оптимістичного») з урахуванням
підходів ризик-менеджменту може стати запорукою покращення процесу стратегічного
управління в сфері охорони здоров’я [2].
Гладун З.С. визнає, що «реальним досягненням за часів незалежності України
стало створення сучасного законодавства про охорону здоров’я, перехід від монополії
держави на надання медичної допомоги до формування багатоукладної системи
охорони здоров’я населення, що закладає підвалини для створення в ніи конкурентного
середовища в маибутньому, а відтак − підвищення якості медичної допомоги населенню.
За останні роки зроблено певні кроки щодо забезпечення рівноправності закладів
різних форм власності. Однак, умови економічної кризи і скрутне матеріальне
становище більшості громадян України стримують розвиток недержавного сектору
охорони здоров’я, а відтак − роботу по реформуванню організації охорони здоров’я
населення, по її правовому забезпеченню не можна вважати завершеною. Одним із
наступних кроків розвитку системи охорони здоров’я, як видається, стане
запровадження в країні загальнообов’язкового соціального медичного страхування [3].
Обґрунтовано концептуальну модель стратегічного розвитку системи охорони
здоров’я, що являє собою взаємопов’язану систему цілеи, принципів та стратегіи,
спрямованих на реалізацію стратегічного бачення і місії медичної галузі в
довгостроковіи перспективі, а також систему критеріїв і ключових показників, що
дозволяють оцінювати ефективність планових заходів на кожному етапі реалізації
реформи в галузі.
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Практична реалізація стратегічної концепції розвитку та реформування сфери
охорони здоров’я залежить від змісту загальної стратегії, а також ефективності та
узгодженості її основних і забезпечуючих складових.
Стратегія розвитку системи охорони здоров’я являє собою систему
взаємопов’язаних напрямів та якісно визначених пріоритетів їх розвитку, реалізація
яких сприятиме досягненню стратегічних цілеи сфери охорони здоров’я в рамках
обраної концепції.
За пріоритетністю стратегії розвитку медичної галузі запропоновано
розподілити на дві групи: основні та забезпечуючі. Основні стратегії визначають
стратегічні параметри функціонування моделі системи охорони здоров’я та шляхи їх
досягнення у розрізі основних складових, а саме: забезпечення громадського здоров’я і
довголіття, епідеміологічного нагляду і контролю, екстреної медичної допомоги,
безпосереднього надання медичних послуг (первинних, вторинних, третинних,
високоспеціалізованих тощо), розвитку та контролю фармацевтичної галузі, охорона
материнства і дитинства тощо.
Забезпечуючі стратегії спрямовані на формування, розвиток та ефективне
використання кадрового, фінансового, інвестиціиного, інноваціиного, інформаціиного
та іншого потенціалу, кількісні, якісні та структурні характеристики якого сприятимуть
ефективніи реалізації стратегії розвитку охорони здоров’я та її основних складових.
Стефанишин Л.С. вважає, що «до стратегічних пріоритетів закладу охорони
здоров’я, якии використовує системнии підхід до стратегічних рішень, як правило,
відносять:
– високу кваліфікацію персоналу;
– наявність прогресивного технологічного медичного обладнання;
– зручне місце розташування, комфорт і безпеку медичного обслуговування;
– високу репутацію та імідж на галузевому ринку;
– наявність бази даних про потреби клієнтів та їх урахування під час надання
медичних послуг;
– сильне позиціювання на ринку» [4].
У роботі систематизовано та визначено особливості основних елементів та
механізмів, що виконуватимуть роль зв’язуючих, регулюючих, координуючих та
активізуючих елементів стратегічної моделі для забезпечення її збалансованого
функціонування і розвитку в заданому векторі, основними з яких є організаціиноадміністративні, фінансові та комунікаціині.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Доведено, що, враховуючи міжсекторальні взаємозв’язки системи охорони
здоров’я, в якості методів її реформування доцільно розглядати поширення
корпоративної форми господарської діяльності в межах системи, на засадах співпраці
влади, громади та бізнесу в напрямку реалізації цілеи охорони здоров’я. Створення
корпоративних мереж системи охорони здоров’я на регіональному рівні можна
розглядати як диверсифікацію видів господарської діяльності та джерел фінансування.
Модель корпоративного управління в національніи системі охорони здоров’я повинна
будуватися на підставі поширення партнерських (корпоративних) взаємостосунків, що
нашаровуються на елементи процесного моделювання в системі охорони здоров’я.
Корпоративізм, як різновид соціальної організації суспільних відносин, дає можливість
зосередити більше зусиль для вирішення завдань системи охорони здоров’я. Крім того,
важливим є застосування державно-приватного інвестиціиного партнерства, яке
передбачає співпрацю між владою бізнесом та громадою із залученням інвестиціи для
розвитку сфери охорони здоров’я. Саме такии варіант партнерських відносин є
наибільш правильним для системи охорони здоров’я України, адже тоді розкривається
зміст партнерства як диверсифікації джерел фінансування в системі охорони здоров’я, а
саме питання фінансування є чи наиважливішим для забезпечення виконання завдань
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національної системи охорони здоров’я. Таким чином, очевидною стає доцільність
використання інтегральних можливостеи корпоратизації та державно-приватного
партнерства в покращенні інвестиціиного клімату національної системи охорони
здоров’я, орієнтованої на пацієнта.
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Анотація
Вступ. Більшість наукових підходів щодо вимірювання людського капіталу пов’язують
його із національним багатством країни і зосереджують на національному рівні, проте
існують методи оцінювання регіонального виміру даної категорії. Проте невизначеними
залишаються цілі вимірювання людського капіталу на різних рівнях соціальноекономічного розвитку. Проблемними також є питання вартісної оцінки деяких
складових людського капіталу, що викликає необхідність певного обмеження в охопленні
вартісних характеристик та заміщенні їх натуральними показниками. І, як завжди,
виникають сумніви стосовно об’єктивності та достовірності статистичної інформації
у розрізі доходів населення, адже оцінити доходи тіньової економіки дуже складно.
Метою статті є дослідження місця України у глобальному рейтингу людського
розвитку.
Результати. Встановлено, що динаміка позицій України за світовими індикаторами
людського розвитку дещо погіршилася за період 2014-2019 рр. за виключенням
покращення у 2019 році позиції України за Індексом процвітання, проте 96 позиція нашої
держави у 2019 році не відповідає рівню, досягнутому у 2014 році (61місце) за рейтингом
процвітання. Світові рейтинги свідчать про погіршення умов людського розвитку в
Україні за період 2014-2015 рр.. Досліджено глобальний Індекс людського капіталу (ІЛК),
який дає кількісну оцінку людському капіталу, котрий новонароджений сьогодні може
розраховувати накопити до віку 18 років, з уточненням на ризик, пов’язаний із недоліками
системи охорони здоров’я й освіти країни місця проживання. ІЛК відслідковує вектор
життєвого руху новонародженого до настання його повноліття. Україна потрапила до
третьої групи країн світу із величиною індексу людського капіталу 0,60≤ІЛК<0,70.
Висновки. На підставі аналізу наукових підходів до формування світових рейтингів
оцінки людського розвитку та людського капіталу, запропоновано механізм розвитку
національного людського капіталу на засадах діджиталізації, під яким слід розуміти
систему взаємопов’язаних методів систематизації та наукового моделювання із
використанням інструментів, принципів та індикаторів.
Ключові слова: механізм, глобальний рейтинг, людський капітал, індекс людського
капіталу.
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UKRAINE IN THE GLOBAL RATING OF HUMAN DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. Most scientific approaches to measuring human capital link it to a country's
national wealth and focus it on the national level, but there are methods for assessing the regional
dimension of this category. However, the goals of measuring human capital at different levels of
socio-economic development remain uncertain. The valuation issue of some components of human
capital is also problematic, which necessitates a certain limitation in the coverage of cost
characteristics and their replacement by natural indicators. And, as always, there are doubts
about the objectivity and reliability of statistical information in terms of income, because it is very
difficult to estimate the income of the shadow economy.
The aim of the article is to study the place of Ukraine in the global ranking of human
development.
Results. It is established that the dynamics of Ukraine's position on world indicators of human
development has deteriorated slightly over the period 2014-2019, except for the improvement in
2019 of Ukraine's position on the Prosperity Index, but 96th position of our country in 2019 does
not correspond to the level achieved in 2014 (61st place) prosperity rating. World rankings
indicate the deterioration of human development in Ukraine for the period 2014-2015. The Global
Human Capital Index (HCI), which quantifies human capital that a newborn can expect to
accumulate before the age of 18, is examined to determine the risk associated with deficiencies in
the health and education system of the country of residence. HCI tracks the vector of life movement
of the newborn until adulthood. Ukraine is in the third group of countries with a human capital
index of 0.60 ≤HCI <0.70.
Conclusions. Based on the analysis of scientific approaches to the formation of global rankings
for human development and human capital, a mechanism for the development of national human
capital on the basis of digitalization, which should be understood as a system of interconnected
methods of systematization and scientific modeling using tools, principles and indicators.
Key words: mechanism, global rating, human capital, human capital index.
JEL classification: E22; F01; F02; O00; J00
Вступ
Більшість наукових підходів щодо вимірювання людського капіталу пов’язують
иого із національним багатством країни і зосереджують на національному рівні, також
існують методи оцінювання регіонального виміру даної категорії. Проте невизначеними
залишаються цілі вимірювання людського капіталу на різних рівнях соціально-економічного розвитку. Проблемним зокрема є питання вартісної оцінки деяких складових
людського капіталу, що викликає необхідність певного обмеження в охопленні
вартісних характеристик та заміщенні їх натуральними показниками. І, як завжди,
виникають сумніви стосовно об’єктивності та достовірності статистичної інформації у
розрізі доходів населення, адже оцінити доходи тіньової економіки дуже складно.
Дослідження різних аспектів стратегічного розвитку національної економіки
висвітлено в працях Кшитофа Н.С., Галасюка В.В., .Бараносвької І.В. та багатьох інших
вітчизняних науковців. Особливості менеджменту в сфері національної економіки та
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державної влади висвітлені у працях Бондарь Ю.А., Західної О.Р., Мидлик Ю.І.,
Шукатка Ю.П. та інших вчених. Серед науковців, які досліджували особливості та
напрями імплементації принципів проектного менеджменту в систему публічного
управління на різних рівнях, зокрема державному, регіональному та муніципальному,
можна виділити праці Аренда Н., Вальсера К., Леопольда Х..
Мета дослідження
Метою статті є дослідження місця України у глобальному реитингу людського
розвитку.
Виклад основного матеріалу
Попередні дослідження довели відсутність однозначного тлумачення категорії
«людськии капітал», що тягне за собою труднощі у вимірюванні та числовому вираженні
даної категорії. Різносторонність охоплюваних понять у складі категорії людського
капіталу, наявність складних взаємозв’язків між складовими даної категорії та між
результатами її впливу на різні сфери суспільного життя розширюють можливості
виведення узагальнюючого синтетичного показника людського капіталу та
унеможливлюють розробку єдиної методики иого визначення, на якіи би діишли згоди
представники різних наукових шкіл, міжнародних організаціи тощо. Таким чином, немає
однозначного виміру людського капіталу окремої країни або території.
Результати багатьох досліджень демонструють наявність впливу людського
капіталу країни на економічне зростання, проте самі дослідження не завжди оперують
достатньою кількістю об’єктивних даних [1]. Врахування даних про рівень освіти
громадян у процесі числового вираження людського капіталу підвищило надіиність та
достовірність попередньо виявленого впливу людського капіталу країни на зростання
макроекономічних показників і дозволило виявити и обґрунтувати додаткові фактори
впливу на економічне зростання [2; 3].
На жаль, динаміка позиціи України за світовими індикаторами людського
розвитку дещо погіршилася за період 2014-2019 рр. за винятком покращення у 2019 р.
позиції України за Індексом процвітання, проте 96 позиція нашої держави у 2019 році не
відповідає рівню досягнутому у 2014 році (61 місце) за реитингом процвітання.
Слід погодитися із думкою, що «кризові явища 2007-2008 рр. певним чином
зменшили довіру економічних агентів до національних та міжнародних реитингів.
Проте, якщо розглядати значення міжнародних реитингів та індексів для оцінювання
ефективності трансформаціиних процесів у державі, то справедливо зазначити, що вони
є цілком інформативними та релевантними, оскільки об’єктивно відображають
напрямок трендів трансформаціиних перетворень у державі»[4, с.25].
У 2017 році Світовим банком було зініціиовано «Проект розвитку людського
капіталу» (The Human Capital Project – HCP), спрямовании на здіиснення інвестиціи у
розвиток людського капіталу з метою забезпечення соціальної справедливості,
подолання соціальної нерівності та зростання економіки. «Мета Проекту розвитку
людського капіталу – зробити реальністю світ, де всі діти отримують повноцінне
харчування і готові до навчання, де школа − це те місце, яке діисно дає можливість
вчитися, і де у дітеи є шанс вирости здоровими, отримати кваліфікацію і заиматися
продуктивною працею.» [6].
Індекс людського капіталу (ІЛК) дає кількісну оцінку людському капіталу, якии
новонароджении сьогодні може розраховувати накопити до віку 18 років, з уточненням
на ризик, пов’язании із недоліками системи охорони здоров’я і освіти країни місця
проживання. ІЛК відслідковує вектор життєвого руху новонародженого до настання
иого повноліття. У багатьох відсталих країнах для новонароджених існує значнии ризик
дожити до віку 5 років, а якщо цеи вік настає, то залишається значнии ризик не
відвідування школи та відсутності початкової та середньої спеціальної освіти у дітеи
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відповідного віку, крім того, до моменту досягнення повноліття у багатьох дітеи
погіршується здоров’я через неналежнии стан системи охорони здоров’я у таких країнах,
а у дорослому віці люди вже втрачають частину своїх фізичних та когнітивних
можливостеи. ІЛК дає оцінку основних етапів розвитку людини з точки зору впливу на
продуктивність наступних поколінь за трьома компонентами: 1) показник виживання;
2) навчання в школі; 3) стан здоров’я [6].
Індекс людського розвитку
Ідекс процвітання країн світу

Глобальний індекс конкурентоспроможності
Індекс соціального розвитку
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Рис.1. Позиція України у світових рейтингах людського розвитку
Джерело: побудовано за даними [5]
До Топ-10 країн світу за величиною Індексу людського капіталу у 2018 році
потрапили Сінгапур, Корея, Японія, Гонконг (САР, Китаи), Фінляндія, Ірландія, Австралія,
Швеція, Нідерланди, та Канада. Для цих країн Індекс людського капіталу не менше 0,80.
Мінімальне значення нижньої межі ІЛК для даної групи країн становить 0,79, а
максимальне 0,90.
Таблиця 1. Топ 10 країн світу за величиною Індексу людського капіталу у 2018
році
Позиція реитингу
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Країна
Канада
Нідерланди
Швеція
Австралія
Ірландія
Фінляндія
Гонконг, САР,
Китаи
Японія
Корея
Сінгапур

Нижня межа
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,80

Показник ІЛР
0,80
0,80
0,80
0,80
0,81
0,81

Верхня межа
0,81
0,81
0,81
0,81
0,82
0,82

0,81

0,82

0,83

0,83
0,83
0,87

0,84
0,84
0,88

0,85
0,86
0,90

Джерело: [8]
Україна потрапила до третьої групи країн світу із величиною індексу людського
капіталу 0,60≤ІЛК<0,70. У загальному реитингу Україна опинилася на 50 місці за
величиною Індексу людського капіталу із величиною ІЛК=0,65. Середнє світове
значення ІЛК становить 0,57, а максимальне прирівнюється до 1. Таким чином, Україна
набрала 65% максимально можливих балів за оцінкою людського капіталу. У третіи
групі країн світу за величиною ІЛК значення самого Індексу змінюється від 0,60 до 0,69.
Отже, Україна має середнє значення ІЛК для показників третьої групи країн світу та
значення ІЛК вище середнього світового рівня (табл.2).
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
131

Таблиця 2. Рейтинг країн світу, що межують за величиною ІЛК із Україною
Позиція реитингу
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40

Країна
Азербаиджан
Уругваи
Румунія
Еквадор
Таиланд
Мексика
Аргентина
Тринідад і Тобаго
Грузія
Катар
Чорногорія
Боснія та Герцеговина
Коста-Ріка
Албанія
Малаизія
Оман
Туреччина
Маврикіи
Монголія
Україна
Об’єднані Арабські Емірати
В’єтнам
Бахреин
Китаи
Чилі
Болгарія
Сеишельські острови
Греція
Люксембург
Словацька республіка

Нижня межа
0,58
0,59
0,59
0,59
0,59
0,60
0,60
0,59
0,60
0,60
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,60
0,60
0,61
0,64
0,65
0,65
0,66
0,66
0,65
0,65
0,67
0,68
0,68

Показник ІЛР
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,63
0,63
0,63
0,65
0,66
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,68
0,68
0,69
0,69

Верхня межа
0,62
0,61
0,62
0,61
0,62
0,61
0,62
0,63
0,63
0,63
0,62
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,64
0,65
0,65
0,68
0,67
0,68
0,68
0,68
0,69
0,70
0,71
0,69
0,70
0,71

Джерело: [8]
За складовими компонентами Індексу людського капіталу Україна отримала
наступні значення: имовірність досягнення віку 5 років для новонароджених становить
0,99; очікувана тривалість навчання у школі – 13 років; уніфіковані результати
тестування прирівняні до 490; тривалість навчання скоректована на результати
навчання становить 10,2 роки, виживання дорослих становить 0,81; частка дітеи з
відсутністю низькорослості – дані відсутні.
Таким чином, для розвитку людського капіталу важливим є здіиснення
інвестиціи у людськии капітал. Інвестиції у розвиток людського капіталу в розрізі
інвестування сфери охорони здоров’я та освіти, посилення соціальних гарантіи та умов
життя населення у поєднанні із запровадженням цифрових технологіи у зазначених
сферах повинні стати пріоритетними у розвитку всієї національної економіки. Цифрові
інструменти допоможуть забезпечити зростання національного людського капіталу та
національне економічне зростання. Системне поєднання інструментів, індикаторів,
принципів та цілеи розвитку людського капіталу формує механізм иого розвитку.
Механізм розвитку національного людського капіталу на засадах діджиталізації
можна представити як систему взаємопов’язаних методів систематизації та наукового
моделювання із використанням інструментів (інвестиції в людськии капітал, цифрові
технології, цифрові послуги, цифрові бази даних, реєстри та архіви, цифрове
урядування), принципів (людиноцентричність, сталість, орієнтованість на маибутні
покоління, справедливість, пріоритетність цифрових технологіи у різних сферах
життєдіяльності) та індикаторів (очікувана тривалість життя; рівень грамотності
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
132

населення; рівень життя, оцінении через ВНД на душу населення; имовірність дожити
до 5 років; очікувана тривалість навчання, частка дітеи без ознак сериозних
захворювань, виживання дорослих тощо), спрямованих на досягнення наступних
завдань: забезпечення міцного здоров’я нації, доступ до якісної освіти громадян у різні
періоди життя, забезпечення гендерної рівності та подолання всіх форм соціальної
нерівності, інфраструктурне забезпечення інноваціиного розвитку та забезпечення
миру і справедливості у поєднанні із боротьбою зі зміною клімату.
Важливою умовою використання цифрових технологіи є наявність покриття
Інтернет та подолання інформаціино-технологічних нерівностеи між територіями. Крім
того, важливим є формування нормативно-правової бази використання цифрових
технологіи та забезпечення правової безпеки громадян та суб’єктів господарювання в
епоху розвитку інформаціино-комунікативних технологіи.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Встановлено, що динаміка позиціи України за світовими індикаторами людського
розвитку дещо погіршилася за період 2014-2019 рр. за винятком покращення у
2019 році позиції України за Індексом процвітання, проте 96 позиція нашої держави у
2019 році не відповідає рівню, досягнутому у 2014 році (61 місце) за реитингом
процвітання.
Досліджено глобальнии Індекс людського капіталу (ІЛК), якии дає кількісну
оцінку людському капіталу, котрии новонароджении сьогодні може розраховувати
накопити до віку 18 років, з уточненням на ризик, пов’язании із недоліками системи
охорони здоров’я і освіти країни місця проживання. ІЛК відслідковує вектор життєвого
руху новонародженого до настання иого повноліття.
На підставі аналізу наукових підходів до формування світових реитингів оцінки
людського розвитку та людського капіталу запропоновано механізм розвитку
національного людського капіталу на засадах діджиталізації, під яким слід розуміти
систему взаємопов’язаних методів систематизації та наукового моделювання із
використанням інструментів, принципів та індикаторів.
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ
Кудіна, О. М. Аутсорсинг бухгалтерських послуг [текст] / Ольга Миколаївна Кудіна,
Вікторія Валеріївна Воитко, Андріи Вікторович Тирінов // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 2. – С. 135–141. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Розглянуто трактування бухгалтерського аутсорсингу. Уточнено поняття «аутсорсинг» із позиції комерційної установи (як повне або часткове делегування на договірних
умовах певного бізнес-процесу з метою забезпечення якості управління діяльністю
суб’єкта господарювання на обслуговування аутсорсера, що спеціалізується у відповідній
сфері) та аутсорсингової компанії (як послуги аутсорсера, що спеціалізується у відповідній сфері, тобто виконанні на підставі договору певного бізнес-процесу підприємстваклієнта). Перелічені суб’єкти, які беруть на виконання відповідно до договору
аутсорсингу певні бізнес-процеси. Визначені об’єкти обліку, зокрема в аутсорсера – процес
надання послуг для нового клієнта, у підприємства-клієнта – витрати на аутсорсинг.
Розглянута класифікація бухгалтерського аутсорсингу, враховуючи вимоги до його
організації за такими ознаками: часовий період (аутсорсинг довготривалого та
тимчасового характеру); порядок співпраці (аутсорсинг дистанційний та
стаціонарний); механізм здійснення (аутсорсинг перехресний та прямий); перелік робіт
(повний і частковий аутсорсинг). Наведено перелік послуг бухгалтерського аутсорсингу
в Україні загалом. Показані переваги бухгалтерського аутсорсингу: вартість послуг
значно нижче, ніж утримувати бухгалтерську службу; висока кваліфікація працівників
аутсорсингової компанії дозволяє економити гроші на навчанні персоналу; можливість
чіткого фокусування керівництва на більш важливих бізнес-процесах, ніж ведення
бухгалтерського обліку; відсутність плинності бухгалтерських кадрів; захищеність від
бухгалтерської помилки, оскільки діяльність багатьох аутсорсингових компаній
застрахована, у випадку помилки такі фірми сплачують штрафи. Проаналізовані
недоліки аутсорсингу бухгалтерського обліку українськими підприємствами: це
можливий відтік інформації; вимушена зміна постачальника аутсорсингових послуг;
необхідність ведення виробничого обліку силами самого підприємства для забезпечення
більшої оперативності, конфіденційності; формальне складання звітності
© Ольга Миколаївна Кудіна, Вікторія Валеріївна Войтко, Андрій Вікторович Тирінов, 2020
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
135

аутсорсинговою компанією. Аутсорсинг бухгалтерського обліку є перспективним
напрямом для підприємств, але потрібно уважно підходити до вибору аутсорсингової
компанії. Проаналізовані переваги та недоліки аутсорсингу бухгалтерського обліку
дадуть змогу в подальшому проводити дослідження, пов’язані з обґрунтуванням
доцільності та ефективності застосування такого виду аутсорсингових послуг.
Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсер, аутсорсингова компанія, бухгалтерський
аутсорсинг.
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ACCOUNTING OUTSOURCING
Abstract
The interpretation of accounting outsourcing is considered. The concept of "outsourcing" from the
standpoint of a commercial institution (as a full or partial delegation on contractual terms of a
business process to ensure the quality of management of the entity to service an outsourcer
specializing in the field) and outsourcing company (as an outsourcer, specializing in the relevant
field, i.e. the implementation on the basis of the contract of a certain business process of the client
company) is specified. Entities that take out certain business processes in accordance with the
outsourcing agreement are listed. Objects of accounting, in particular for the outsourcer – the
process of providing services to a new client, for the client company – the cost of outsourcing are
determined. The classification of accounting outsourcing is considered, taking into account the
requirements for its organization on the following grounds: time period (outsourcing of long-term
and temporary nature); order of cooperation (outsourcing remote and stationary); implementation
mechanism (cross and direct outsourcing); list of works (full and partial outsourcing). The list of
accounting outsourcing services in Ukraine in general is given. The advantages of accounting
outsourcing are shown: the cost of services is much lower than maintaining an accounting service;
high qualification of employees of the outsourcing company allows to save money on staff training;
the ability to clearly focus management on more important business processes than accounting; lack
of turnover of accounting staff; protection against accounting errors, as the activities of many
outsourcing companies are insured, in case of error, such firms pay fines. The shortcomings of
accounting outsourcing by Ukrainian enterprises are analyzed: this is a possible outflow of
information; forced change of outsourcing service provider; the need for production accounting by
the enterprise itself to ensure greater efficiency, confidentiality; formal reporting by an outsourcing
company. Accounting outsourcing is a promising area for businesses, but you need to be careful
when choosing an outsourcing company. The analyzed advantages and disadvantages of accounting
outsourcing will allow further research related to the justification of the feasibility and effectiveness
of this type of outsourcing services.
Keywords: outsourcing, outsourcer, outsourcing company, accounting outsourcing.
JEL classification: Q56
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Вступ
Зростання динамічності та непередбачуваності середовища господарювання,
посилення конкурентної боротьби актуалізують питання удосконалення управління
бізнес-процесами підприємства. Тому підприємства намагаються скористатися
перевагами аутсорсингу різних бізнес-процесів, зокрема и ведення бухгалтерського
обліку. В світовіи практиці аутсорсинг – це складання контрактів з третіми сторонами
задля того, щоб бізнес міг уникнути певних витрат, наприклад таких, як податки. Таким
чином, наиголовнішим драивером використання аутсорсингових послуг виступає
скорочення витрат підприємства.
Дослідження теоретичних та практичних питань бухгалтерського аутсорсингу
здіиснювалося в працях таких науковців та фахівців-практиків, як І.Д. Котляров, А.М. Поплюико, Л.С. Скакун, А.Ж. Султангужиєва, Е.А. Шевелєва, Т.І. Фурсова, О.П Логвінова.
Мета та завдання статті
Метою статті є розмежування переваг та недоліків переходу в аутсорсинг
бухгалтерського обліку підприємствами Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження
Ведення бухгалтерського обліку – це обов’язковии та безперервнии бізнес-процес
підприємства з дня реєстрації до ліквідації. Згідно із законодавством України, всі
юридичні особи незалежно від їх організаціино-правових форм і форм власності,
зобов’язані вести бухгалтерськии облік. Фінансова, податкова, статистична та інші види
звітності, що використовують грошовии вимірник, ґрунтуються на даних
бухгалтерського обліку. Законом України «Про бухгалтерськии облік та фінансову
звітність» передбачаються такі форми иого організації:
введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської
служби на чолі з головним бухгалтером;
користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як
підприємець, якии здіиснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозаинятою особою,
що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
самостіине ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо
власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку
не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися,
та в бюджетних установах [1].
Керівник підприємства відповідає за організацію бухгалтерського обліку на
підприємстві, тому пошук висококваліфікованого досвідченого головного бухгалтера є
одним з перших та наибільш відповідальних завдань для кожного керівника. Діисно,
професіині спеціалісти здатні налагодити ведення бухгалтерського обліку, своєчасне
звітування та контроль за маином підприємства. Але нерідко трапляються випадки
наиму не надто професіиного головного бухгалтера і, як наслідок цього, виникають
помилки в звітуванні, непорозуміння з керівництвом.
Закон дозволяє більшості підприємств, крім бюджетних установ та підприємств,
що становлять суспільнии інтерес (у них повинна бути бухгалтерська служба), обирати
користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку або аудиторської фірми.
Пошук наикращих способів організації бухгалтерського обліку може привести
керівництво підприємства до аутсорсингу таких послуг.
Розглянемо трактування саме бухгалтерського аутсорсингу. Бухгалтерськии
аутсорсинг – це спосіб забезпечення діяльності підприємства з передачею функції
бухгалтерського обліку спеціалізованіи компанії на договірніи основі. Він включає
послуги з відновлення та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової
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звітності, оптимізації податкових платежів та інших відрахувань. Тобто аутсорсинг
бухгалтерського обліку – це комплексне бухгалтерське забезпечення компанії
спеціалістами профільної сторонньої організації [2].
Фурсова Т.І., Логвінова О.П. визначають бухгалтерськии аутсорсинг як форму
взаємодії, при якіи зовнішня компанія (аутсорсер) включається в робочі бізнес-процеси
компанії-замовника як ціліснии функціональнии підрозділ, залишаючись при цьому
організаціино і юридично самостіиним [3].
Султангуджиєва А.Ж. надає уточнення поняття «аутсорсинг» із позиції комерціиної установи (як повне або часткове делегування на договірних умовах певного бізнеспроцесу з метою забезпечення якості управління діяльністю суб’єкта господарювання
на обслуговування аутсорсера, що спеціалізується у відповідніи сфері) та аутсорсингової
компанії (як послуги аутсорсера, що спеціалізується у відповідніи сфері, з метою
виконання на підставі договору певного бізнес-процесу підприємства-клієнта). [4, с. 21].
Суб’єктом, якии приимає на виконання відповідно до договору аутсорсингу певні
бізнес-процеси, є виконавець або, як иого часто називають, аутсорсер. До складу
аутсорсерів належать аудиторські, консалтингові фірми, спеціалізовані (аутсорсингові
фірми, фахівці з бухгалтерського обліку, зареєстровані як фізичні особи – підприємці,
тощо) [4, с. 21].
Ляхович Г.І. зазначає, що з укладанням та подальшим виконанням договору бухгалтерського аутсорсингу у иого сторін виникатимуть нові для них об’єкти обліку,
зокрема в аутсорсера – процес надання послуг для нового клієнта, у підприємстваклієнта – витрати на аутсорсинг. Також автором пропонується класифікація бухгалтерського аутсорсингу, враховуючи вимоги до иого організації за такими ознаками:
часовии період (аутсорсинг довготривалого та тимчасового характеру); порядок
співпраці (аутсорсинг дистанціинии та стаціонарнии); механізм здіиснення (аутсорсинг
перехреснии та прямии); перелік робіт (повнии та частковии аутсорсинг) [5].
З переходом на аутсорсинг бухгалтерських послуг у підприємства відбуваються
зміни в роботі власної бухгалтерської служби залежно від виду аутсорсингу. Це рішення
обов’язково повинно бути зафіксоване у наказі про облікову політику, тому що воно
може привести до нового документообігу, зміни програмного продукту, реорганізації
бухгалтерського відділу.
Інтернет-простір рясніє оголошеннями про надання та переваги аутсорсингу
бухгалтерського обліку.
Аутсорсингові компанії пропонують: ведення бухгалтерського обліку;
бухгалтерське обслуговування; бухгалтерськии супровід.
Ведення бухгалтерського обліку позиціонується як послуга для малого та
середнього бізнесу з метою оптимізації витрат на утримання бухгалтерської служби.
Бухгалтерськии облік розглядається як сервісна бізнес-функція, яку можна передати на
аутсорсинг. Такии формат роботи доречнии для новостворених підприємств та всіх, хто
шукає можливість підвищити якість обліку та оптимізувати витрати на утримання
адміністративного апарату.
Бухгалтерське обслуговування – це виконання окремих послуг, наприклад
ведення кадрового обліку, постановки та відновлення бухгалтерського обліку.
Бухгалтерськии супровід – це повнии комплекс послуг ведення бухгалтерського
обліку для компаніи, що зареєстровані в Україні. Це багаторівневии контроль бухобліку
з мінімізацією впливу «людського фактору». А також підвищена відповідальність перед
клієнтом за порядок у звітах і своєчасність їх подачі. При цьому значна економія на
витратах в порівнянні з відділом бухгалтерії в структурі компанії.
Що включають в себе послуги бухгалтерського аутсорсингу в Україні загалом?
1.
Первинний облік (робота з первинними документами).
2.
Поточнии облік (відображення всіх операціи на рахунках бухгалтерського і
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податкового обліку в бухгалтерських програмах).
3.
Нарахування заробітної плати, розрахунок відпускних, лікарняних,
декретних, преміальних, різних видів компенсаціи та інших виплат на користь
співробітників клієнта і, відповідно, всіх «зарплатних» податків з даних нарахувань;
4.
Формування і здача податкової та бухгалтерської звітності в податкові
органи, позабюджетні фонди, до органів статистики та інші контрольовані органи, в
електронному вигляді тощо;
5.
Консультування клієнтів з виникаючих питань в частині оптимізації
оподаткування та можливих податкових ризиків;
6.
Представлення інтересів клієнта в податкових органах.
Перелік основних послуг аутсорсингових компаніи маиже однаковии, він як
правило називається «базовии тариф». Враховуючи те, що кожному бізнесу притаманні
свої специфічні особливості, такі як види діяльності, наявність нестандартних операціи,
кількість працівників, система оподаткування, аутсорсингові компанії пропонують
пакети додаткових послуг. Базова мінімальна ціна приблизно відповідає вартості
бухгалтерського супроводу клієнта з невеликим обсягом операціи і простим видом
діяльності (наприклад, послуги або оптова торгівля). Реальна ціна може відрізнятися від
базової мінімальної – вона буде вище, якщо у вас більше операціи або працівників, або
більш складнии вид діяльності (наприклад, виробництво), або кілька видів діяльності.
Розглянемо основну послугу створення та підтримки у робочому стані облікової
бази даних. Оновлення програмного забезпечення буде входити до основної послуги,
але розміщення на сервері аутсорсингової компанії облікової бази підприємствазамовника буде входити до додаткової послуги, тобто буде сплачуватися окремо. Також
окремо буде сплачуватися внесення змін у стандартну конфігурацію баз даних.
Наитиповіша бухгалтерська процедура – реєстрація господарських операціи –
буде входити в основну плату, якщо підприємство має небагату кількість операціи на
місяць (кількість обговорюється). Задля того, щоб облік залишався своєчасним і точним,
потрібно залишити підприємству-клієнту ведення виробничого обліку. Ця частина
обліку дуже важлива для надання керівництву оперативної інформації і наичастіше є
комерціиною таємницею підприємства.
Послуга складання та здача звітності відноситься до основної тільки в межах
обов’язкової фінансової звітності. Податкова звітність про працю, як правило иде як
інша основна послуга, або додаткова послуга за додаткову плату.
Підприємство-клієнт може розраховувати на юридичну підтримку з боку аутсорсингової компанії, а саме консультації з бухгалтерського обліку, податкового законодавства, господарського права. Також аутсорсингові компанії пропонують послуги зі
складання договорів, листів контролюючим органам, установчих документів, наказів та
ін. Додатково може сплачуватися економічна та юридична експертиза договорів.
Приимаючи рішення про підписання договору з аутсорсинговою компанією,
потрібно враховувати такі переваги бухгалтерського аутсорсингу: вартість послуг
значно нижче, ніж утримувати бухгалтерську службу; висока кваліфікація працівників
аутсорсингової компанії дозволяє економити гроші на навчанні персоналу; можливість
чіткого фокусування керівництва на більш важливих бізнес-процесах, ніж ведення
бухгалтерського обліку; відсутність плинності бухгалтерських кадрів; захищеність від
бухгалтерської помилки, оскільки діяльність багатьох аутсорсингових компаніи
застрахована, у випадку помилки такі фірми сплачують штрафи.
Невеликі підприємства, як правило новостворені, частіше погоджуються на
повнии аутсорсинг бухгалтерського обліку. Великі підприємства або підприємства зі
специфічною діяльністю схильні віддавати на аутсорс рутинні операції з обліку оплати
праці, закупівлі матеріалів. Ведення податкового обліку повинно обговорюватися
окремо, тому що це дуже велика ділянка трудомісткої бухгалтерської роботи, особливо
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якщо підприємство зареєстровано платником податку на додатну вартість. Таким
чином, в наибільшіи мірі впливають на ціну бухгалтерського супроводу такі фактори:
система оподаткування підприємства-замовника (загальна чи на єдиному податку);
наявність зовнішньоекономічної діяльності; наявність розрахунків за готівку; наявність
великої кількості необоротних засобів; необхідність реєстрації податкових накладних.
До послуг, які надаються за додаткову плату, відноситься складання звітів з
управлінського облік. Розробка нормативів витрат матеріалів, палива, енергоносіїв,
утворення відходів та ін., складання планових калькуляціи – це «вищіи пілотаж» і дуже
кропітка ділянка бухгалтерської праці, яка надає цінну інформацію підприємству та
дозволяє уникнути заивих витрат.
Аналізуючи додаткові послуги аутсорсингових компаніи, починаєш поважати
працю штатних бухгалтерів, які за невелику середню заробітну плату несуть на собі
тягар рутинної роботи. Постіині зміни у податковому законодавстві, у правилах
регулювання діяльності змушують бухгалтерів бути обізнаними та постіино
підвищувати свіи рівень маистерності. Досвідчении бухгалтер за свою заробітну плату
буде виконувати всі доручення керівництва та не буде вимагати додаткової нагороди.
На відміну від такого працівника, аутсорсингова компанія надасть підприємству–
замовнику немалии рахунок за кожну додаткову послугу.
Великою проблемою на сьогоднішніи день є знецінення та нерозуміння
керівництвом підприємств бухгалтерської праці. Програмне забезпечення, яке приишло
на допомогу, постіино оновлюється та примушує бухгалтера ити в ногу з часом. Перехід
на нові стандарти обліку, застосування міжнародних стандартів змушують бухгалтерів
постіино навчатися та вкладати гроші в навчання, оновлення, удосконалення
програмного забезпечення. В міру зростання ділової активності підприємства
зростають обсяги бухгалтерської роботи. Ця робота наичастіше не зрозуміла
керівництву та, на думку директорів, не потребує додаткових вкладень. Розуміння
вартості рядового бухгалтерського працівника може з’явитися після знаиомства
директора з переліком додаткових послуг від аутсорсингових компаніи, в якому за
кожне відхилення від основних послуг буде нараховано плату.
Тому слід зазначити недоліки аутсорсингу бухгалтерського обліку українськими
підприємствами. По-перше, це можливии відтік інформації. Довіра до аутсорсингової
компанії будується на її репутації та досвіду роботи на ринку послуг. Успішнии бізнес
часто стикається з реидерським захопленням. Відтік конфіденціиної інформації може
бути поштовхом до такого захоплення. По-друге, вимушена зміна постачальника
аутсорсингових послуг. Ця зміна може бути через припинення роботи аутсорсингової
компанії, через підвищення тарифу на обслуговування. Інформація про зростання
прибутковості підприємства-замовника може призводити до збільшення плати
аутсорсинговіи компанії. По-третє, необхідність ведення виробничого обліку силами
самого підприємства для забезпечення більшої оперативності, конфіденціиності.
Бухгалтер підприємства повинен проводити звіти з контрагентами, виїжджати на
виробництво для вирішення поточних питань. По-четверте, формальне складання
звітності аутсорсинговою компанією. Звітність для податкової інспекції і звітність для
керівництва несе різне смислове навантаження. Наичастіше аутсорсингова компанія має
брак інформації для складання управлінської звітності.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Аутсорсинг бухгалтерського обліку є перспективним напрямом для підприємств,
але потрібно уважно підходити до вибору аутсорсингової компанії. Проаналізовані
переваги та недоліки аутсорсингу бухгалтерського обліку дадуть змогу в подальшому
проводити дослідження, пов’язані з обґрунтуванням доцільності та ефективності
застосування такого виду аутсорсингових послуг.
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Анотація
Вступ. У складній, швидко змінній, часто непередбачуваній обстановці, в якій в даний час
функціонують аграрні підприємства, прийняття оптимальних стратегічних рішень
стає важливим завданням, що вимагає вдосконалення існуючих методів планування. У
зв’язку з цим, великого значення набуває стратегічне планування розвитку аграрних
підприємств з метою передбачення можливих змін в умовах функціонування організації
та розроблення заходів для підвищення загальної стійкості операційних систем
підприємств за рахунок їх гнучкості і пристосування до змін.
Мета. Метою статті є обґрунтування методичних засади стратегічного планування
на мікрорівні та розробка інформаційно-організаційної моделі стратегічного планування
операційної системи аграрного підприємства.
Результати. Представлено порівняльну характеристику основних видів планування та
систем планування. Виявлено причини, що стримують формування системи
стратегічного планування на аграрних підприємствах. Встановлено основні фактори,
що впливають на зміст, структуру і горизонт стратегічного плану. Уточнено
організаційну структуру аграрних підприємств в контексті запровадження обраної
моделі стратегічного планування.
Висновки. Розроблено інформаційно-організаційну модель стратегічного планування
операційної системи аграрного підприємства, що передбачає часткову трансформацію
організаційної структури управління з виділенням робочої групи, відповідальної за
постановку стратегічного планування, і, що включає в себе діаграму інформаційних
потоків між підрозділами аграрного підприємства. Запропоновано у рамках
організаційної структури підприємства використовувати форму штабного підрозділу, в
якому координація робіт здійснюється спеціальним співробітником – координатором
робочої групи зі стратегічного планування.
Ключові слова: планування, системи планування аграрних підприємств, рівні
планування, модель стратегічного планування, організаційна структура підприємства.
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Annotation
Introduction. Making optimal strategic decisions becomes an important task that requires the
improvement of existing planning methods in a complex, rapidly changing, often unpredictable
environment in which agricultural enterprises currently operate. In this regard, strategic
planning of agricultural enterprises is of great importance in order to anticipate possible changes
in the functioning of the organization and develop measures to increase the overall stability of
operating systems of enterprises through their flexibility and adaptation to change.
The purpose of the article is to substantiate the methodological principles of strategic planning
at the micro level and to develop an information and organizational model of strategic planning
of the operating system of an agricultural enterprise.
Results. A comparative description of the main types of planning and planning systems is
presented. The reasons that hinder the formation of a system of strategic planning in agricultural
enterprises are identified. The main factors influencing the content, structure and horizon of the
strategic plan are identified. The organizational structure of agricultural enterprises in the
context of introduction of the chosen model of strategic planning is specified.
Conclusions. An information and organizational model of strategic planning of the operating
system of an agricultural enterprise has been developed, which provides for partial
transformation of the organizational management structure with the allocation of a working
group responsible for strategic planning, and includes a diagram of information flows between
units of the agricultural enterprise. It is proposed to use the form of a staff unit within the
organizational structure of the enterprise, in which the coordination of work is carried out by a
special employee – the coordinator of the working group on strategic planning.
Key words: youth, youth labor market, employment, economic activity, labor force, state
regulation, unemployment.
JEL classification: D22; М11
Вступ
У складніи, швидко змінніи, часто непередбачуваніи обстановці, в якіи в дании час
функціонують аграрні підприємства, прииняття оптимальних стратегічних рішень стає
важливим завданням, що вимагає вдосконалення існуючих методів планування. Відсутність досвіду у використанні планових методів операціиного менеджменту призвела до
нездатності організаціи галузеи агросектору самостіино вибрати правильнии напрямок
розвитку, створити раціональну операціину структуру на довгострокову перспективу,
гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища і забезпечувати високу
ефективність [1]. У зв’язку з цим, великого значення набуває стратегічне планування
розвитку аграрних підприємств з метою передбачення можливих змін в умовах
функціонування організації та розроблення заходів для підвищення загальної стіикості
операціиних систем підприємств за рахунок їх гнучкості і пристосування до змін.
Теоретичним засадам стратегічного планування присвячували свої праці
І. Ансофф, Д. Гудштейн, К. Ендрюс, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Г. Мінцберг, А. Стрікленд,
А. Томпсон, Д. Хан, А. Чандлер, Г. Штайнер, Й. Шумпетер та інші. Щодо застосування
стратегічного планування в аграрному секторі, то цю проблему досліджували такі вчені
як О. Бородіна, П. Березівський, М. Брусенко, В. Галанець, О. Дмитренко, Б. Колісник,
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О. Могильний, О. Попова та ін. Втім, для забезпечення адаптивного розвитку аграрних
підприємства і збереження конкурентоспроможності на довгостроковий період
потрібне постійне удосконалення і адаптація його системи управління, оскільки
конкурентоспроможними можуть стати підприємства, що здійснюють операційну
діяльність на основі адаптивного механізму управлінні операційною системою, де одну
з клюових ролей грає стратегічне планування.
Мета дослідження
Метою статті є обґрунтування методичних засади стратегічного планування на
мікрорівні та розробка інформаціино-організаціиної моделі стратегічного планування
операціиної системи аграрного підприємства на аграрних підприємствах
Виклад основного матеріалу дослідження
Аграрні підприємства потребують розробки економіко-організаціиних методів
стратегічного планування, досить універсальних і пристосованих до українських умов [2].
Для оцінки стратегічних перспектив розвитку аграрних підприємств в системі
операціиного менеджменту необхідна адаптація інструментів планування в умовах
можливих змін. У результаті узагальнення досвіду планової роботи українських
підприємств формулюється класифікація планових систем, які можна розділити на:
однорівневі планові системи, що включають в себе один плановии цикл розробки
прогнозу обсягу продажів і, на иого основі, складання зведеного плану підприємства;
дворівневі системи, в яких підготовці зведеного плану передує етап формування
функціональних планів для сфер операціиної діяльності підприємства; трирівневі
системи, в яких функціональному плануванню та бюджетуванню передує стратегічне
планування. Наведемо порівняльну характеристику основних видів планування та
запропонованих систем планування (табл. 1).
Таблиця 1. Порівняльна характеристика видів і систем планування
Показники

Види планування
Поточне

Функціональне

Стратегічне

Планування програм у
Планування продуктово-асорПланування програми
підрозділах; якісне і кількісне
тиментної програми, структупродуктів і послуг, які
планування заходів,
ри потенціалу підприємства
1. Мета планування
підприємство має виробляти в
необхідних для оптимального
(виробничі потужності,
перспективі на базі заданого
досягнення цілеи
організаціина структура,
потенціалу
підприємства
система управління)
Керівники функціональних
2. Суб'єкт планування
Середніи менеджмент
Вищии менеджмент
підрозділів
Детальні плани не
Проблема перетворення місії і
3. Проблеми
Відсутність надіиності та
відображають динаміку стану стратегічних цілеи організації
планування
структурування
зовнішнього середовища
в конкретні плани
4. Горизонт
1 рік
1-2 роки
3-5 років
планування
5. Інтервал
Квартал, місяць
Рік, квартал, місяць
Рік
планування
6. Охоплення
В рамках нового або існуючого
Конкретнии план підрозділу
Широкии спектр альтернатив
планування
напрямку діяльності
7. Вихідна форма
Плани і бюджети підрозділи
Продуктова програма
Стратегії бізнесу
8.Деталізація

Детальна

Середня

Неточна

Однорівнева
Рівні
планування

Дворівнева
Трирівнева
Система планування

В умовах ринкової економіки підприємствам необхідно використовувати складні
планові системи, що включають в себе елементи стратегічного планування як
інструмен-ту прогнозування розвитку підприємства в довгостроковіи перспективі на
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основі наукової методології, адаптації до поставлених цілеи і змінних умов зовнішнього
середовища [3].
Модель стратегічного планування повинна будуватися на основі періодичного
аналізу, прогнозування та моніторингу зовнішнього оточення підприємства. При
такому підході операціиного менеджменту, по-перше, збільшується ступінь контролю
над змінами в зовнішньому оточенні, так як аналіз середовища здіиснюється
паралельно з кожним етапом стратегічного планування, і, по-друге, забезпечується
відповідність методичного принципу сучасному стратегічному управлінню, якии
полягає в побудові стратегії від маибутнього через минуле до сьогодення [4].
Багато аграрних підприємств використовують у процесі управління функцію
планування і мають у своїи структурі відділи або відповідні служби, відповідальні за
постановку системи операціиного планування. Однак відсутність досвіду у
використанні планових методів стратегічного управління часто приводить до
нездатності аграрних підприємств самостіино вибрати правильнии напрямок розвитку,
створити раціональну операціину структуру на довгострокову перспективу, гнучко
реагувати на зміни зовнішнього середовища і забезпечувати високу ефективність. Це зі
свого боку призводить до погіршення фінансового стану аграрних підприємств,
зниження їх частки ринку і конкурентних позиціи [5].
Нами встановлено, що велика частина підприємств досліджуваної сукупності
(41,7%) розробляє річнии план розвитку організації на маибутніи період, ґрунтуючись,
як правило, на фактичних даних звітного року.
На більшості аграрних підприємств застосовується однорівнева система
планування, що не дозволяє повною мірою спрогнозувати фінансовии стан і розвиток
У цілому, підприємства з трирівневою системою планування мають більш високі
результати за обсягами виручки від реалізації продукції і по прибутку до оподаткування,
в порівнянні з показниками підприємств з однорівневою і дворівневою системами
планування [6].
Можна виділити наступні причини, що стримують формування системи
стратегічного планування на аграрних підприємствах: 1. Причини методичного
характеру: відсутність науково обґрунтованих прогнозів; планування, переважно,
методом екстраполяції; пріоритет кількісних показників над якісними. 2. Причини
організаціиного характеру: відсутність центрів прогнозування та стратегічного
планування як на рівні регіону, так і на нижчих рівнях управління; в організаціиних
структурах аграрних підприємств не передбачені підрозділи, відповідальні за розробку
стратегічних планів; фахівці підприємств не володіють методиками розробки
стратегічних планів на основі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища;
складність пошуку і доступу до оперативної інформації про стан і зміни в зовнішньому
середовищі господарювання; відсутність кваліфікованих кадрів. Можна виділити
наступні основні фактори, що впливають на зміст, структуру і горизонт стратегічного
плану: галузева приналежність підприємства агросектору; середніи час від появи ідеї до
її впровадження; оперативність прииняття управлінських рішень на підприємстві;
ступінь передбачення можливих стратегічних змін у зовнішньому і внутрішньому
середовищі; джерело фінансування поточної діяльності аграрних підприємств і
планованих інвестиціиних проектів. Система стратегічного планування, як елемент
операціиного менеджменту, являє собою структуровании процес організації та
координації служб, що заимаються плануванням. Впровадження стратегічного
планування на підприємстві вимагає пошуку нових підходів до формування
організаціиної структури.
Аграрні підприємства, як правило, мають лініино-функціональну структуру
управління. При даному типі організаціиної структури підприємства лініиному
керівнику, якии підпорядковується, безпосередньо, директору, в розробці конкретних
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питань і підготовці відповідних рішень, програм і планів допомагає функціональнии
підрозділ [5].
Організаціиним підрозділом, відповідальним за реалізацію функції планування
на аграрних підприємствах, є планово-економічнии відділ. У функції даного підрозділу
входить розробка перспективних і поточних планів, узгодження їх з виробничими
відділеннями, коригування і уточнення планових показників і контроль за їх
виконанням [6].
При впровадженні стратегічного планування організаціину структуру аграрних
підприємств пропонується залишити традиціиною (лініино-функціональною) з
виділенням команди (робочої групи) зі стратегічного планування.
Команди та робочі групи на сьогоднішніи день вважаються наибільш ефективним
засобом впровадження стратегічних програм. Вони створюють умови для впровадження
крос-функціональної координації, творчості і взаємних зобов'язань, необхідних для
впровадження цих программ [7]. На аграрних підприємствах до складу робочої групи
необхідно включити: вище керівництво та керівників функціональних служб
(начальник виробництва, головнии бухгалтер, фінансовии директор, начальник відділу
збуту, начальник планово-економічного відділу).
Інформаціино-організаціина модель стратегічного планування для аграрного
підприємства представлена на рис. 1.
Формулювання місії, генеральних цілеи аграрного
підприємства
Узгодження
Розгляд питань прибутку, капіталовкладень,
розширення виробництва і збуту
Розробка попереднього стратегічного плану (планування
продуктової
програми і потенціалу підприємства
на декілька років)

Ознайомлення
Формування показників поточного потенціалу аграрного підприємства:
- Структура виробництва, виробничі потужності,
використовувані технології;
- Продуктово-асортиментна програма;
- Існуюча організаціина структура.

Коригування
генеральних
цілей

Визначення
відповідності
поточного
потенціалу
підприємства
плановим
показникам,
перегляд
стратегічного
плану

Узгодження
Затвердження цілеи і основних фінансових показників
діяльності аграрного підприємства в прогнозі на кілька
років
Уточнені показники стратегічного плану
Розробка поточних (річних), функціональних планів в рамках
затвердженого стратегічного плану. Поточні та функціональні плани
складаються з урахуванням зміни технології виробництва аграрної
продукції, умов ринку
Передача інформації
Вільне загальнофірмове планування
Узгодження
Затвердження планів і бюджетів

- робоча група
стратегічного
планування

- вище
керівництво
- функціональні
підрозділи

Рис. 1. Інформаційно-організаційна модель стратегічного планування
операційної системи аграрного підприємства
У рамках організаціиної структури підприємства доцільно використовувати
форму штабного підрозділу, в якому координація робіт здіиснюється спеціальним
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співробітником – координатором робочої групи зі стратегічного планування (заступник
директора з економічних питань, фінансовии директор). Координатор робочої групи
повинен підпорядковуватися безпосередньо директору. Це дозволяє значно підвищити
гнучкість і адаптивність підприємства до швидкозмінних зовнішніх умов.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Розроблено інформаціино-організаціину модель стратегічного планування
операціиної системи аграрного підприємства, що передбачає часткову трансформацію
організаціиної структури управління з виділенням робочої групи, відповідальної за
постановку стратегічного планування, і, що включає в себе діаграму інформаціиних
потоків між підрозділами аграрного підприємства. Запропоновано у рамках
організаціиної структури підприємства використовувати форму штабного підрозділу, в
якому координація робіт здіиснюється спеціальним співробітником – координатором
робочої групи зі стратегічного планування.
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Анотація
Визначено, що побудова бренду об’єднаної територіальної громади є складним процесом,
який має враховувати спектр особливостей як образно-емоційного так і функціонального
характеру. Встановлено, що просування бренду адміністративно-територіального
утворення – це система маркетингових засобів (інструментів, техно-логій) та дієвих
практичних заходів щодо розповсюдження в ринковому та неринковому середовищі
актуальної інформації про об’єкт та предмет брендингу для формування лояльного
відношення до нього з боку внутрішніх та зовнішніх споживачів. Просування бренду є
другим складником брендингу, який реалізується після створення бренду. Марке-тингова
стратегія є втіленням довгострокових пріоритетних цілей розвитку сільськогосподарських територій, яке досягається шляхом створення та просування їх бренду з
використанням відповідного інструментарію. Запропоновано стратегічний підхід до
визначення пріоритетних напрямів розвитку брендів об’єднаних територіальних громад,
який базується на виокремленні суббрендів ОТГ типу соціально-підприємницького
пріоритету, еколого-туристичного пріоритету, соціально-екологічного пріоритету та
підприємницько-туристичного пріоритету. Це дозволило побудувати уніфікований
алгоритм розроблення, розвитку та впровадження територіального брендингу з
врахуванням унікальних конкурентних переваг окремих ОТГ.
Ключові слова: маркетинг, бренд, об’єднана територіальна
організаційно-економічний механізм управління брендом, алгоритм.

громада

(ОТГ),

Nataliіa KOLODNENKO
Senior Lecturer of Department of Marketing and Logistics,
Sumy National Agrarian University
ALGORITHM AND ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF BRAND
MANAGEMENT OF ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL FORMATIONS
Abstract
Introduction. One of the key principles of forming an effective management of the territory is the
implementation of the marketing function, which determines the identity and provides promotion
of the unique features of the administrative-territorial formation. In this regard, the question of
building marketing systems for managing the competitiveness of the territory through the prism
of brand formation should be reconsidered.
The purpose of the article is to substantiate the algorithm and components of the organizational
and economic mechanism of brand management of administrative-territorial formations.
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Results. It has been determined that building a brand of a united territorial community is a
complex process that must take into account a range of features of both figurative-emotional and
functional nature. It is substantiated that the promotion of the brand of administrative-territorial
formation is a system of marketing tools (technologies) and effective practical measures to
disseminate in the market and non-market environment relevant information about the object
and subject of branding to form loyalty to it of internal and external consumers. Brand promotion
is the second component of branding, which is released after the creation of the brand. Marketing
strategy is the implementation of long-term priority goals for the development of agricultural
areas, which is achieved by creating and promoting their brand using appropriate tools. A
strategic approach to determining the priority areas of brand development of united territorial
communities is proposed, which is based on the separation of UTC subbrands such as socialentrepreneurial priority, ecological-tourist priority, socio-ecological priority and entrepreneurialtourist priority. This allowed to build a unified algorithm for the development and implementation
of territorial branding, taking into account the unique competitive advantages of individual UTCs.
Key words: marketing, brand, united territorial community (UTC), organizational and economic
mechanism of brand management, algorithm.
JEL classification: M31; R10
Вступ
Активні трансформаціині процеси, що відбуваються в державі, передбачають
покращення рівня соціально-економічного розвитку громад. Реалізація адміністративно-територіальної реформи призвела до появи нових утворень, які відрізняються від
існуючих громад як за розмірами і структурою, так і за управлінськими підходами. Це, в
свою чергу, обумовлює необхідність дослідження теоретичних, методичних та
прикладних засад управління цим процесом, що в умовах сучасності потребують перманентної модернізації. Однією із ключових засад формування ефективного менеджменту
території є реалізації маркетингової функції, що визначає ідентичність та забезпечує
промоцію унікальних особливостеи адміністративно-територіального утворення. У
зв’язку з цим слід по-новому розглянути питання побудови маркетингових систем
управління конкурентоспроможністю території крізь призму формування бренду.
Значнии внесок у розвиток теоретико-методичних основ управління брендингом
територіи зробили відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: С. Анхольт, В. Борщевськии,
Т. Вакар, Ю. Губені, А. Дініс, Ю. Данько, І. Кравців, І. Куліш, Т. Мелевар, Г. Монастирськии,
О. Мороз, Л. Михаилова, О. Ніфатова, Е. Паик, Г. Студінська, Є Ромат, С. Чартерс, В. Щербак
та інші [1-5]. Проте, враховуючи існуючі напрацювання за вказаним науковим напрямом,
слід констатувати значнии резерв для наукового пошуку щодо обґрунтування
алгоритмів побудови ефективних систем управління брендингом адміністративнотериторіальних утворень та визначення чинників формування бренду та иого впливу на
соціально-економічнии розвиток регіону.
Мета дослідження
Метою статті є обґрунтування алгоритму та складових організаціино-економічного механізму управління брендом адміністративно-територіальних утворень.
Виклад основного матеріалу дослідження
Стрімке впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні вимагає пошуку нових дієвих інструментів підвищення економічної та соціальної ефективності об’єднаних територіальних громад. Враховуючи, що основним чинником успішної
економічної діяльності юридичної особи є ефективна маркетингова політика, ми
припустили гіпотезу, що формування економічної системи ОТГ має відбуватися на
засадах маркетингу з розробкою бренду вказаної території. Алгоритм побудови бренду
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ОТГ має відбуватися таким чином, що використовуючи цінність території та легітимізуючи її ідентичність, створюється конструкція, яка має відносні конкурентні переваги
і стає цікавою для вітчизняних та іноземних стеикхолдерів. Дуже добре, якщо має місце
історико-культурна спадщина, яка виступає однією з базисних складових в цьому процесі. Взагалі, враховуючи необхідність побудови патріотичного та свідомого суспільства,
провідною має стати культурно-історична точка зору, що акцентує увагу на проблемі
збереження вітчизняної культурної та історичної спадщини. Ця парадигма культурної
політики щодо спадщини обумовлена особливостями соціалізації особистості в інформаціиному суспільстві. Минуле в ціи парадигмі часу стає елементом сьогодення і
маибутнього. Потрібно розуміти, що в реаліях сучасних ОТГ сприиняття територіального маркетингу по-справжньому буде диференціиоване, а отже, иого загальні знаменники слід шукати скоріше у використаних інструментах, методах, концепціях чи цілях.
Ситуація ще більше може ускладнюватися, враховуючи ментальні особливості та вік
управлінців, які опиняються на пілотніи стадії територіального маркетингу.
Варто зазначити, що лише громади, які мають достатню компетенцію та фінансові
ресурси, можуть адекватно реалізувати стратегію побудови бренду в системі територіального маркетингу. Враховуючи, що в більшості випадків органи самоврядування не
мають великих можливостеи як з точки зору компетенції, так і з боку фінансових ресурсів, реалізація територіального маркетингу відбувається методом проб і помилок. Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, існує загроза, що територіальнии маркетинг
в окремих випадках не буде застосовании як загальна філософія муніципального розвитку. І тут необхідно зрозуміти, що саме наявність повноцінного бренду території у
свідомості потенціиних споживачів, може призвести до покращення фінансового стану
території. Ці грошові мотиви призводять до концентрації на зовнішніх цільових групах
та часткової переоцінки внутрішніх.
Розробляючи концептуальну модель нового бренду об’єднаної територіальної
громади необхідно розуміти, що спектр маркетингових прииомів та інструментів,
доступних для використання на ринку, включаючи всі ті відомі методи, розроблені та
вдосконалені протягом цього століття (інформаціине суспільство) для збуту
комерціиних товарів та послуг, можуть бути використані на територіях. Проте
особливості та відмінності території як економічної категорії, вказують на те, що в
цьому контексті слід підкреслити деякі особливі моменти. Об’єднана територіальна
громада упаковується і продається як особливии вид товару. Територія є своєрідним
продуктом, і ці особливості мають важливі наслідки для її брендування. Іх можна
визначити з точки зору можливостеи та видів діяльності, які вони здіиснюють, або в
більш широкому розумінні як суб'єкт господарювання. Потрібно розуміти, що імідж ОТГ
може і має скластися з сукупності брендів-бізнесів, які знаходяться у нього на території.
У випадку територіального маркетингу слід розглядати ОТГ як так звании
мегабренд, якии складається з багатьох конкретних матеріальних та нематеріальних
субпродуктів. Один із критеріїв для складання бренду представлении функціями, які
реалізуються на вказаніи території (рис. 1).
Ця матриця повинна бути доповнена нематеріальними та незмірними
елементами, такими як мешканці, їх кваліфікація, характеристики, діалект, безпека,
імідж, економічнии клімат, історія, традиції, культура та звичаї тощо.
Синтетичнии територіальнии бренд є результатом з’єднання двох згаданих вище
складових: функціональної (інвестиціинии, туристичнии продукт тощо) та просторової
(одиниці елементарного регіону). У маркетинговому відношенні бренд території - це
відповідь на потреби та рекомендації споживачів, створении з самого початку
відповідно до бажань споживачів і розвинении завдяки їхнім бажанням, що змінюються.
У територіальному маркетингу існує не так багато можливостеи змінити товар (ОТГ) з
метою задоволення конкретних потреб споживача, адже це робиться і створюється
через історію, розвиток, традиції, культуру тощо. Це першочергове відносно бажань
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покупців. Формування та модифікація такого бренду надзвичаино складна, навіть
неможлива. Деяким територіям пощастило мати природну пам’ятку. Іноді громаді
можуть знадобитися нові привабливі «субпродукти» для залучення нових інвестиціи,
бізнесу, туризму чи нових мешканців, для підтримки поточного бізнесу та громадської
підтримки. Тому потрібно провести детальнии аналіз нових визначних пам’яток.
Туризм
Готелі, ресторани, пам'ятники, природні
пам'ятки тощо
Житло та будівництво
Типи житла, квартири тощо
Торгівля та сервіс
Комерціині послуги, вільнии простір тощо
Ярмарки та виставки
Простір, будівлі тощо
Суспільний продукт
Державні послуги, адміністрація, зв’язок, служба
охорони здоров’я тощо

Інвестиції
Розташування, земля, робоча сила
Соціальна сфера
Стабільна та сезонна робота, соціальна
допомога тощо
Культура та освіта
Державна та приватна освіта, кінотеатри,
театри
Відпочинок та спорт
Спортивні заходи, турніри, спортивнорекреаціині
Інфраструктура
Автомобільні дороги, близькість до залізничних
станціи

Рис. 1. Матриця функціонального наповнення бренду об’єднаної територіальної
громади
Потрібно розуміти, що багато складових бренду є взаємодоповнюючими та
сильно пов'язаними. Наприклад, для інвестора наиважливішими є виробничі площі,
будівельна та місцева праця, а також умови життя для нього та иого сім'ї, а також для
інших управлінських сил. Потенціині споживачі, що беруться до уваги, часто також
включають можливість вільного часу, освіту та культурнии рівень. Популяризація
бренду об’єднаної територіальної громади має стати процесом, якии дозволяє
потенціиним користувачам усвідомлювати цілісні переваги території. Просування є
наибільш видимим маркетинговим інструментом, тому иого використовують
наичастіше. Проте, цеи інструмент іноді неправильно ототожнюється з територіальним
маркетингом. Місія ОТГ, загальні цілі розвитку та маркетингові цілі визначають
подальші можливості, пов'язані з вибором конкретних інструментів маркетингу. Деякі з
них відносяться до загальних заходів, спрямованих на всі групи одержувачів, і мають на
меті формувати бажании образ громади. Застосування решти інструментів визначається
різними цілями для вибраних груп реципієнтів. Тож одночасно може проводитись
більше ніж одна стратегія, і вона потребує різного поєднання інструментів маркетингу.
Таким чином, можемо констатувати, що побудова бренду об’єднаної територіальної громади є складним процесом, якии має враховувати спектр особливостеи як
образно-емоціиного так і функціонального характеру. Від правильної взаємодії
наведених у статті матриць залежить подальше залучення потенціиних реципієнтів
вказаної території, а відповідно і благополуччя мешканців, які на ніи проживають.
Приимаючи рішення про розробку та позиціонування бренду, необхідно з’ясувати
рівень інтересу усіх зацікавлених у цьому процесі: мешканці, органи місцевого
самоврядування та державної влади, юридичні особи, що здіиснюють свою діяльність на
вказаніи території.
Для того, щоб залучити значні зусилля щодо брендування, маркетологам важливо
розуміти природу справжності своїх фірмових товарів та послуг, а також її рушії та
наслідки. Отже, і науковці, і практичні працівники сходяться на думці щодо важливості
автентичності для поведінки споживачів та брендування. Бренди є всюдисущими; вони
проникають маиже у всі аспекти нашого життя: економічні, соціальні, культурні,
спортивні, навіть релігію. Через тенденцію бренду проникнути скрізь вони зазнають
дедалі більшої критики. У суспільствах постмодерного періоду, де люди хочуть дати
назву своєму споживанню, бренди можна і потрібно аналізувати з різних точок зору:
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макроекономіка; мікроекономіка, соціологія, антропологія, історія, семіотика, філософія
тощо. Концепція життя бренду спочатку описується як виділення окремих етапів, на
яких бренд виходить на ринок, продажі продукції (позначені маркою) збільшуються, а
згодом зменшуються. На останньому етапі бренд може бути пов’язании з іншими
товарами. Розробка іміджу бренду полягає у розвитку та зміцненні иого професіиних
служб у процесі.
Ми поділяємо процес на три етапи: 1) Першим кроком є виправлення стратегії
бренду та узгодження її з цілями розвитку. 2) Другии – це розробка всіх інструментів,
необхідних для комунікації бренду, таких як логотип, слоган та веб-саит. 3) Нарешті, це
зміцнити свою нову створену або оновлену фазу бренду.
Нами було виділено наступні кроки стратегії побудови бренду та надано
рекомендації спеціалістам по її розробці.
1. Розгляньте загальну бізнес-стратегію та визначте цільових споживачів.
Сильнии, добре диференціиовании бренд сприятиме зростанню компанії. Але яку
компанію ви хочете? Чи плануєте вирощувати органічно? Ваша загальна бізнесстратегія є контекстом вашої стратегії брендбілдингу, адже з цього місця слід починати.
Якщо вам чітко відомо, куди ви хочете взяти свою компанію, ваш бренд приведе вас
туди. Хто є вашим цільовим замовником? Якщо ви кажете "все", ви робите дуже велику
помилку. Наше дослідження чітко показує, що високі темпи зростання та прибуток
компанії спрямовані на наявність чітко визначених цільових клієнтів. При більш
вузькому фокусі швидшии ріст. Чим різноманітніша цільова аудиторія, тим меншими
будуть ваші маркетингові зусилля. То як ви дізнаєтесь, чи правильно вибрали цільову
групу споживачів?
2. Дослідити цільову групу клієнтів та розробити позиціонування бренду.
Підприємства, які проводять систематичне дослідження вашої цільової групи
клієнтів, ростуть швидше та приносять більше прибутку. Крім того, ті, хто проводить
розслідування частіше (принаимні раз на квартал), зростають ще швидше. Аналіз допомагає зрозуміти перспективу та пріоритети цільових споживачів, їх потреби та подати
звіт мовою, яка їм відповідає. Він також розповідає, як вони оцінюють сильні сторони
вашої компанії та її поточнии бренд. Таким чином, це значно зменшує маркетингові
ризики, пов’язані з розвитком бренду. Компанії досліджують цільову аудиторію, щоб
сприяти зростанню та прибутковості. Тепер ви готові налаштувати позиціонування
бренду вашої компанії на ринку професіиних послуг (також відомого як ринкова
ситуація). Оскільки ваша компанія відрізняється від інших, чому потенціині клієнти з
вашої цільової аудиторії повинні вибрати для роботи вас? Заява про позиціонування, як
правило, три-п’ять речень і відображає суть позиціонування вашого бренду. Це повинно
базуватися на реальності, адже вам доведеться виконати те, що вони обіцяють
3. Розробити стратегію обміну повідомленнями, ім’я, логотип.
Вашим наступним кроком є стратегія обміну повідомленнями, яка дозволяє
позиціонувати ваш бренд у повідомленнях для різних цільових аудиторіи. Ваша цільова
аудиторія, як правило, включає потенціиних клієнтів, потенціиних співробітників,
джерела рефералів або інші впливові та потенціині можливості партнерства, які широко
розкривають звичні підозри. Хоча позиціонування вашого основного бренду повинно
бути однаковим для всіх аудиторіи, кожна аудиторія буде зацікавлена в різних її
аспектах. Повідомлення для кожної аудиторії висвітлять наибільш актуальні проблеми.
Кожна аудиторія також матиме конкретні проблеми, які необхідно вирішити, і кожна
матиме різні типи доказів, що підтверджують їх повідомлення. Ваша стратегія
повідомлень повинна враховувати всі ці потреби. Це важливии крок у наближенні
вашого бренду до цільової аудиторії. Для багатьох компаніи назва потрібна. Але якщо ви
нова компанія, в якіи відбувається злиття, або обтяжена іменем, яке більше не відповідає вашіи ситуації, зміна імені може бути нормою. Навіть якщо вам не потрібно міняти
свою сильну назву, новии логотип та слоган, можливо, має сенс краще підтримувати
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
152

позиціонування бренду. Пам’ятаите, що ваше ім’я, логотип та слоган не є вашим брендом. Вони є способами спілкування або символізують ваш бренд. Ви повинні жити цим,
щоб це було реально. І не робіть показ нового логотипу всередині, щоб отримати консенсусну помилку. Назва, логотип та слоган не для вас. Вони володіють ринком і повинні
бачити, наскільки вони добре спілкуються, а не кількість таких партнерів, як вони.
4. Розробити маркетингову стратегію та веб-саит.
Ми могли б назвати цеи крок «розробкою маркетингової стратегії». Ваш веб-саит
– це ваш наиважливішии інструмент побудови бренду. Це місце, де вся ваша аудиторія
звертається, щоб дізнатися, що ви робите, як ви робите і хто ваші клієнти. Потенціині
клієнти навряд чи виберуть вашу компанію виключно через веб-саит. Але вони цілком
можуть керувати вами, якщо ваш саит надсилає неправильне повідомлення. Крім того,
ваш саит буде відомии своїм цінним вмістом. Те, що вміст буде вашим зусиллям з оптимізації пошукових систем (SEO) для ваших потенціиних клієнтів, потенціині співробітники, джерела рефералів знаидуть вас і дізнаються про вашу компанію в центрі уваги.
Інтернет-вміст є наиважливішою з усіх сучасних стратегіи побудови бренду. У наш час
веб-саити професіиних служб бувають двох видів. Першии - це веб-саит бренду. Цеи саит
розповідає історію та передає, хто ти, кому служиш і що робиш. Коротше кажучи, він
передає повідомлення бренду. Іншии різновид робить вищезазначене, а також генерує
та стимулює нових потенціиних клієнтів. Ми називаємо їх високопродуктивні саити.
5. Створення маркетингових інструментів та моніторинг. Важливим кроком у
цьому процесі є створення маркетингового пакету.
Сюди можуть входити аркуші продажів на одніи сторінці, де описуються основні
пропозиції послуг та ключові ринки, що обслуговуються. Крім того, може бути коротка
«колода», що представляє огляд компанії або основних жертв, а також електронна
брошура про Компанію. Це вже рідкісні друковані вироби. Існує також маркетинговии
набір, що включає відео. Популярні відеотеми – суцільні огляди, тематичні дослідження
або відповідність відеороликам-партнерам. Основні послуги також дуже корисні. Якщо
їх правильно підготувати, вони служать не тільки функцією розвитку бізнесу, але це
також важливо для розвитку бренду. Очевидно, що перемога у стратегії брендування не
приносить великої користі, якщо вона ніколи не була реалізована. Ви можете бути
здивовані тим, як часто це відбувається. Міцна стратегія розробляється і запускається
разом із усіма доброзичливими компаніями. Тоді втрутилася реальність. Люди заиняті
роботою клієнта, і завдання з розробки бренду відкладаються, а потім забувають. Ось
чому відстеження дуже важливо. Ми рекомендуємо відстежувати як План, так і
результати впровадження.
Якщо бренд на ринку добре розглядається, компанія може продавати продукцію
своєї торгової марки дорожче, ніж її конкуренти, тоді як сприятлива оцінка корпоративного іміджу дозволяє більш ефективно реалізовувати маркетингову стратегію компанії, щоб отримати більш сприятливу оцінку діяльності компанії з розвитку та
допомогти подолати кризу та проблеми презентації інноваціи.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Побудова бренду об’єднаної територіальної громади є складним процесом, якии
має враховувати спектр особливостеи як образно-емоціиного, так і функціонального
характеру. Приимаючи рішення про розробку та позиціонування бренду, необхідно
з’ясувати рівень інтересу усіх зацікавлених у цьому процесі: мешканці, органи місцевого
самоврядування та державної влади, юридичні особи, що здіиснюють свою діяльність на
вказаніи території. Просування бренду адміністративно-територіального утворення –
це система маркетингових засобів (інструментів, технологіи) та дієвих практичних
заходів щодо розповсюдження в ринковому та неринковому середовищі актуальної
інформації про об’єкт та предмет брендингу для формування лояльного відношення до
нього з боку внутрішніх та зовнішніх споживачів. Просування бренду є другим складником брендингу, якии реалізується після створення бренду. Маркетингова стратегія є
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втіленням довгострокових пріоритетних цілеи розвитку сільськогосподарських територіи, яке досягається шляхом створення та просування їх бренду з використанням
відповідного інструментарію.
Запропоновано стратегічнии підхід до визначення пріоритетних напрямів
розвитку брендів об’єднаних територіальних громад, якии базується на виокремленні
суббрендів ОТГ типу соціально-підприємницького пріоритету, еколого-туристичного
пріоритету, соціально-екологічного пріоритету та підприємницько-туристичного
пріоритету. Це дозволяє побудувати уніфіковании алгоритм розроблення, розвитку та
впровадження територіального брендингу з врахуванням унікальних конкурентних
переваг окремих ОТГ.
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Анотація
Вступ. Реалізація на практиці умов сталого розвитку аграрного виробництва в Україні
потребує дослідження складових його функціонування економічного, соціального і
екологічного характеру. Проте, в умовах зростання відкритості національної економіки
для розвитку аграрного виробництва постають нові виклики, що супроводжуються
появою нових складових забезпечення повноцінних умов його сталого розвитку.
Метою статті є дослідження особливостей формування стратегії реалізації сталого
розвитку аграрного виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки.
Результати. Для обґрунтування стратегії реалізації сталого розвитку аграрного
виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки необхідно
визначити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для його реалізації. Це
дозволяє змоделювати взаємозв‘язки між сильними та слабкими сторонами об'єкту
аналізу і його потенційними можливостями та фактичними загрозами. Враховуючи дані
проведеного SWOT-аналізу факторів та умов реалізації сталого розвитку аграрного
виробництва України в умовах зростання відкритості національної економіки,
розглядаються усі можливі парні комбінації та виділяються ті, що мають бути
враховані при формуванні стратегії сталого розвитку аграрного виробництва України в
умовах зростання відкритості національної економіки.
Висновки. В умовах зростання відкритості національної економіки перехід вітчизняного
аграрного виробництва на принципи сталого розвитку є безальтернативним сценарієм
розгортання подій. Лише за такого підходу можна забезпечити повне використання та
повноцінне відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки України,
формування економічно збалансованої, екологічно стійкої та соціально-орієнтованої
системи виробництва. Аналіз взаємозв’язків факторів у секторах порівняльних переваг,
захищеності, викликів і загроз вказує на наявність потенційної можливості сталого
розвитку аграрного виробництва України в умовах зростання відкритості національної
економіки. Для цього необхідно сформувати змішану стратегію шляхом комбінування
порівняльних переваг із використанням можливостей для посилення слабких сторін.
Ключові слова: аграрне виробництво, сталий розвиток, стратегія, зростання
відкритості національної економіки.
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STRATEGY FOR IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL
PRODUCTION DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF GROWTH OF THE NATIONAL
ECONOMY OPENNESS
Abstract
Introduction. The implementation in practice of the conditions for the sustainable agricultural
production development in Ukraine requires a study of its functioning components: economic,
social and environmental ones. However, with the growing openness of the national economy for
the agricultural production development, new challenges arise, accompanied by the emergence of
new components to ensure full-fledged conditions for its sustainable development.
The purpose of this article is to study the peculiarities of the strategy formation for sustainable
development of agricultural production in terms of increasing openness of the national economy.
Results. To substantiate the strategy of sustainable agricultural production development in terms
of growing openness of the national economy, it is necessary to identify strengths and weaknesses,
opportunities and threats to its implementation. This allows simulating the relations between the
strengths and weaknesses of the object of analysis and its potential and actual threats. Taking into
account the data of the SWOT-analysis of factors and conditions of sustainable agricultural
production development in Ukraine in the conditions of growing openness of national economy,
all possible pair combinations are considered, and those, which should be considered at strategy
formation of sustainable agricultural production development in Ukraine in the conditions of
growing openness of national economy.
Conclusions. Given the growing openness of the national economy, the transition of domestic
agricultural production to the principles of sustainable development is an unalterable scenario.
Only with such an approach, it is possible to ensure full use and full reproduction of the resource
potential of the agricultural sector of Ukraine's economy, the formation of economically balanced,
environmentally sustainable and socially oriented production system. The analysis of the
interrelationships of factors in the sectors of comparative advantages, security, challenges and
threats indicates the existence of a potential opportunity for sustainable development of
agricultural production in Ukraine in the conditions of growing openness of the national economy.
To do this, it is necessary to form a mixed strategy by combining comparative advantages using
opportunities to strengthen weaknesses.
Key words: agricultural production, sustainable development, strategy, growing openness of
national economy.
JEL classification: Q01; Q15; Q56
Вступ
Розвиток аграрного виробництва потребує постіиного пошуку нових способів і
механізмів для підвищення иого ефективності та продуктивності. Традиціино це
відображено в основних складових сталого розвитку агарного виробництва, де основою
є дослідження складових иого функціонування: економічного, соціального и
екологічного характеру. Проте, в умовах зростання відкритості національної економіки,
для розвитку аграрного виробництва постають нові виклики, що супроводжуються
появою нових складових забезпечення повноцінних умов иого сталого розвитку. Це
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потребує формування нової стратегії реалізації складових сталого розвитку з
урахуванням всіх особливостеи функціонування аграрної галузі та її суб’єктів
господарювання в сучасних умовах зростання відкритості національної економіки.
Мета та завдання статті
Метою цієї статті є дослідження особливостеи формування стратегії реалізації
сталого розвитку аграрного виробництва в умовах зростання відкритості національної
економіки. У межах досягнення мети виокремлено наступні завдання:
- визначити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для реалізації
стратегії сталого розвитку аграрного виробництва;
- сформулювати дерево цілеи стратегії сталого розвитку аграрного
виробництва;
- сформувати змішану стратегію шляхом комбінування порівняльних переваг із
використанням можливостеи для посилення слабких сторін.
Виклад основного матеріалу дослідження
Для обґрунтування стратегії реалізації сталого розвитку аграрного виробництва
в умовах зростання відкритості національної економіки необхідно визначити сильні та
слабкі сторони, можливості та загрози для иого реалізації (табл. 1).
Наступнии крок розробки стратегії – побудова SWOT-матриці. На цьому етапі
відбувається ідентифікація захищеності, внутрішніх та зовнішніх викликів,
конкурентних переваг і ризиків вітчизняного агропродовольчого виробництва в умовах
зростання відкритості національної економіки. Таке конструювання дозволяє
змоделювати взаємозв‘язки між сильними та слабкими сторонами об'єкту аналізу і иого
потенціиними можливостями та фактичними загрозами.
Таблиця 1. SWOT-аналіз факторів та умов реалізації сталого розвитку аграрного
виробництва України в умовах зростання відкритості національної економіки*
СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)
1. Відносно висока забезпеченість земельними ресурсами та переважно сприятливі природно-кліматичні умови для здіиснення с.-г. виробництва
2.
Багатоукладність
агропродовольчого
виробництва
3. Інтенсивнии розвиток птахівництва
4. Продовольча самозабезпеченість по більшості
основних видів продовольства
5. Достатніи виробничии потенціал харчової
промисловості
6. Короткі відстані перевезень від місць
виробництва до місць споживання сільськогосподарської сировини та продовольчої продукції
7. Розвинута транспортна інфраструктура
8. Наявність міжнародних морських портів
9. Гастрономічні уподобання українців – надання
переваги їжі власного приготування, ніж споживання напівфабрикатів і обробленої харчової
продукції
10. Сильне аграрне лобі у вітчизняному політикумі
11. Наявність галузевих об’єднань аграріїв
12. Розвинута мережа аграрних ЗВО та високии
потенціал аграрної науки

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)
1. Монокультуризм у рослинницькіи галузі
2. Надмірні коливання врожаиності головних с.-г.
культур
3. Скорочення поголів'я ВРХ, свинеи та недостатні
обсяги виробництва плодово-ягідної продукції,
винограду
4. Низька продуктивність праці
5. Надмірна кількість сировини в експорті
6. Погіршення умов торгівлі
7. Надмірна розораність земель с.-г. призначення
8. Від’ємнии баланс поживних речовин в ґрунтах
9. Скорочення площ пасовищ та сінокосів

10. Дефіцит інвестиціи
11. Низькии рівень оплати праці
12. Незадовільнии рівень розвитку соціальної
інфраструктури сільських територіи
13. Дефіцит кваліфікованих кадрів
14.
Низькии
рівень
ветеринарного
та
зоотехнічного обслуговування тварин
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Продовження табл. 1
СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

МОЖЛИВОСТІ (O)
1. Стимулювання внутрішнього попиту на
сільськогосподарську сировину та продовольчу
продукцію
2. Розробка та реалізація державної цільової
програми розвитку молочного скотарства
3.
Розвиток
агролізингу
малогабаритної
сільськогосподарської техніки: доїльних апаратів,
танків-охолоджувачів, ємностеи для зберігання та
транспортування
тваринницької
сировини,
пунктів і/або цехів забою тварин тощо.
4. Збільшення бюджетних дотаціи за 1 га
багаторічних насаджень плодових культур,
ягідників, виноградників
5. Виведення з тіньового обігу відомчих земель та
посилення державного нагляду за цільовим
використанням пасовищ і сінокосів
6. Бюджетна компенсація за програмами «синьої
скриньки» за виведення земель с.-г. призначення з
польового обороту для виробництва товарних
культур та переведення їх у пасовища, сінокоси,
прифермські кормові сівозміни
7. Посилення державного нагляду за якістю ґрунтів, використанням отрутохімікатів, недопущенням розорення крутосхилів, долин природних та
штучних водоим
8. Створення Державного Земельного Банку (ДЗБ),
головною функцією якого має стати викуп
земельних паїв, переведення їх у державну
власність (земельні активи ДЗБ) та надання у
платне користування з пріоритетністю для
програм довгострокової оренди
9. Звільнення від оподаткування товаровиробників терміном від 3 до 5 років за використання
інноваціиних водоощадних систем зрошення
10. Створення раионних служб ветеринарного та
зоотехнічного сервісу, посилення санітарноепідеміологічного контролю, реальне впровадження практики внутрішніх карантинних зон
11. Використання формальних інструментів СОТ
для
захисту
внутрішнього
ринку
від
недобросовісної конкуренції імпортерів
12. Популяризація та підтримка розвитку
кооперативного руху в аграрніи сфері економіки
13.
Надання
консультативних,
дорадчих,
інформаціиних та інших навчальних послуг
головними спеціалістами раионних органів влади,
науково-педагогічними працівниками аграрних

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)
15. Відсутніи державнии контроль за якістю та
обсягами використання отрутохімікатів, ГМО
16. Незадовільнии рівень меліоративних заходів,
нераціональне використання водних ресурсів
17. Низька якість тваринницької сировини
18. Низька ємність внутрішнього продовольчого
ринку
19. Низькии рівень ринкової культури дрібних
сільськогосподарських товаровиробників
ЗАГРОЗИ (T)
1. Збереження фактичного рівня внутрішнього попиту домогосподарств на молочну и м'ясну
продукцію
2. Недофінансування програм бюджетних дотаціи
на розвиток молочного скотарства та плодовоягідного виробництва и виноградарства
3. Введення в дію норм, що забороняють
переробку молока, отриманого в результаті
ручного доїння та реалізації на організованих
ринках м'яса тварин подвірного забою
4. Ризик «голландської хвороби» та збільшення
витрат
валюти
на
імпорт
дефіцитних
продовольчих товарів
5. Втрата доданої вартості від збільшення
експорту сировини та агропродовольчої продукції
з низьким рівнем обробки
6. Збільшення імпорту продовольства за
демпінговими цінами, контрабанди та «сірого»
імпорту агропродовольчої продукції
7. Галопуючии приріст продовольчих цін та
погіршення
економічної
доступності
продовольства
8. Деіндустріалізація сільського господарства та
низька продуктивність праці через дефіцит
інвестиціи

9. Погіршення епізоотичної ситуації у свинарстві
та птахівництві
10. Перевищення норми залишків пестицидів у
сільськогосподарськіи сировині та продовольстві
11.
Деградація
та
ерозія
земель
сільськогосподарського призначення, втрата
біологічного різноманіття
12. Вичерпання водних ресурсів та опустелення
частини Степової агрокліматичної зони
13. Дефіцит робочої сили внаслідок збезлюднення
сільських територіи
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Продовження табл. 1
МОЖЛИВОСТІ (O)
ЗВО жителям сільських територіи на базі сільських та
селищних рад
14. Відродження та розвиток соціальної інфраструктури
сільських територіи шляхом дольової участі держави, місцевої
громади та агрокомпаніи у їх фінансуванні
15. Підвищення рівня оплати праці жителів села шляхом
посилення конкуренції між роботодав-цями на відповідному
ринку: звільнення від оподаткування впродовж перших трьох
років діяльності ФОП та юридичних осіб, які здіиснюють
несільськогосподарську діяльність на даніи сільськіи території
16. Надання статусу вільних економічних зон депресивним
сільським територіям Степової та Поліської агрокліматичних
зон з обов'язковою сплатою податків до бюджетів відповідних
сільських та селищних рад

ЗАГРОЗИ (T)
14. Збільшення збитків державного
бюджету внаслідок продовження
тіньового обігу відомчих земель в
якості сільськогосподарських угідь
15. Концентрація земельних ресурсів
у
власності
агрохолдингів
та
іноземних
громадян
внаслідок
приватизації
земель
сільськогосподарського призначення
16.
Втрата
багатоукладності
аграрного виробництва

*власна розробка автора
Далі відбувається співставлення цих чотирьох компонентів між собою. Воно
проводиться відповідно до таких чотирьох підматриць:
1. Підматриця ST. Сильні характеристики, що можуть компенсувати загрози.
2. Підматриця SO. Сильні характеристики, що роблять більш имовірними
відповідні можливості.
3. Підматриця WT. Слабкі характеристики, що можуть посилити відповідні
загрози.
4. Підматриця WO. Слабкі характеристики, що роблять менш имовірними
відповідні можливості [1, 2, 3].
Враховуючи дані табл. 1, розглядаються усі можливі парні комбінації та виділяються ті, що мають бути враховані при формуванні стратегії сталого розвитку аграрного
виробництва України в умовах зростання відкритості національної економіки (табл. 2).
Таблиця 2. Базова матриця SWOT-аналізу
Сприятливии перетин
для
вітчизняного
аграрного виробництва
O
1.
2.
…
T
1.
2.
…

S
1.
2.
…

W
1.
2.
…

Поле SO
(СЙМ)

Поле WO
(СЛМ)

Поле ST
(СЙЗ)

Поле WT
(СЛЗ)

Небезпечнии перетин
для
вітчизняного
аграрного виробництва

Стратегію SO також іще називають «порівняльні (конкурентні) переваги», WO –
«виклики», ST – «захищеність», WT – «ризики»
1. Стратегія SO (СИМ). В умовах зростання відкритості національної економіки
вітчизняне аграрне виробництво має спиратися на сильні сторони, використовуючи при
цьому наявні можливості зовнішнього середовища.
2. Стратегія ST (СИЗ) передбачає використання сильних сторін для мінімізації
загроз сталому розвитку аграрного виробництва України в умовах зростання
відкритості національної економіки.
3. Стратегія WO (СЛМ) спрямована на мінімізацію впливу слабких сторін у разі
реалізації наявних можливостеи аграрного виробництва України в умовах зростання
відкритості національної економіки.
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4. Стратегія WT (СЛЗ). Метою даної стратегії є мінімізація впливу слабких сторін
з метою подолання реальних загроз сталому розвитку аграрного виробництва України
в умовах зростання відкритості національної економіки [4, 5, 6].
Стрілками на рисунках позначені напрями впливу, або зв’язки, що дозволяють
визначити конкурентні переваги, виклики, захищеність та ризики під час розробки
стратегії сталого розвитку аграрного виробництва України в умовах зростання відкритості національної. З їх допомогою ми обґрунтуємо мету – сформулюємо дерево цілеи.
1. Порівняльні переваги. Після побудови зв’язків між сильними сторонами та
можливостями, наибільшу підтримку показали:
- багатоукладність агропродовольчого виробництва. Для цього вітчизняна
аграрна економіка має наступні можливості:
1) стимулювання внутрішнього попиту на сільськогосподарську сировину та
продовольчу продукцію;
2) розробка та реалізація державної цільової програми розвитку молочного
скотарства;
3) розвиток агролізингу малогабаритної сільськогосподарської техніки: доїльних
апаратів, танків-охолоджувачів, ємностеи для зберігання та транспортування
тваринницької сировини, пунктів і/або цехів забою тварин тощо;
4) збільшення бюджетних дотаціи за 1 га багаторічних насаджень плодових
культур, ягідників, виноградників;
5) виведення з тіньового обігу відомчих земель та посилення державного нагляду
за цільовим використанням пасовищ і сінокосів;
6) бюджетна компенсація за програмами «синьої скриньки» з виведення земель
сільськогосподарського призначення з польового обороту для виробництва товарних
культур та переведення їх у пасовища, сінокоси, прифермські кормові сівозміни;
7) посилення державного нагляду за якістю ґрунтів, використанням отрутохімікатів, недопущенням розорення крутосхилів, долин природних та штучних водоим;
8) створення Державного Земельного Банку (ДЗБ), головною функцією якого має
стати викуп земельних паїв, переведення їх у державну власність (земельні активи ДЗБ)
та надання у платне користування з пріоритетністю для програм довгострокової оренди;
9) звільнення від оподаткування товаровиробників терміном від 3 до 5 років за
використання інноваціиних водоощадних систем зрошення;
10) створення раионних служб ветеринарного та зоотехнічного сервісу, посилення санітарно-епідеміологічного контролю, реальне впровадження практики внутрішніх
карантинних зон;
11) використання формальних інструментів СОТ для захисту внутрішнього ринку
від недобросовісної конкуренції імпортерів;
12) популяризація та підтримка розвитку кооперативного руху в аграрніи сфері
економіки;
13) надання консультативних, дорадчих, інформаціиних та інших навчальних послуг головними спеціалістами раионних органів влади, науково-педагогічними працівниками аграрних ЗВО жителям сільських територіи на базі сільських та селищних рад;
14) відродження та розвиток соціальної інфраструктури сільських територіи
шляхом дольової участі держави, місцевої громади та агрокомпаніи у їх фінансуванні;
15) надання статусу вільних економічних зон депресивним сільським територіям
Степової та Поліської агрокліматичних зон з обов'язковою сплатою податків до
бюджетів відповідних сільських та селищних рад;
- продовольча самозабезпеченість з більшості основних видів продовольства. Для
цього вітчизняна аграрна економіка має наступні можливості:
1) розробка та реалізація державної цільової програми розвитку молочного
скотарства;
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2) розвиток агролізингу малогабаритної сільськогосподарської техніки: доїльних
апаратів, танків-охолоджувачів, ємностеи для зберігання та транспортування
тваринницької сировини, пунктів і/або цехів забою тварин тощо;
3) збільшення бюджетних дотаціи за 1 га багаторічних насаджень плодових
культур, ягідників, виноградників;
4) виведення з тіньового обігу відомчих земель та посилення державного нагляду
за цільовим використанням пасовищ і сінокосів;
5) бюджетна компенсація за програмами «синьої скриньки» з виведення земель
сільськогосподарського призначення з польового обороту для виробництва товарних
культур та переведення їх у пасовища, сінокоси, прифермські кормові сівозміни;
6) посилення державного нагляду за якістю ґрунтів, використанням отрутохімікатів, недопущенням розорення крутосхилів, долин природних та штучних водоим;
7) створення Державного Земельного Банку (ДЗБ, головною функцією якого має
стати викуп земельних паїв, переведення їх у державну власність (земельні активи ДЗБ)
та надання у платне користування з пріоритетністю для програм довгострокової оренди;
8) створення раионних служб ветеринарного та зоотехнічного сервісу, посилення
санітарно-епідеміологічного контролю, реальне провадження практики внутрішніх
карантинних зон;
9) використання формальних інструментів СОТ для захисту внутрішнього ринку
від недобросовісної конкуренції імпортерів;
10) відродження та розвиток соціальної інфраструктури сільських територіи
шляхом дольової участі держави, місцевої громади та агрокомпаніи у їх фінансуванні;
11) надання статусу вільних економічних зон депресивним сільським територіям
Степової та Поліської агрокліматичних зон з обов'язковою сплатою податків до
бюджетів відповідних сільських та селищних рад;
- короткі відстані перевезень від місць виробництва до місць споживання
сільськогосподарської сировини та продовольчої продукції. Для реалізації цього
завдання вітчизняна аграрна економіка володіє наступними можливостями:
1) розробка та реалізація державної цільової програми розвитку молочного
скотарства;
2) розвиток агролізингу малогабаритної сільськогосподарської техніки: доїльних
апаратів, танків-охолоджувачів, ємностеи для зберігання та транспортування
тваринницької сировини, пунктів і/або цехів забою тварин тощо;
3) збільшення бюджетних дотаціи за 1 га багаторічних насаджень плодових
культур, ягідників, виноградників;
4) популяризація та підтримка розвитку кооперативного руху в аграрніи сфері
економіки;
5) відродження та розвиток соціальної інфраструктури сільських територіи
шляхом дольової участі держави, місцевої громади та агрокомпаніи у їх фінансуванні;
6) надання статусу вільних економічних зон депресивним сільським територіям
Степової та Поліської агрокліматичних зон з обов'язковою сплатою податків до
бюджетів відповідних сільських та селищних рад;
- відносно висока забезпеченість земельними ресурсами та переважно сприятливі
природно-кліматичні умови для здіиснення сільськогосподарського виробництва. Для
цього вітчизняна аграрна економіка володіє наступними можливостями:
1) стимулювання внутрішнього попиту на сільськогосподарську сировину та
продовольчу продукцію;
2) розробка та реалізація державної цільової програми розвитку молочного
скотарства;
3) звільнення від оподаткування товаровиробників терміном від 3 до 5 років за
використання інноваціиних водоощадних систем зрошення;
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4) відродження та розвиток соціальної інфраструктури сільських територіи
шляхом дольової участі держави, місцевої громади та агрокомпаніи у їх фінансуванні;
5) надання статусу вільних економічних зон депресивним сільським територіям
Степової та Поліської агрокліматичних зон з обов'язковою сплатою податків до
бюджетів відповідних сільських та селищних рад.
2. Виклики. Після побудови зв’язків між слабкими сторонами та можливостями,
які їх зменшують, ми з’ясували, що наибільшу підтримку показали:
- розробка та реалізація державної цільової програми розвитку молочного скотарства дозволить суттєво зменшити, а в окремих випадках і вирішити такі проблеми як:
1) монокультуризм у рослинницькіи галузі за рахунок збільшення посівів
кормових культур;
2) сприятиме стабілізації та поступовому зростанню поголів’я великої рогатої
худоби;
3) спрямує частину зернової продукції на годівлю худоби і дозволить збільшити
експорт готової молочної продукції, що сприятиме зменшенню частки сировини в
структурі агропродовольчого експорту;
4) збільшення експорту продукції з вищою часткою доданої вартості покращить
умови торгівлі;
5) збільшення поголів’я великої рогатої худоби підвищить забезпеченість
органічними добривами, що зменшить гостроту проблеми від’ємного балансу поживних
речовин у ґрунтах;
6) збільшення поголів’я великої рогатої худоби сприятиме відновленню площ
пасовищ та сінокосів;
7) розвиток індустріального молочного скотарства відновить практику
повноцінного ветеринарного та зоотехнічного обслуговування тварин;
8) програма розвитку молочного скотарства спрямована на відродження
поголів’я молочної худоби в сільськогосподарських підприємствах та фермерських
господарствах, що сприятиме покращенню якісних показників молочної сировини,
- стимулювання внутрішнього попиту на сільськогосподарську сировину та
продовольчу продукцію дозволить суттєво зменшити, а в окремих випадках і вирішити
такі проблеми як:
1) монокультуризм у рослинницькіи галузі, за рахунок збільшення посівів
кормових культур, багаторічних насаджень плодових, ягід, виноградників тощо;
2) скорочення поголів’я ВРХ та свинеи за рахунок збільшення попиту на
продовольчу продукцію тваринного походження;
3) надмірна кількість сировини в експорті. Частина зернової продукції
спрямується на внутрішні потреби (зокрема, кормовиробництво для годівлі
сільськогосподарських тварин), що зменшить частку зернової сировини в експорті;
4) зростання кінцевого попиту на готову продовольчу продукцію спричинить
акселеративнии ефект – суттєве зростання інвестиціи у виробництво
сільськогосподарської сировини;
5) низька ємність внутрішнього продовольчого ринку. Стимулювання продовольчого попиту обернеться зростанням ємності внутрішнього продовольчого ринку;
- посилення державного нагляду за якістю ґрунтів, використанням отрутохімікатів, недопущенням розорення крутосхилів, долин природних та штучних водоим,
дозволить суттєво зменшити, а в окремих випадках і вирішити такі проблеми як:
1) надмірна
розораність
земель
сільськогосподарського
призначення.
Забезпечить захист ґрунтів від ерозії та збереження їх родючості;
2) від’ємнии баланс поживних речовин за рахунок застосування протиерозіиних
та екологобезпечних способів експлуатації земель сільськогосподарського
призначення;
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3) скорочення площ пасовищ та сінокосів за рахунок виведення надлишкової
кількості земель із польового обороту, повернення крутосхилів, долин природних та
штучних водоим до їх цілинного стану;
4) відсутніи державнии контроль за якістю та обсягами використання
отрутохімікатів, ГМО;
5) незадовільнии рівень меліоративних заходів, нераціональне використання
водних ресурсів за рахунок введення штрафних санкціи за втрату родючості, змив
поверхневого шару ґрунту тощо;
- розвиток агролізингу малогабаритної сільськогосподарської техніки (доїльних
апаратів, танків-охолоджувачів, ємностеи для зберігання та транспортування
тваринницької сировини, пунктів і/або цехів забою тварин) дозволить суттєво
зменшити, а в окремих випадках і вирішити такі проблеми як:
1) монокультуризм у рослинницькіи галузі за рахунок збільшення посівів
кормових культур;
2) скорочення поголів’я ВРХ та свинеи за рахунок створення умов для отримання
тваринницької сировини високої якості, яка має кращі цінові позиції;
3) розвиток програм агролізингу частково компенсує дефіцит приватних
інвестиціи;
4) використання малогабаритної сільськогосподарської техніки дозволить
особистим селянським господарствам виробляти тваринницьку продукцію належної
якості та зберегти свої позиції як товаровиробників та постачальників тваринницької
продукції на переробні підприємства та організовані ринки;
- бюджетна компенсація за програмами «синьої скриньки» з виведення земель
сільськогосподарського призначення з польового обороту для виробництва товарних
культур та переведення їх у пасовища, сінокоси, прифермські кормові сівозміни,
дозволить суттєво зменшити, а в окремих випадках і вирішити такі проблеми як:
1) скорочення поголів’я ВРХ та свинеи за рахунок збільшення кормовиробництва
у прифермських кормових сівозмінах, на пасовищах та сінокосах;
2) від’ємнии баланс поживних речовин у ґрунтах за рахунок збільшення площ під
ґрунтозахисними технологіями та збільшення надходження органічних добрив від
зростаючого поголів’я ВРХ;
3) скорочення площ пасовищ та сінокосів;
4) незадовільнии рівень меліоративних заходів, нераціональне використання
водних ресурсів за рахунок збільшення площ сільськогосподарських угідь, які
експлуатуються в рамках ґрунтозахисних та водоощадних технологіи;
- створення Державного Земельного Банку (ДЗБ), головною функцією якого має
стати викуп земельних паїв, переведення їх у державну власність (земельні активи ДЗБ)
та надання у платне користування з пріоритетністю для програм довгострокової оренди
дозволить суттєво зменшити, а в окремих випадках і вирішити такі проблеми як:
1) скорочення поголів’я ВРХ, свинеи, недостатні обсяги виробництва плодовоягідної продукції, винограду. Надання земельних ділянок ДЗБ в оренду на зрозумілих,
прозорих та чітко визначених за ціною умовах у довгострокове користування –
безальтернативнии спосіб розвитку тих видів аграрного виробництва, які мають довгии
термін окупності та нижчу рентабельність порівняно з виробництвом товарних
рослинницьких культур;
2) дефіцит інвестиціи. В умовах дефіциту приватних інвестиціи надання
земельних ділянок ДЗБ в оренду на зрозумілих, прозорих та чітко визначених за ціною
умовах користування стане стимулом залучення приватних інвестиціи, насамперед
закордонних;
3) незадовільнии рівень меліоративних заходів, нераціональне використання
водних ресурсів; відсутніи державнии контроль за якістю та обсягами використання
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отрутохімікатів, ГМО. Створення державного фонду земельних ресурсів суттєво
посилить нагляд відповідних служб за збереженням державного маина та дотриманням
правил иого користування;
3. Захищеність. Після побудови зв’язків між загрозами та сильними сторонами,
які їх зменшують, ми з’ясували, що наибільшу підтримку показали:
- наявність галузевих об'єднань аграріїв дозволяє зменшити, а в окремих
випадках і повністю неитралізувати такі загрози як:
1) недофінансування програм бюджетних дотаціи на розвиток молочного
скотарства та плодово-ягідного виробництва и виноградарства. Галузеві об'єднання
аграріїв як організовані формальні структури, що захищають та просувають їх інтереси,
спроможні чинити тиск на законодавчу та виконавчу владу, вимагаючи від держави
виконання її обіцянок;
2) введення в дію норм, що забороняють переробку молока, отриманого в
результаті ручного доїння, та реалізації на організованих ринках м'яса тварин
подвірного забою. Не зважаючи на те, що з точки забору забезпечення якості
тваринницької продукції, це певною мірою контпродуктивна позиція, галузеві
об'єднання аграріїв можуть блокувати таке рішення для захисту економіки особистих
селянських господарств та зберігання стабільність продовольчого ринку;
3) збільшення імпорту продовольства за демпінговими цінами, контрабанди та
«сірого» імпорту агропродовольчої продукції. Для недопущення недобросовісної
конкуренції з боку імпортерів галузеві об'єднання аграріїв можуть звертатися до компетентних державних органів, вимагаючи застосування процедури антидемпінгових
заходів, санітарних перевірок на предмет дотримання безпекового законодавства та ін.,
звертатися в СОТ з метою використання формальних інструментів даної організації, які
можна використовувати для захисту внутрішнього ринку від небезпечної та неякісної
продукції, а також продукції, що збувається за демпінговими цінами;
4) погіршення епізоотичної ситуації у свинарстві та птахівництві. Галузеві об'єднання аграріїв – це офіціині маиданчики для обміну інформацією та узгодження діи,
спрямованих на локалізацію та недопущення поширення хвороб тварин, вироблення
спільних заходів для підвищення епізоотичної безпеки, обміну досвідом тощо;
5) перевищення норми залишків пестицидів у сільськогосподарськіи сировині та
продовольстві. Галузеві об'єднання аграріїв – це офіціині маиданчики для обміну
інформацією та узгодження діи, спрямованих на підвищення культури виробництва,
соціальної відповідальності та розробки спільних заходів, метою яких є недопущення
імпорту чи контрабанди несертифікованих отрутохімікатів, контроль за використанням
хімічних засобів захисту тощо;
6) деградація та ерозія земель сільськогосподарського призначення, втрата біологічного різноманіття. Галузеві об'єднання аграріїв – це офіціині маиданчики для обміну інформацією та узгодження діи, спрямованих на підвищення культури виробництва,
соціальної відповідальності та розробки спільних заходів, метою яких є недопущення
агресивних форм землеробства, обмін досвідом із застосування ґрунтозахисних
технологіи рільництва та ін.;
7) дефіцит робочої сили внаслідок збезлюднення сільських територіи. В числі іншого, серед пріоритетів своєї діяльності галузеві об'єднання аграріїв можуть розглядати
повноціннии розвиток сільських територіи. Для цього вони можуть запропонувати
відповіднии план розвитку у вигляді програми соціального партнерства «державамісцева громада-аграрії», спрямованої на соціальнии розвиток сільських територіи;
8) збільшення збитків державного бюджету внаслідок продовження тіньового
обігу відомчих земель в якості сільськогосподарських угідь. У відповідь на недобросовісну конкуренцію з боку тіньових користувачів відомчих земель для нелегального
сільськогосподарського виробництва галузеві об'єднання аграріїв можуть звертатися у
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правоохоронні органи з вимогою розпочати слідчі дії щодо незаконного виробництва та
реалізації агропродовольчої продукції;
9) втрата багатоукладності аграрного виробництва. Галузеві об'єднання аграріїв
як виразники економічних інтересів малих та середніх організаціиних форм,
зацікавлена сторона у повноцінному розвитку соціальної інфраструктури сільських
територіи, своєю діяльністю підтримують багатоукладність аграрного виробництва;
- розвинута мережа аграрних ЗВО та високии потенціал аграрної науки дозволяє
зменшити, а в окремих випадках і повністю неитралізувати такі загрози як:
1) погіршення епізоотичної ситуації у свинарстві та птахівництві, перевищення
норми залишків пестицидів у сільськогосподарськіи сировині та продовольстві,
деградація та ерозія земель сільськогосподарського призначення, втрата біологічного
різноманіття, вичерпання водних ресурсів та опустелення частини Степової
агрокліматичної зони, збільшення збитків державного бюджету внаслідок продовження
тіньового обігу відомчих земель в якості сільськогосподарських угідь, концентрація
земельних ресурсів у власності агрохолдингів та іноземних громадян внаслідок
приватизації земель сільськогосподарського призначення. Дослідницька діяльність
аграрних ЗВО, спрямована на ідентифікацію заявлених проблем, науковии аналіз
факторів, які їх спричиняють, та розробку науково-обґрунтованих рекомендаціи по їх
зменшенню чи повному вирішенню. Такі рекомендації мають бути методичною основою
для прииняття відповідних управлінських рішень на усіх рівнях управлінської вертикалі
місцевих та центральних органів влади;
2) дефіцит робочої сили внаслідок збезлюднення сільських територіи, втрата
багатоукладності аграрного виробництва. Діяльність аграрних ЗВО має бути спрямована на надання консультативних, дорадчих та інших послуг безпосередньо в сільських
громадах – на базі сільських чи селищних рад. Предметом такої діяльності має бути
пояснення переваг та організаціиних особливостеи кооперативного руху, допомога у
розробці та супровід бізнес-проектів, роз’яснення особливостеи національного
податкового законодавства, консультативна допомога при оформленні кредитів,
надання допомоги агрономічного, ветеринарного, зоотехнічного та іншого характеру;
- інтенсивнии розвиток птахівництва дозволяє зменшити, а в окремих випадках і
повністю неитралізувати такі загрози як:
1) збереження фактичного рівня внутрішнього попиту домогосподарств на молочну та м'ясну продукцію. Через низькі доходи населення попит домогосподарств на
м’ясо та м’ясопродукти є низьким. Все ж, інтенсивнии розвиток птахівництва дозволяє
забезпечити економію на масштабі, досягти мінімально можливих при даніи технології
витрат виробництва та пропонувати відповідну продукцію по доступних для
незаможних громадян цінах;
2) введення в дію норм, що забороняють переробку молока, отриманого в результаті ручного доїння, та реалізації на організованих ринках м'яса тварин подвірного
забою. Якщо такі норми будуть введені в дію, то вітчизняна галузь птахівництва в
короткостроковому періоді зможе частково компенсувати дефіцит свинини та
яловичини, а в довгостроковому – повністю їх замінити;
3) ризик «голландської хвороби» та збільшення витрат валюти на імпорт дефіцитних продовольчих товарів. Інтенсивнии розвиток птахівництва дозволяє розвивати
внутрішніи ринок як в частині м’ясної продукції, так і в частині кормовиробництва, що є
наикращими економічними ліками від «голландської хвороби». Зростаючі обсяги
продукції галузі дозволяють зменшити витрати валюти на імпорт дефіцитної свинини;
4) втрата доданої вартості від збільшення експорту сировини та
агропродовольчої продукції з низьким рівнем обробки. Продукція галузі птахівництва
характеризується вищою доданою вартістю порівняно із кормовим зерном, тому її
експорт є більш вигідним;
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5) збільшення імпорту продовольства за демпінговими цінами, контрабанди та
«сірого» імпорту агропродовольчої продукції. Раціональні споживачі при здіисненні
вибору надають перевагу продукції вітчизняної галузі птахівництва порівняно із
аналогічною імпортною продукцією сумнівної якості;
6) галопуючии приріст продовольчих цін та погіршення економічної доступності
продовольства. Використання інтенсивних технологіи та ефект від масштабу дозволяють утримувати ціни на продукцію вітчизняної галузі птахівництва на відносно постіиному рівні, що позитивно впливає на економічну доступність пташиного м’яса та м’ясопродуктів;
7) деіндустріалізація сільського господарства та низька продуктивність праці
через дефіцит інвестиціи. Інтенсивнии розвиток вітчизняної галузі птахівництва
частково компенсує втрату капіталу в інших тваринницьких галузях;
- відносно висока забезпеченість земельними ресурсами та переважно сприятливі
природно-кліматичні умови для здіиснення сільськогосподарського виробництва,
дозволяє зменшити, а в окремих випадках і повністю неитралізувати такі загрози як:
1) недофінансування програм бюджетних дотаціи на розвиток молочного скотарства та плодово-ягідного виробництва и виноградарства. Відносно невисока вартість
землі та переважно сприятливі природно-кліматичні умови, при раціональному використанні ресурсів, дозволяють провадити прибуткове виробництво молока, плодів, ягід
та винограду навіть при недофінансуванні відповідних програм бюджетних дотаціи;
2) збільшення імпорту продовольства за демпінговими цінами, контрабанди та
«сірого» імпорту агропродовольчої продукції. Вітчизняні аграрії володіють порівняльними перевагами в частині ціни та продуктивності ключових факторів аграрного
виробництва, тому можуть виграти конкурентну боротьбу на внутрішньому ринку з
більшості базових видів продовольства навіть при збільшенні описаної загрози;
3) деградація та ерозія земель сільськогосподарського призначення, втрата
біологічного різноманіття. Висока забезпеченість земельними ресурсами та поки що
достатніи потенціал їх відновлення зменшують дану загрозу;
4) вичерпання водних ресурсів та опустелення частини Степової агрокліматичної зони. Розосередження земельних ресурсів територією усієї країни, в тому числі в агрокліматичних зонах із достатнім зволоженням, пом’якшують руинівнии потенціал даної загрози;
5) концентрація земельних ресурсів у власності агрохолдингів та іноземних громадян внаслідок приватизації земель сільськогосподарського призначення. В Україні
сформувався (хоч поки і не досконалии) інститут приватної власності на землі сільськогосподарського призначення. Власників земельних паїв налічується кілька десятків
мільионів. Багато з них – це достатньо заможні та освічені громадяни, які не поспішатимуть продавати свою землю. Також багато власників земельних паїв є одночасно їх користувачами, які провадять сільськогосподарське виробництво. Вони також зацікавлені
у збереженні своєї земельної власності. Частина земельних ресурсів знаходиться у
володінні державою. Ці та інші фактори пом’якшують гостроту проблеми надмірної
концентрації земельних ресурсів у власності агрохолдингів та іноземців.
4. Ризики. Після побудови зв’язків між загрозами та слабкими сторонами, які їх
посилюють, ми з’ясували, що наибільш негативнии вплив показали:
- концентрація земельних ресурсів у власності агрохолдингів та іноземних
громадян внаслідок приватизації земель сільськогосподарського призначення
посилить, а в окремих випадках може перетворити на критичні, такі слабкі сторони:
1) монокультуризм у рослинницькіи галузі. Агрохолдинги та іноземці – власники
земель сільськогосподарського призначення, будуть виробляти лише високорентабельні товарні культури для експорту. Це посилить явище монокультуризму та
зумовить подальше скорочення поголів'я ВРХ, свинеи, недостатні обсяги виробництва
плодово-ягідної продукції, винограду;
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2) надмірна кількість сировини в експорті та погіршення умов торгівлі.
Агрохолдинги та іноземці будуть виробляти продукцію, яка користується наибільшим
попитом на світовому ринку сільськогосподарської продукції: зерно кукурудзи,
пшениці, насіння соняшнику та ріпаку тощо. Це закріпить сировиннии статус
українського аграрного виробництва та погіршуватиме і надалі умови торгівлі;
3) надмірна розораність земель сільськогосподарського призначення. Агрохолдинги та іноземці, маючи потужне лобі в особі афіліиованих депутатських груп у
Верховніи раді України, урядів зацікавлених країн, міжнародних кредитних організаціи
тощо, будуть чинити тиск на українську владу з метою недопущення посилення екологічного законодавства в частині зменшення рівня розораності земель сільськогосподарського призначення, оскільки це загрожуватиме зменшенню їх прибутків;
4) скорочення площ пасовищ та сінокосів. Агрохолдинги та іноземці, зосередившись на виробництві обмеженого числа високорентабельних товарних культур, не
проявлятимуть інтересу до розвитку менш прибуткового та більш ризикованого
тваринництва, тому площі пасовищ та сінокосів не відновлюватимуться;
5) незадовільнии рівень розвитку соціальної інфраструктури сільських територіи.
Агрохолдинги та іноземці, розвиватимуть ті види виробництва, які потребують наименшої кількості ручної праці, застосовуючи інтенсивні високомеханізовані технології, тому
вони не проявлятимуть зацікавленості у підтримці соціальної інфраструктури сільських
територіи для забезпечення хоча б простого демографічного відтворення їх жителів;
6) відсутніи державнии контроль за якістю та обсягами використання
отрутохімікатів, ГМО, незадовільнии рівень меліоративних заходів, нераціональне
використання водних ресурсів. Намагаючись мінімізувати свої витрати для максимізації
доходів, агрохолдинги та іноземці не відмовляться від використання наименш якісних
отрутохімікатів у збільшених дозах, ГМО, морально застарілих технологіи поливу та ін.,
чинячи на українську владу тиск з метою недопущення посилення екологічного
законодавства, яке регулює обіг та використання таких засобів, нормативи
використання води для поливу чи проведення відповідних меліоративних процедур;
7) низька якість тваринницької сировини. Агрохолдинги та іноземці, зосередившись на виробництві обмеженого числа високорентабельних товарних культур, не
проявлятимуть інтересу до розвитку менш прибуткового та більш ризикованого
тваринництва, тому значна частина тваринницької сировини низької якості и далі
надходитиме на переробні підприємства від особистих селянських господарств;
8) низькии рівень ринкової культури дрібних сільськогосподарських товаровиробників. Агрохолдинги та іноземці, намагаючись сконцентрувати у своїх руках
максимальнии розмір земельних ресурсів, перешкоджатимуть розвитку сільської
кооперації, професіиним об’єднанням аграріїв. Це гальмуватиме розвиток ринкової
культури дрібних сільськогосподарських товаровиробників;
- деіндустріалізація сільського господарства та низька продуктивність праці
через дефіцит інвестиціи посилить, а в окремих випадках може перетворити на
критичні, такі слабкі сторони:
1) надмірні коливання урожаиності головних сільськогосподарських культур.
Брак сучасної техніки, висока вартість посухостіиких сортів сільськогосподарських
культур, низька якість засобів захисту рослин, використання морально застарілих
ресурсоємних технологіи виробництва та ін. подібні чинники зумовлюють надмірні
коливання урожаиності головних сільськогосподарських культур;
2) скорочення поголів'я ВРХ, свинеи та недостатні обсяги виробництва плодовоягідної продукції, винограду. Моральна та фізична зношеність основних засобів,
фактичне руинування капіталу тваринницьких галузеи та садівничих підприємств,
вирубка старих багаторічних насаджень та недостатні темпи закладання нових садів і
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виноградників – додаткові чинники скорочення поголів’я худоби та недостатніх обсягів
виробництва плодово-ягідної продукції і винограду;
3) низька продуктивність праці. Деіндустріалізація проявляється у руинуванні
капіталу, відтак знижується рівень капіталоозброєності – головного фактору
продуктивності праці;
4) надмірна кількість сировини в експорті та погіршення умов торгівлі.
Руинування основних засобів тваринницьких галузеи та скорочення виробництва
відповідної продукції зумовлюють суттєве зменшення частки напівфабрикатів та
готової продукції в структурі експорту, натомість зростає частка сировини рослинного
походження, що погіршує умови торгівлі;
5) надмірна розораність земель сільськогосподарського призначення. Деіндустріалізація змушує вдаватися до екстенсивних способів збільшення обсягів виробництва;
6) низькии рівень оплати праці. Деіндустріалізація є причиною низького рівня
продуктивності праці, а отже, и низького рівня оплати праці;
7) дефіцит кваліфікованих кадрів. Деіндустріалізація є причиною низького рівня
оплати праці, а отже, і причиною дефіциту кваліфікованих кадрів;
8) низька якість тваринницької сировини. Деіндустріалізація проявилася у фактичному руинуванні капіталу тваринницьких галузеи сільськогосподарських підприємств. В результаті значна частка тваринницької продукції виробляється особистими
селянськими господарствами у примітивнии спосіб, що робить низькою її якість;
- збільшення збитків державного бюджету внаслідок продовження тіньового
обігу відомчих земель в якості сільськогосподарських угідь, посилить, а в окремих
випадках може перетворити на критичні такі слабкі сторони:
1) монокультуризм, надмірні коливання урожаиності головних сільськогосподарських культур та від’ємнии баланс поживних речовин у ґрунтах. Тіньове використання відомчих земель для сільськогосподарського виробництва як наслідок відсутності необхідності сплати податків, орендних платежів, витрат по страхуванню врожаю,
а також відчуваючи ризик викриття, зорієнтоване на швидке отримання прибутку і не
мотивує до застосування сучасних високоінтенсивних технологіи для утримання
стабільно високих урожаїв. І навпаки: ті, хто иого провадять, не піклуються про
збереження родючості землі, по-хижацьки визискуючи і не відтворюючи її потенціалу.
Перетворюють такі угіддя на малопродуктивні землі;
2) надмірна кількість сировини в експорті та погіршення умов торгівлі. Урожаи
високорентабельних товарних культур, отримании в результаті тіньового використання відомчих земель, легалізується через підставні фірми і спрямовується на експорт,
посилюючи иого сировиннии характер та погіршуючи умови торгівлі;
3) надмірна розораність земель сільськогосподарського призначення. Продовження тіньового обігу відомчих земель в якості сільськогосподарських угідь, в числі
іншого, здіиснюється завдяки незаконніи зміні цільового призначення відповідних
земель, що підвищує загальнии рівень розораності земель;
4) низькии рівень оплати праці. Продовження тіньового обігу відомчих земель в
якості сільськогосподарських угідь означає недоотримання державним бюджетом
значних ресурсів, що зменшує можливості держави щодо підвищення соціальних
стандартів у частині мінімального розміру оплати праці;
5) незадовільнии рівень розвитку соціальної інфраструктури сільських територіи. Тіньове використання відомчих земель для сільськогосподарського виробництва
зорієнтоване на швидке отримання прибутку, має тимчасовии характер, а тому не
мотивує до заиняття активної позиції щодо розвитку соціальної інфраструктури
сільських територіи;
- вичерпання водних ресурсів та опустелення частини Степової агрокліматичної
зони посилить, а в окремих випадках може перетворити на критичні, такі слабкі сторони:
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1) надмірні коливання урожаиності головних сільськогосподарських культур.
Дефіцит вологи уже зараз є одним із головних факторів коливання урожаиності
сільськогосподарських культур і з часом иого вплив буде лише посилюватися, особливо
в Степовіи агрокліматичніи зоні;
2) низька продуктивність праці. Вичерпання водних ресурсів та опустелення
частини Степової агрокліматичної зони викличе суттєве скорочення обсягів
виробництва та падіння продуктивності праці;
3) надмірна розораність земель сільськогосподарського призначення. Опустелення та перетворення значної частини території країни на непридатну для виробництва в якості компенсації зумовить зростання рівня розораності в інших регіонах;
4) від’ємнии баланс поживних речовин в ґрунтах. Опустелення, передусім, означає
перетворення ґрунтів на непридатні для вирощування корисних рослин внаслідок
критичної втрати гумусу;
5) скорочення площ пасовищ та сінокосів. Для компенсації втрачених земель
сільськогосподарського призначення у результаті опустелення та зневоднення
південних регіонів на решті території буде зростати частка ріллі за рахунок скорочення
площ пасовищ, сінокосів, багаторічних насаджень тощо;
6) відсутніи державнии контроль за якістю та обсягами використання
отрутохімікатів, ГМО, незадовільнии рівень меліоративних заходів, нераціональне
використання водних ресурсів. Погіршення умов для ведення сільськогосподарського
виробництва в південних регіонах країни, послабить державнии контроль за
використанням земельних ресурсів на решті території;
- ризик «голландської хвороби» та збільшення витрат валюти на імпорт
дефіцитних продовольчих товарів посилить, а в окремих випадках може перетворити на
критичні, такі слабкі сторони:
1) монокультуризм у рослинницькіи галузі;
- галопуючии приріст продовольчих цін та погіршення економічної доступності
продовольства посилить, а в окремих випадках може перетворити на критичні, такі
слабкі сторони:
1) монокультуризм у рослинницькіи галузі. Низька ємність внутрішнього ринку
зумовить вирощування аграріями невеликої кількості експортоорієнтованих
сільськогосподарських культур;
2) скорочення поголів'я ВРХ, свинеи та недостатні обсяги виробництва плодовоягідної продукції, винограду. Погіршення економічної доступності продовольства через
галопуюче зростання цін посилить скорочення виробництва відносно дорогих
продовольчих товарів – молочних та м’ясних продуктів, свіжих фруктів, ягід, винограду;
3) надмірна кількість сировини в експорті. Галопуючии приріст продовольчих цін
зумовить скорочення попиту та, відповідно, виробництво продовольства тваринного
походження. На внутрішньому ринку знизиться попит на кормове зерно, а отже, зросте
иого експорт;
4) погіршення умов торгівлі. Зростання цін на дефіцитні продовольчі товари
вітчизняного виробництва зумовить зростання відносно дешевшого імпорту
напівфабрикатів та готових продуктів харчування, що погіршить умови торгівлі;
5) дефіцит інвестиціи. Низькии рівень попиту є головною причиною дефіциту
інвестиціи у виробництво та переробку сільськогосподарської сировини;
6) низька ємність внутрішнього продовольчого ринку. Галопуючии приріст
продовольчих цін та погіршення економічної доступності продовольства зумовлюють
скорочення продовольчого попиту та зменшення ємності відповідного ринку;
- недофінансування програм бюджетних дотаціи на розвиток молочного
скотарства та плодово-ягідного виробництва и виноградарства посилить, а в окремих
випадках може перетворити на критичні, такі слабкі сторони:
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торгівлі

Тактична
ціль №5.
Продовольча
самозабезпеченість

Тактична
ціль №9.
Екологобезпечне
земле- та
водокористування

д о с я г н е н н я
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Рис. 1. Дерево цілей сталого розвитку аграрного виробництва в умовах зростання відкритості національної
економіки та засоби їх досягнення*власна розробка автора
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА:
СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ВІДКРИТОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1) монокультуризм у рослинницькіи галузі. За відсутності державної підтримки
розвитку капіталоємних видів виробництва, аграрії и далі будуть заиматися
вирощуванням кількох високорентабельних сільськогосподарських культур;
2) продовження скорочення поголів'я ВРХ, свинеи та недостатні обсяги
виробництва плодово-ягідної продукції, винограду;
3) погіршення умов торгівлі. Падіння обсягів виробництва тваринницької
продукції спричинить зростання їх імпорту, що погіршить умови торгівлі;
4) дефіцит інвестиціи. При дуже низькому рівні приватних інвестиціи у дані види
аграрного виробництва недофінансування програм бюджетних дотації загострить
проблему їх дефіциту.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що в умовах зростання
відкритості національної економіки перехід вітчизняного аграрного виробництва на
принципи сталого розвитку є безальтернативним сценарієм розгортання подіи. Лише за
такого підходу можна забезпечити повне використання та повноцінне відтворення
ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки України, формування економічно
збалансованої, екологічно стіикої та соціально-орієнтованої системи виробництва. Усі
інші варіанти розвитку із домінуванням доходоцентристського підходу обернуться для
суспільства непоправними екологічними та соціальними збитками – руинуванням та
деградацією земель сільськогосподарського призначення, збезлюдненням сільських
територіи, закріпленням за українським аграрним виробництвом статусу сировинного
придатку для економік розвинутих країн, перманентними продовольчими кризами та
наростанням соціального невдоволення, прискоренням політичних циклів та хронічною
внутрішньою нестабільністю тощо.
Аналіз взаємозв’язків факторів у секторах порівняльних переваг, захищеності,
викликів і загроз вказує на наявність потенціиної можливості сталого розвитку
аграрного виробництва України в умовах зростання відкритості національної
економіки. Для цього необхідно сформувати змішану стратегію шляхом комбінування
порівняльних переваг із використанням можливостеи для посилення слабких сторін.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА У ВИРОБНИЧОМУ ЛАНЦЮЗІ З УРАХУВАННЯМ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Галушко, В. П. Забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі з урахуванням
міжнародних стандартів [Текст] / Валеріи Павлович Галушко, Ірина Миколаївна
Висоцька, Надія Степанівна Сарабаи // Українськии журнал прикладної економіки. –
2020.– Том 5.– № 2.– С. 173-180. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Питання якості молока, яким чином вона має забезпечуватись, хто несе
відповідальність на законодавчому рівні за її забезпечення та перевірку відповідності
стандартам та які вони мають бути, стало одним із найгостріших протягом останніх
років. Для того, щоб зрозуміти, як краще та ефективніше впровадити нові зміни не лише
у законодавчі нормативні документи, а й реалізувати їх та почати використовувати у
процесі виробництва молока, необхідно дослідити світовий досвід становлення та
використання міжнародних стандартів щодо його якості.
Відповідно було проведено аналіз процесу реалізації приватних ініціатив у забезпечення
якості у країнах Європейського Союзу та досліджено, які саме галузеві системи
забезпечення якості сформувалися. Це дозволило окреслити основні критерії системи
забезпечення якості виробництва молока, на основі яких було побудовано базову модель
забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі. Дана модель показує, що якість
молока та його контроль починається від виробника. На основі цього визначено основні
фактори контролю на початковій стадії. До таких факторів належать: годівля худоби,
технологія утримання худоби, технологія доїння, гігієна обслуговуючого персоналу,
технологія зберігання молока, маркетинг готової продукції, внутрішній контроль.
Для того, щоб проаналізувати можливості застосування зарубіжних механізмів
контролю якості молока у виробничому ланцюзі відповідно до умов українських
товаровиробників на основі запропонованої моделі, необхідно також дослідити, хто
визначає параметри якості, яку роль у цьому відіграють приватні ініціативи та оцінити
роль галузевих самоврядних організацій.
Міжнародні сертифіковані системи менеджменту якості набули поширення серед
виробників молочної продукції, які орієнтовані на експорт. А для адаптування моделі
© Валерій Павлович Галушко, Ірина Миколаївна Висоцька, Надія Степанівна Сарабай, 2020
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зарубіжних систем якості до умов українських товаровиробників необхідно забезпечити
не лише систему контролю на законодавчому рівні, але й економічні стимули, які будуть
сприяти виконанню встановлених законодавством вимог.
Ключові слова: контроль якості молока, система менеджменту якості.
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ENSURING THE QUALITY OF MILK IN THE PRODUCTION CHAIN, TAKING INTO ACCOUNT
INTERNATIONAL STANDARDS
Abstract
The question of the quality of milk, how it is ensured, who is responsible at the legislative level for
its implementation and verification of compliance with standards, and what they should be, has
become one of the most acute over the past few years. In order to understand how it is better and
more efficient to introduce new changes not only in legislative regulatory documents, but also to
implement them and start using them in the process of milk production, it is necessary to study the
world experience of formation and the use of international standards regarding its quality.
Therefore, an analysis of the implementation process of private initiatives in quality assurance in
the countries of the European Union had been carried out, and it was investigated which industry
specific quality assurance systems were formed. This made it possible to determine the main
criteria of the milk production quality assurance system, on the basis of which a basic model for
ensuring milk quality in the production chain was built. This model shows that the quality of milk
and its control starts from the manufacturer. Based on this, the main control factors at the initial
stage are determined. Such factors include livestock feeding, livestock keeping technology, milking
technology, staff hygiene, milk storage technology, marketing of final products, internal control.
In order to analyze the possibilities of using foreign mechanisms for milk quality control in the
production chain in accordance with the conditions of Ukrainian producers based on the proposed
model, it is also necessary to examine who determines the quality parameters, what role private
initiatives play in this, and evaluate the role of industry self-governing organizations.
International certified quality management systems have become widespread among dairy
producers who are export-oriented. And in order to adapt the model of foreign quality systems to
the conditions of Ukrainian producers, it is necessary to provide not only a control system at the
legislative level, but also economic incentives that will help to fulfill the requirements established
by law.
Keywords: milk quality control, quality management system.
JEL classification: L15
Вступ
Україна належить до десятки найбільших виробників молока світу. Експортна
орієнтація на пострадянські ринки та низька платоспроможність внутрішнього
споживача [1] не ставили високих вимог до якості продукції. Той факт, що 73 % сирого
молокa виробляється господарствами населення, тільки ускладнює можливість
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державного контролю вздовж ланцюга виробництва молока [2]. Відсутність
налагодженої системи відслідковування вмісту недозволених антибіотиків та контролю
стану здоров’я тварин, нечіткий розподіл державного контролю якості та безпеки є
основними проблемами, які були відзначені ще під час аудиту Офісу з продовольства та
ветеринарії Європейської Комісії (FVO) у 2008 та 2009 рр. [3].
Ці та інші причини стимулювали в Україні численні законодавчі ініціативи, які
відповідають стандартам Європейського Союзу, але вимагають значних структурних
змін як в ланцюгу виробництва молока, так і в системі контролю його якості, що й стало
об’єктом низки наукових досліджень та публікацій.
Нові підходи у забезпеченні якості продовольства та молока зокрема висвітлені у
працях Л.В. Протасової, О.М. Шпичака, В.М. Пархоменка, О.Д. Костюк., Т.А. Слатвінської,
Т.Л. Шкабари та ін. Ролі інституційного підходу в умовах трансформації аграрного
сектору свої роботи присвячують Н.М. Котько, М.В. Дубініна, А.Р. Дуб. Глибокий аналіз
систем міжгосподарського самоврядування та зарубіжних проявів приватнодержавного партнерства в агропромисловому виробництві знаходить своє
відображення у публікації М.Ф. Кропивко. У колі європейських аграрних економістів вже
десятиліття як дискутують на тему приватних ініціатив у забезпеченні якості сирого
молока на рівні фермерів. Особливої уваги заслуговують результати наукової школи
Університету Гьотінген (Г. Ян, М. Шрамм, А. Шпіллер, Г. Шульце, Л. Тойвсен).
Мета та завдання статті
Метою даного дослідження є аналіз зарубіжних механізмів контролю якості
молока у виробничому ланцюзі та можливості їх застосування відповідно до умов
українських товаровиробників. З урахуванням європейських інтеграційних намірів
України до аналізу залучені окремі системи менеджменту якості країн-членів
Європейського Союзу.
Виклад основного матеріалу
Практично всі сфери суспільних відносин охопила «хвиля сертифікацій» [4] систем менеджменту якості, поширення яких обґрунтовують інституційна та інформаційна
теорії. Проблематика відносин між принципалом та агентом, оптимізація трансакційних
витрат [5] і стрімка орієнтація на якість процесів виробництва у сільському господарстві
та харчовій промисловості стали поштовхом для додаткових сигналів [6] у вигляді
добровільних сертифікованих систем менеджменту якості. Такий сигнал (сертифікат
про успішний аудит системи контролю якості) нівелює інформаційну асиметрію між
виробником молока (агент) та його переробником чи закупівельником (принципали).
Інформаційна асиметрія між учасниками ланцюга виробництва молока полягає у
нездатності проконтролювати усі параметри якості продукту та процесів, оскільки
кількість соматичних клітин, інгібуючих речовин та бактеріального забруднення на
практиці молочної галузі України є показниками ex post аналізу.
Саме тому впровадження інтегрованих систем менеджменту якості забезпечує
прозорий потік інформації вздовж ланцюгів створення вартості та забезпечує її відстеження через документування процесів і внутрішній контроль [7]. Через об’єднання
ініціатив усіх учасників ланцюга (інтегрування) в менеджменті якості створюється одна
всеохоплююча система [8], яка може набувати різних координаційних форм та
стандартизованих механізмів контролю й аудиту, що оптимізує трансакційні витрати.
У країнах Європейського Союзу процес реалізації приватних ініціатив у
забезпеченні якості супроводжувався перенесенням відповідальності за безпечність
продуктів харчування через створення приватних систем контролю якості. Роль
держави полягає у здійсненні «державного контролю над приватним контролем» [9].
У виробництві молока також сформувалися галузеві системи забезпечення якості.
Assured Dairy Farms (ADF) була створена в 1999 році як National Dairy Farm Assured
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Scheme (NDFAS) за ініціативою виробників – NFU; покупців і переробників молока – Dairy
UK, і ветеринарів – BCVA. Особливістю структури ADF (названа так з 2006 р.) є
гармонізація і моніторинг з боку головної організації «AFS» (схема-парасолька) з
маркетинговим логотипом «Red Tractor». AFS є об’єднанням Національного союзу
фермерів (Англія, Уельс, Ольстер), Рада розвитку сільського господарства та
садівництва, Молочників Великої Британії і Британський консорціум роздрібної
торгівлі. ADF розробляє стандарти, а їх дотримання перевіряють 6 незалежних
сертифікаторів. Закупівельники молока, як перші покупці та члени системи,
зобов’язуються співпрацювати лише з фермами, які виконують вимоги ADF до процесів
та продуктів [10].
У 2007 році була реорганізована голландська система менеджменту якості KKM
(Keten Kwaliteit Melk) шляхом злиття трьох незалежних інституцій – ККМ Фундація
(розробка стандартів), ОСМ (сертифікація підприємств) і MCS (аналіз проб молока) – в
одну приватну організацію Qlip. Публічною залишилась контролююча функція з боку
COKZ (Нідерландський орган контролю молока і молочних продуктів). COKZ є приватний
інститут, який здійснює інспекції та контроль за дотриманням європейського і
національного законодавства, видачу експортних сертифікатів, виконуючи таким
чином контролюючу функцію для уряду Нідерландів [11].
З адміністративно-територіальних причин в Бельгії функціонує два
акредитованих органи з сертифікації інтегрованої системи менеджменту якості ІКМ
(Integrale Kwaliteit Melk) – QMK Служба Валлонії при молочному комітеті і ІКМ-Фландрія.
Внутрішня робоча група IKM/QMK визначає директиви, принципи і приймає всі рішення,
що стосуються змісту специфікацій. Робоча група складається з 8 представників
сільськогосподарських організацій (Загальний синдикат фермерів (ABS), Союз фермерів
(BB) та Федерація сільського господарства Валлонії (FWA)), 8 представників молочної
промисловості (Асоціація бельгійської молочної промисловості (CBL)), представників
внутрішніх професійних органів (один з Фландрії і один з Валлонії) [12].
Принцип встановлення стандартів робочою групою об’єднання ініціативних
організацій (Німецький селянський союз, Німецький союз Райффайзен, Асоціація
молочної індустрії) наслідують також в німецькій системі забезпечення якості молока
QM-Milch. На відміну від традиційних систем сертифікації аудиту, дотримання вимог
системи здійснюється зовнішніми, але неакредитованими органами контролю
(Федеративні союзи молочників, Федеративні контролюючі союзи, Органи експертизи
молока). Заявку на проведення аудиту молочної ферми контролюючим органом подає
відповідний молокозавод згідно з порядком за зростанням ризику. В окремих
федеративних землях експерти від молокопереробних підприємств є членами
аудиторської комісії. Молокопереробні підприємства інтегрують QM-Milch у власну
систему менеджменту якості (найчастіше ISO 9000), що забезпечує безперебійний
контроль якості між двома ланками ланцюга. QM-Milch побудована на базі існуючих
нормативних документів, стандартів Good Agricultural Practices (GAP) і забезпечує якість
молока на рівні його виробника. Така горизонтальна система слугує також засобом
внутрішнього контролю якості, оскільки контроль процесів виробництва здійснюється
за допомогою переліку критеріїв (чек-листів). Через визнання систем якості
виробництва кормів уникають подвійного контролю [13].
Три останні системи підтвердили визнання вимог кожної з них як такі, що
відповідають одна одній, оскільки критерії оцінки (здоров’я, добробут та ідентифікація
тварин, доїння та зберігання молока, доїльний зал, доїльні установки, посуд, тара,
персонал, корми, медикаменти, навколишнє середовище) гармонізовані.
Аналіз вищезазначених систем дає можливість окреслити наступні основні
критерії системи забезпечення якості виробництва молока:
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• Ініціатива для заснування системи менеджменту якості, яка орієнтована як на
продукт, так і на процеси, надходить з боку приватних інституцій (координаційних форм
галузевої співпраці – союзів виробників та переробників молока – власників системи) і
націлена поширюватись на весь ланцюг виробництва через інтегрування зусиль в
управлінні якістю;
• Система базується на внутрішній документації, що забезпечує контроль та
відстеження;
• Виробник молока через сертифікат сигналізує переробнику про якість процесів
виробництва молока (гігієна, здоров’я тварин, техніка). Залежно від характеристик
споживача сертифікат може слугувати йому також сигналом;
• Через інститути акредитації сертифікатом підтверджується незалежність і
компетентність у проведенні аудиту;
• Розробник стандартів здійснює моніторинг сертифікаційного органу.
Ці та інші особливості приватних ініціатив у забезпеченні якості були враховані
при побудові схематичної моделі забезпечення якості виробництва молока (рис. 1).
Носій системи
Встановлення
стандартів
Моніторинг

Кінцевий споживач

Сигнал

Мол.
продукт

Молоко

Інтеграція

Ініціатива

Переробник молока
Власна система якості

Сигнал

Виробник молока
Внутрішніи контроль

Аудит
Сертифікація

Орган
сертифікації

Орган з
акредитації

Документація
Контрольовані
корми
Виробник кормів
Власна система якості
Визнання системи

Рис. 1. Базова модель забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі
Джерело: розроблено авторами
Основний принцип вище зображеної моделі охоплює переважно характеристики
систем сертифікацій – незалежна перевірка якості з дотриманням економічної незалежності різних підприємств. Як бачимо (рис. 1), якість молока та його контроль починається
від виробника. До факторів контролю на цій стадії відносяться (табл. 1): годівля худоби,
технологія утримання худоби, технологія доїння, гігієна обслуговую-чого персоналу,
технологія зберігання молока, маркетинг готової продукції, внутрішній контроль. Усі інші
фактори управління якістю молока при надходженні до споживача мають зовнішній
характер. Щоб співставити дану модель з українськими умовами діяльності учасників
ланцюга виробництва молока, необхідно проаналізувати наступні питання: хто визначає
параметри якості і яку роль у цьому відіграють приватні ініціативи.
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Таблиця 1. Складові витрат та ефективність виробництва молока в
агрохолдингу «Сігнет» у І півріччі 2019 року
Показник
Січень
Лютии
Березень Квітень Травень
Середньомісячне
612
608
612
607
604
поголів’я ВРХ, гол
Валовии надіи, т
506
468
522
493
501
Оплата праці
270
259
364
349
391
Корми
1 553
1 432
1 636
1 617
1 704
Ветеринарні препарати
137
127
98
122
150
ПММ
14
21
18
21
27
Інші витрати
74
69
119
85
89
Загальновиробничі
532
435
503
616
488
Всього затрат
2 580
2 343
2 738
2 810
2 847
Виручка від реалізації
молока, тис. грн без ПДВ
4 163
3 735
3 958
3 598
3 756
та дотацією
Собівартість 1 л, грн/л
5,1
5,0
5,2
5,7
5,7
Ефективність виробництва молока (по фізичному обсягу):
виробнича собівартість 1
кг молока в фізичніи вазі
5,08
4,97
5,22
5,67
5,65
без ПДВ
побічна продукція( гніи,
14,35
14,35
14,35
16
15,65
приплід), тис. грн
ціна реалізації без ПДВ,
8,75
8,38
7,94
7,64
7,89
грн/кг (фізичнии л)
прибуток, грн/кг
3,68
3,40
2,72
1,98
2,23
прибуток - всього, тис. грн 1 748,5
1 516,7
1 355,1
930,3
1 062,6
рентабельність, %
72%
68%
52%
35%
39%

Червень

Всього

625

611

475
378
1 478
95
26
102
764
2 843

2 958
2 011
9 420
730
126
539
3 337
16 163

3 306

22 516

6,0

5,5

5,95

5,43

14

88,7

7,54

8,03

1,59
697,1
27%

2,59
7 269,0
48%

Джерело: розроблено авторами на основі даних агрохолдингу «Сігнет» за І півріччя
2019 року
Актуальне законодавство України закріплює відповідальність операторів ринку
за безпечність молока, що вводиться в обіг, відповідно до наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до безпечності та якості
молока і молочних продуктів» № 118 від 12 березня 2019 року, що зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 р. за № 593/33564 (далі – наказ
Мінагрополітики №118/2019).
Ці Вимоги запроваджують належну практику виробництва, переробки та
введення в обіг молока та молочних продуктів, встановлюють критерії до сирого
молока, які обумовлюють його придатність для введення в обіг.
Наступним важливим питанням для аналізу можливостей застосування
запропонованої моделі приватних систем є оцінка ролі галузевих самоврядних
організацій. Так, інтереси виробників молочної продукції представляє 6 галузевих
об’єднань. Національна асоціація молочників України (УКРМОЛПРОМ), з 1995 року є
найпотужнішим лобі у законодавчій та технічній політиці галузі [14].
Виробники сирого молока згуртовані за регіональним принципом у
дрібномасштабні організації з метою економічної кооперації (корми, племінна справа)
чи спільної збутової стратегії (Асоціація виробників молока України, кластер
«Натуральне молоко»). Найбільшою є Асоціація виробників молока, що об’єднує середні
та великі господарства (АВМ).
В той же час, жодна з вищеназваних інституцій не проявляє ініціативи у розробці
інтегрованих систем забезпечення якості молока.
З іншого боку, об’єднанням операторів ринку надається право на розробку
власних методичних настанов щодо виконання загальних гігієнічних вимог, а також
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Наказ
Мінагрополіти
ки №118/2019,
(з 01.01.2020)

Загальне бактеріологічне забруднення (ЗБЗ) - кількість
мікроорганізмів (КУО) в 1 мл за температури 30°С
Кількість соматичних клітин (КСК) в 1 мл
Наявність інгібіторів

Постанова про
гігієну
виробництва
молока,
Швеицарія

Показник

Регламент
Європеиського
Парламенту та
Ради (ЄС) ЄС
№ 853/2004

інших вимог, що визначені законодавством, про безпечність та окремі показники якості
харчових продуктів, розроблені та затверджені відповідним органом державної влади.
Таблиця 2. Порівняння мікробіологічних показників якості молока за вимогами
окремих держав

100 000

80 000

500 000
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відсутні

Джерело: розроблено авторами
Таким чином, європейський підхід передбачає, що компетентним органом
контролюється виконання встановлених законодавством мінімальних гігієнічних
вимог, для досягнення яких об’єднання операторів ринку розробляють власні настанови
(затверджені і підготовлені у відповідності з Регламентом ЄС 852/2004). Для прикладу,
в ЄС єдиний реєстр містить 671 настанову з належних практик, 34 з яких стосуються
рівня первинного виробництва.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Підсумовуючи викладене, варто підкреслити, що в Європейському Союзі
становленню приватних систем управління якості передували масштабні кризи та
скандали в харчовій індустрії (коров’ячий сказ). Тому європейські приватні системи
направлені першочергово на відновлення довіри як у межах самого ланцюга створення
вартості (business-to-business), так і у споживача (business-to-consumer).
Система безпечності харчових продуктів України переживає період
реформування. Важливою особливістю цього процесу є те, що стимули для змін
надходять ззовні. Мова йде про пристосування до європейських підходів у забезпеченні
якості, зокрема через часткове перенесення відповідальності за безпечність з держави
на виробників.
В українському молочному бізнесі сертифіковані системи менеджменту якості
знайшли своє поширення насамперед в результаті експортної діяльності виробників
молочної продукції.
У зв’язку з відсутністю приватних галузевих ініціатив у розробці власних систем
забезпечення якості молока, адаптування вищенаведеної моделі зарубіжних систем в
умовах українських товаровиробників окреслює роль держави (як носія системи). У
такому випадку контроль за дотриманням сформованих державними службами вимог
та стандартів може здійснюватись за двома механізмами: мережа компетентного органу
або приватний орган сертифікації. Результат дії такого варіанту здійснення державної
політики з безпечності без економічних стимулів забезпечуватиме тоді лише мінімальне
виконання встановлених законодавством вимог.
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THE ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS IN THE STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
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Abstract
The article considers aspects of Public Relations in the structure of corporate social responsibility.
Now in the world practice it is an integral part of the world business. It is shown that according to
many experts, they are closely related and in large companies most workflows focus on PR with
CSR.
All the participants of business process have been involved in solving of this problem. And the
nowadays concept of corporate social responsibility is the contemporary answer to it. The main
communication between a company and the society is carried out through PR, so these employees
are engaged in the process more than others. Thus, public relations became one of the main
instruments in CSR interaction.
Thanks to the creative field of PR, most of the classic tools, activities can be implemented in
countless options in practice. The concept of corporate social responsibility is revealed, which
includes: work with partners, social aspects of interaction with suppliers and customers, ensuring
the safety of staff, environmental responsibility, policy and use of natural resources, interaction
with authorities, government agencies and public organizations to address general social
problems.
The article focuses on the fact that the organization, as a cyclically developing system, cannot
completely avoid crises throughout its existence. That is why it is so important to timely predict
and forecast the crisis, to correctly determine its causes and possible mechanisms for resolving or
mitigating the crisis itself. The aim of the work was to show that the role of corporate social
responsibility in different crises is varied. Corporate social responsibility is one of the few ways out
of the crisis. The concept of corporate social responsibility radically changes the role of
corporations in the economy. Business is seen not only as a major catalyst for economic growth,
but also as an institution that is actively involved in maintaining social stability in society.
Keywords: public relations (PR), corporate social responsibility (CSR), crisis.
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Тетяна НЕТЕЦЬКА
доцент кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного
технічного університету «Харківськии політехнічнии інститут»,
Наталія МЕЧЕНКОВА
викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного
технічного університету «Харківськии політехнічнии інститут»
АСПЕКТИ ПАБЛІК РИЛЕЙШЕНЗ У СТРУКТУРІ КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Анотація
У статті розглядаються аспекти паблік рилейшенз у структурі корпоративної
соціальної відповідальності. Зараз у світовій практиці це є невід'ємною частиною
світового бізнесу. Доведено, що на думку багатьох фахівців, вони тісно пов'язані і в
великих компаніях більшість робочих процесів зосереджуються на ПР з КСВ. Завдяки
творчій сфері піар більшість видів активності можуть бути реалізовані у чисельних
варіантах на практиці. Розкрите поняття корпоративної соціальної відповідальності,
яке включає в себе: роботу з партнерами, соціальні аспекти взаємодії з постачальниками
і покупцями, безпеку персоналу на робочому місці, екологічну відповідальність, політику і
використання природних ресурсів, взаємодію з органами влади, державними
структурами і громадськими організаціями для рішення загальних соціальних проблем.
У статті приділено увагу тому, що організація як система, що циклічно розвивається, не
може повністю уникнути криз протягом усього свого існування. Тому так важливо
своєчасно передбачити й прогнозувати кризу, правильно визначати її причини та
можливі механізми вирішення або пом'якшення самої кризи. Метою роботи було
показати, що роль корпоративної соціальної відповідальності в умовах різних криз не є
однаковою. Корпоративна соціальна відповідальність – це один з небагатьох шляхів
виходу з кризи. Концепція соціальної відповідальності бізнесу докорінно змінює роль
корпорацій в економіці. Бізнес розглядається не тільки як основний каталізатор
економічного зростання, але також в якості інституту, який бере активну участь у
підтримці соціальної стабільності в суспільстві.
Ключові слова: паблік рилейшенз (ПР), корпоративна соціальна відповідальність (КСВ),
криза.
JEL classification: M14
Introduction
There are many new things in the world. Many definitions, rules, and evaluations change
under the pressure of 21st century trends. We cannot fail to notice this, because globalization
as one of the main topics affects everyone. We are not limited by area, information, work or
point of view to notice this fact. If an ordinary person understands this, then businessmen feel
the influence better in various areas where they work and interact to solve problems.
The modern society is interested in many questions such as news, ecology, politics,
business models, social norms of behavior and etc. You can’t “close the company doors” now
because of clear politics in all the points [1, р. 24]. To survive you should be more social, it gives
you some commercial attractiveness, ability to get more profits from the authorities and less
taxes. So, companies follow trends to build business in new conditions [2].
All the participants of business process have been involved in solving of this problem.
And the nowadays concept of corporate social responsibility is the contemporary answer to it.
The main communication between a company and the society is carried out through PR (a
professional or group of people), so these employees are engaged in the process more than
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others. Thus, public relations became one of the main instruments in CSR interaction. “Business
to-day is taking the public into partnership” [3, р. 10].
This tendency is up-to-day in the USA and European countries. Ukrainian business is
looking at the concept and begins to follow it. We can see now just the first steps. This topic is
not studied enough for the country [4]. The Ukrainian experience is quite young but well
enough to be more progressive and get investments. The wish to become a European country
and to get more respect and trust helps the national business to improve this tendency.
Such opinions are known from the companies’ histories, studied and discussed in PR and
business literature, in cross-cultural interaction.
To begin with, you should define the basic terms that gradually take root or adapt to the
Ukrainian market.
In essence, CSR is a multifaceted concept, is considered in a number of theories and
applies many approaches. For example, in an article by Elisabet Garriga & Domenec Mele [5]
there are 4 main groups that relate to certain areas of activity: CSR – a means of achieving
economic results, theories related to corporate power and responsible use of it in politics,
integration theory, where big business is involved in satisfying social needs and ethical theories
based on the responsibilities of companies to society. In practice, the theory of CSR contains
four aspects related to profit, political effectiveness, social requirements and ethical values.
Throughout the development of business in Western countries, the very concept of CSR
has changed. Introduced as a term in the 1970s, each decade transformed it and interpreted it
as market conditions demanded.
Highlighting the main points that are often encountered in different approaches, it can
be determined that if social responsibility requires the observance of the rules, principles of
requirements and principles of society, then corporate social responsibility, which primarily
concerns large organizations, is the realization of the interests of the company through social
security of its development, team and active participation of the company in the development
of society.
The concept of corporate social responsibility includes: work with partners, social
aspects of interaction with suppliers and customers, ensuring the safety of staff., Environmental
responsibility, policies and the use of natural resources, interaction with authorities,
government agencies and public organizations to address common social issues.
For the Ukrainian experience in developing CSR, according to practitioners, relevant
"that companies in Ukraine are increasingly demonstrating their social mission – to change
people's lives for the better” [6, р. 15].
Now CSR in the world practice is an integral part of the world business.
According to many experts, PR is now closely related to CSR, and in large companies
concentrates most of the PR workflows of CSR.
Public Relations appeared in the United States about 100 years ago. We can even find
examples of PR in Ancient Greece and Rome, but in reality, PR only appeared when the
participants in the process realized that they were engaged in certain activities limited to the
business sphere. Some scholars have linked the PR's starting point to the creation of the first
PR agency, The Publicity Bureau, by Boston journalists. Today there are a number of definitions
of PR. Many scientists agree with the US definition: “‘Public relations is the management
function that establishes and maintains mutually beneficial relationships between an
organization and the publics on whom its success or failure depends [7, р. 9]. There is British
one which was given by Institute of Public Relations (CIPR): “[Public relations] is the planned
and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an
organization and its publics” [8, р. 10].
When a separate direction appeared, a new stage of development of the PR area began.
Many researches are interested in this topic. Ch.J. Fombrun, from 1996 began to study
top companies and to 2000 wrote in the research about the importance of social responsibility
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for US companies [9]. Also, there are works by M. Friedman, A. Crane, K. Davis, M. Van
Marrewijk, G. Tulchinsky writes about the communication of social partnership and PR. There
are overviews in many countries which value CSR. Many analysts hold annual polls devoted to
trust, Edelman Trust Barometer, Investment Trust Awards, for example. Such initiatives say
about the adult business position when a company understands well that lives in some
communities.
In Ukraine D. Guz, A. Guz, E.Lazorenko, M. Saprikina are engaged in the studying of
corporate social responsibility context [10]. Ukrainian businessmen and the government are
arranged in some developing programs for spreading CSR.
PR is a creative sphere, so most of the classic tools, activities can be implemented in
countless options in practice. Even in the textbook, the press conference as a method of
cooperation with the market and customers, in practice, can target other groups of the target
audience or pursue other goals, such as winning a subsequent state tender. procurement, to
present themselves through a social or environmental project as a company with certain image
characteristics, etc.
Therefore, PR rules today are more flexible to develop the scope of activities and
adequately respond to changes and market needs.
Outline of the main research material
The organization, as a cyclically evolving system, cannot completely avoid crises
throughout its existence. That is why it is so important to anticipate and forecast the crisis in a
timely manner, to correctly determine its causes and possible mechanisms for resolving or
mitigating it.
Whereas crisis management should be first of all characterized as a type of management
in which hazard prediction, symptom analysis, the development of measures to prevent or
reduce the negative consequences of the crisis, and the use of its individual facts for subsequent
development are defined in a certain way.
Based on this definition, there are two types of crisis management:
1) Management in a crisis. It is important to determine how the company can
withstand changes in the external environment. Since people work in any organization, the
enterprise produces certain benefits for consumers, the survival of the company and its
reorganization is important. Then the development of this company will positively affect both
the economy and society as a whole, provided that recreational activities should be carried out
taking into account the principles of corporate social responsibility;
2) Crisis management. In the process of this kind of management it is determined by
what preliminary measures it is possible to maintain the viability of the enterprise and achieve
its goals. In this case, the implementation of the ideas of social responsibility contributes to the
formation of competitive advantages for the sustainable development of the organization.
Corporate social responsibility is one of the few ways out of the crisis. According to
sociological research, a business that behaves socially responsibly is more preferable among
buyers and consumers. Here is a simple logic: if the company behaves properly, respectively, it
produces a good and quality product. It will not deceive buyers. This is the first thesis that
makes socially responsible business profitable. Among other things, the social responsibility of
business is an opportunity to create intangible assets, to increase the price of the image. Such
activities increase the value of the company in the stock markets, etc.
The role of corporate social responsibility in different crises is varied.
In an economic crisis that reflects sharp contradictions in the economic condition of
the organization, relationships with business partners, defaults and bankruptcy, corporate
social responsibility is expressed in building trust with business partners and can mitigate the
economic crisis in the organization.
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A social crisis arises when the interests of different social groups clash. The purpose of
corporate social responsibility is that it is the contradictions and conflicts between the
organization and its stakeholders, but also helps to find common goals for all participants.
An organizational crisis is manifested in the emergence of confusion, business
conflicts, irresponsibility, which paralyzes organizational activities or causes excessive
bureaucracy. And not only the organization (represented by management) should be
responsible to its employees. Employees in a socially responsible company also tend to trust
each other and act in concert.
A psychological crisis manifests itself in the form of stress of employees, in the
emergence of feelings of insecurity, dissatisfaction with work and social status. This is a crisis
in the socio-psychological climate of the team. Internal corporate social responsibility
programs are fully aimed at preventing such crises, which are designed to neutralize all the
listed negative consequences of psychological crises.
A technological crisis may look like an exacerbation of the contradictions between
trends, opportunities and consequences of scientific and technological progress. When
introducing innovations into production, it is necessary to be guided by the principles of
corporate social responsibility, as the consequences of the introduction of any innovations can
have a negative impact on the organization, its environment and society as a whole. Corporate
social responsibility should prevent the implementation of developments, and hence
innovations, which are expected to have a negative impact on the future development of the
company. Corporate social responsibility should play the role of a brake for the entrepreneur,
who before doing something, must think about the consequences
PR tools are a necessary element in maintaining corporate social responsibility.
An economic crisis primarily adjusts to the B2B market and the main PR tools are
industry and business events, conferences, work in electronic communities with specialized
and general economic media, press conferences, work with opinion leaders, project or product
presentations, networking. It is also necessary to add building relationships with investors,
creating and managing the company's image, corporate identity, lobbying, working with the
media.
During a social crisis, the main work is focused on the markets B2C, C2B (in the most
developed countries). And PR tools are connected with news stories, press conferences for the
media, charity, participation in social projects at the city or regional or national levels, work
with social networks and opinion leaders, special events for social groups, the company's
image, live shows, PR and interactive boom.
The main market for work during an organizational crisis is B2B, B2C. Internal PR
tools: establishing communication through team building, corporate publication, motivational
and training programs, building relationships with investors, top management.
During a psychological crisis, the main focus of work is on internal PR. This is work
with micro-opinion leaders, social networks, training sessions and team building, an interactive
boom.
B2C and C2C are the main markets for work during a technological crisis. The tools can
be any tools in the field of reputational PR, aimed at the future for business development: media
- cooperation, mainly Internet - media, as well as relations with the government, image or
company image management, lobbying, media and live PR
According to the researches [11] there are four types of social responsible companies in
Ukraine:
- Branches of multinational corporations that have international corporate strategies,
- Progressive Ukrainian companies that realize some activities for long-term
development and international legalization of the business in the West,
- Opportunistic companies. They use CRS as a trend, so they action an integral part of
the PR strategy and help to increase reputation value,
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- Companies that consider the fact of compliance with legal norms stimulate this
interest [12].
Conclusions and prospects for further researches
According to sociological research, Ukrainian business is ready to implement corporate
social responsibility programs, it is interested in it. However, the challenge is to help businesses
stimulate this interest.
There are three sectors in Ukraine: public organizations, government agencies and
business. The state tries to drive everything into some normative-legal acts and to distribute
social projects between business structures by order. Of course, businesses react negatively to
such interference. Corporate social responsibility is a good will that cannot be enshrined in law.
The concept of corporate social responsibility is radically changing the role of
corporations in the economy. Business is seen not only as a major catalyst for economic growth,
but also as an institution that takes an active part in maintaining social stability in society.
In times of crisis, business is struggling to cope with its main task in relation to society,
namely the creation and preservation of jobs, as well as maintaining a competitive level of
wages.
The most popular corporate social practices in the field of labor relations in Ukraine are
personal growth programs for employees and programs for working with students
(internships). And the third popular direction is corporate volunteering. 67% of companies
raise funds for charity. And communicate with employees on corporate social responsibility
most often through a corporate newspaper or website. The format of such communications in
the world is much more diverse.
Summing up, it should be said that corporate social responsibility is not just the
responsibility of the company to the people, organizations that it faces in the process of activity,
to society as a whole, not just a set of principles according to which the company builds its
business processes. and the philosophy of organizing business and social activities, which are
adhered to by companies that care about their development, ensuring a decent standard of
living, the development of society as a whole and the preservation of the environment for future
generations.
The CSR concept is gradually developing and becomes an important component of
business communication in Ukraine, in different stages of company development and market
conditions.
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РОЛЬ КЕРІВНИКІВ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
Мостенська, Т. Л. Роль керівників в антикризовому управлінні [Текст] / Тетяна Леонідівна Мостенська, Ольга Дмитрівна Костюк, Єлізавета Василівна Калініченко // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 2. – С. 188 – 196. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. При виникненні будь-якої кризи у керівників є два однаково важливих завдання:
вирішити нагальну проблему, пов’язану із виходом із кризової ситуації з найменшими
втратами для організації, і не допустити її повторення. В антикризовому управлінні
особистість менеджера, його реакція, поведінка та швидкість прийняття управлінських
рішень має винятково велике значення. Індивідуально-психологічні властивості та
особистісні характеристики менеджера будуть визначати, яким чином будуть
вирішуватись задачі, що поставатимуть перед організацією, наскільки ефективним буде
антикризове управління, яким чином менеджер зможе проявити себе як відповідальний
та ініціативний керівник, наскільки ефективними будуть управлінські рішення в
складних та непередбачуваних ситуаціях.
Метою статті є визначення ролі керівників в антикризовому управлінні та визначення
особливостей поведінки менеджерів у кризовій ситуації.
Результати. Охарактеризовано визначення антикризового менеджменту з позиції
когнітивної (психологічної), соціально-політичної та технологічно-структурної теорій
антикризового менеджменту. Визначено вплив кризи на персонал підприємства та
охарактеризоване сприйняття кризи з двох позицій: загрози організації та впливу кризи
на менеджера як на особистість. Проведено дослідження впливу особистісних
характеристик
менеджера
на
ефективність
антикризового
управління,
охарактеризовано поведінку особи, яка приймає рішення, при визначенні заходів
стратегічного антикризового управління залежно від сприйняття кризи керівником.
Розроблено процедуру антикризового управління, яка враховує сприйняття кризи
керівником на різних етапах виникнення та розгортання кризи. Охарактеризовано вплив
психоемоційного стану на прийняття рішень в антикризовому управлінні. Визначено
© Тетяна Леонідівна Мостенська, Ольга Дмитрівна Костюк, Єлізавета Василівна Калініченко, 2020
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вплив на ефективність антикризового управління стресостійкості та організаційних
навичок керівника.
Висновки. Розуміння ролі керівників у антикризовому управлінні дозволяє підвищити
його ефективність. Важливим є сприйняття керівником кризової ситуації та передбачення реакції персоналу на антикризові заходи. Високий рівень стресостійкості керівників і сприйняття кризи з точки зору ймовірних викликів для організації, а не для власне
керівника, дозволяє приймати керівникові нетрадиційні рішення, що забезпечує конструктивну організаційну поведінку та знижує втрати організації від настання кризи.
Ключові слова: антикризовий менеджмент, керівник, криза, управління.
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THE ROLE OF LEADERS IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT
Abstract
Introduction. In case of any crisis, leaders have two equally important tasks: to solve the urgent
problem of overcoming the crisis situation with the least losses for the organization, and to
prevent its recurrence. In anti-crisis management, the personality of the manager, his reaction,
behavior and speed of management decisions are extremely important. Individual psychological
characteristics and personal characteristics of the manager will determine how to solve the tasks
facing the organization, how effective anti-crisis management will be, how the manager will be
able to prove himself as a responsible and proactive leader, how effective management decisions
will be in difficult and unpredictable situations.
The purpose of the article is to determine the role of leaders in anti-crisis management and to
determine the behavior of managers in a crisis situation.
Results. The definition of anti-crisis management from the viewpoint of cognitive (psychological),
socio-political and technological-structural theories of anti-crisis management was
characterized. The impact of the crisis on the staff of the enterprise was determined and the
perception of the crisis was characterized from two positions: the threat of organization and the
impact of the crisis on the manager as a person. A study of the manager’s personal characteristics
impact on the effectiveness of anti-crisis management was made, the behavior of the decision
maker in determining the measures of strategic anti-crisis management depending on the
perception of the crisis by the leader was characterized. An anti-crisis management procedure
that takes into account the perception of the crisis by the leader at different stages of the
emergence and deployment of the crisis was developed. The influence of the psycho-emotional
state on decision-making in anti-crisis management was characterized. The impact on the
effectiveness of anti-crisis management of stress resistance and organizational skills of the leader
was determined.
Conclusions. Awareness of the leaders’ role in anti-crisis management can increase its
effectiveness. It is important for the leader to perceive the crisis situation and anticipate the
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reaction of staff to anti-crisis measures. The high level of stress resistance of leaders and the
perception of the crisis from the point of view of possible challenges for the organization, and not
for the leader himself, allows to make unconventional decisions that ensure constructive
organizational behavior and reduce organizational losses during the crisis.
Key words: anti-crisis management, leader/manager, crisis, management.
JEL classification: H12; M10
Вступ
Організаціині кризи характеризуються значним ступенем неоднозначності
ситуаціи як для організації, так і для її керівництва. У разі розгортання кризи причини
та її наслідки не завжди відомі и прогнозовані. Попри те, що кризи можуть мати низьку
имовірність виникнення, вони можуть становити сериозну загрозу виживанню
організації та здіиснювати не менш негативнии вплив на стеикхолдерів. Часто для того,
щоб відреагувати на виникнення кризи або на її попередження, керівники мають обмаль
часу. Проте, при виникненні будь-якої кризи у керівників є два однаково важливих
завдання: вирішити нагальну проблему, пов’язану із виходом із кризової ситуації з
наименшими втратами для організації; не допустити повторення кризи.
Вирішення проблеми попередження кризи або виходу із кризового стану
викликає необхідність вирішення проблеми, що потребує прииняття управлінського
рішення та розуміння того, чи прииняте рішення призведе до позитивних змін.
В антикризовому управлінні особистість керівника, иого реакція на передкризову ситуацію и кризу, поведінка під час розгортання кризи та швидкість прииняття управлінських рішень має винятково велике значення. Індивідуально-психологічні
властивості и особистісні характеристики керівника будуть визначати, яким чином
будуть вирішуватись задачі, що поставатимуть перед організацією, наскільки ефективним буде антикризове управління, яким чином керівник зможе проявити себе, чи
готовии він до прииняття на себе відповідальності, якою мірою він готовии делегувати
повноваження, якии стиль поведінки обере в складних і непередбачуваних ситуаціях.
Виходячи із вищезазначеного, в антикризовому управлінні велику роль відіграють лідерські якості керівника, иого вміння визначати цілі, мотивувати підлеглих на їх
досягнення, иого комунікативні здібності, особиста ефективність і результативність.
Особливо важливою характеристикою керівника в антикризовому управлінні є
иого стресостіикість і здатність до самоуправління, саме ці якості забезпечують
адекватність реакції на кризу, дозволяють формулювати зрозумілі цілі та планувати
ефективні дії. Ефективна побудова керівником власної поведінки та діяльності дозволяє
досягати позитивних результатів в антикризовому управлінні, а впевненість і
виваженість дозволяють підлеглим будувати свою ефективну поведінку.
Вагомии внесок у розроблення теоретичних і практичних засад антикризового
управління та ролі керівників в управлінні кризою здіиснили закордонні науковці.
Серед них наибільш відомі: Pearson C.M., Clair J.A., Stern E.K., Barton L. , Rosenthal U.,
Pijnenburg B., Hermann C. F., Pauchant T.C., Mitroff I.I., Smart C., Vertinsky I., Smith D. та ін.
Серед вітчизняних науковців, які здіиснили внесок у розвиток теорії антикризового
менеджменту, варто відзначити роботи таких вчених як: Василенко В.О., Гуторов О.І.,
Гуторова О.О., Діденко Є.О., Іванюта С.М., Кухта П.В., Лігоненко Л.О., Ткаченко А.М.,
Фурдичко Л.Є., Чернявськии А.Д., Шершньова З.Є., Штангрет A.M. та ін.
Мета та завдання статті
Охарактеризувати роль керівників в антикризовому управлінні та визначити
особливості поведінки менеджерів у кризовіи ситуації.
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Виклад основного матеріалу
Організаціина криза – це подія з низькою имовірністю, що має високии вплив,
загрожує життєздатності організації та характеризується неоднозначністю причин,
наслідків і засобів вирішення, а також розумінням того, що рішення повинні прииматися
швидко [1, с. 61].
Антикризовии менеджмент у науковіи літературі розглядають з позиції трьох
теоріи: когнітивної (психологічної), соціально-політичної та технологічно-структурної.
Когнітивна теорія визначає вплив кризи на стан людини як члена організації та
роль людеи у настанні кризи [2].
У науковіи літературі мало вивчене питання психологічного стану представників
організації, які постраждали від наслідків кризи. Антикризове управління також має
бути спрямоване на дану категорію співробітників. В такому контексті важливим є
питання щодо ролі співробітників (керівників, членів колективу) у настанні и
розгортанні кризи.
Закордонні науковці вважають, що наслідками кризи можуть стати
«віктимізація» працівників, які фізично чи психологічно постраждали у кризовіи
ситуації, втрата довіри до організації та до себе через виникнення і розгортання кризи,
виникнення припущення особистіи загрозі.
Соціально-політична теорія кризи багато в чому доповнює сучасні визначення та
розуміння організаціиної кризи [3, с. 13-14].
Висновки науковців щодо ролі соціально-політичної теорії в антикризовому
управлінні обґрунтовуються таким.
По-перше, соціально-політична теорія кризи говорить про те, що всі кризи мають
спільні проблеми у соціальніи побудові реальності.
По-друге, соціально-політична криза припускає, що організація в умовах розгортання кризи, скоріш за все, не зможе запобігти кризі лідерства и втраті поведінкових
норм, що може сприяти виникненню супротиву організаціиному лідерству. Поведінка
персоналу в цьому разі буде спрямована на звинувачення та спроби усунення лідерів [4].
По-третє, члени організації ставлять під сумнів культурні цінності організації та
сприятимуть трансформації організаціиної культури [5].
Таким чином, відповідно до соціально-політичної теорії антикризове управління
не призведе до позитивного результату, якщо не буде здіиснене реформування
організаціиного лідерства та культури [1, с. 63-68].
З точки зору технологічно-структурних поглядів на управління кризою,
технологія розглядається з двох позиціи.
По-перше, технологією називають не тільки виробничі машини та інструменти,
але також і процедури, політику, практику управління та організаціині процедури.
По-друге, з точки зору управління кризовими ситуаціями, технологія вважається
такою, що викликає прогрес у виробництві, одночасно створюючи потенціал для
сериозних руинувань.
Таким чином, технологічно-структурні сили можуть провокувати кризи и
створювати потенціал для руинування організаціиного розвитку [2].
Антикризове управління передбачає активні дії керівників, що забезпечують чітку взаємодію всіх зацікавлених сторін. З огляду на це, кризу можна розглядати як такии
стан організації, кінець якому може покласти втручання керівників – осіб, які наділені
владними повноваженнями, користуються авторитетом і приимають на себе відповідальність за управлінські рішення. В антикризовому управлінні роль менеджерів неоднозначна. Іх дії можуть призвести як до поглиблення кризи, так і до подолання кризових явищ. Роль менеджерів в управлінні кризами розглядає соціально-політична теорія.
Не зважаючи на причини кризи, перебіг подіи при її розгортанні, як правило,
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співробітники організації, що знаходиться у кризовому стані, провину за кризову
ситуацію покладають на керівників. Саме тому в більшості випадків керівники
насамперед втрачають довіру персоналу. Це ускладнює роботу керівників, оскільки
кризова ситуація вимагає ефективних комунікаціи, підтримки колективу та спільної
роботи для реалізації розроблених антикризової стратегії та антикризових заходів.
Залежно від особистісних характеристик керівників формуються різні варіанти
їхньої поведінки.
Ефективне попередження кризових ситуаціи і управління ними передбачає
мінімізацію як потенціиного ризику, так і наслідків кризи як для організації, так і для
зацікавлених сторін. Ефективним антикризове управління буде, якщо керівник
забезпечить визначення цілеи антикризового управління організацією та зуміє
здіиснити поєднання індивідуальних і колективних завдань, чітко визначить ролі для
кожного виконавця управлінського рішення.
Таким чином, при антикризовому управлінні повинні забезпечуватись виваженні
дії менеджерів, що коригують індивідуальну и колективну поведінку. Менеджери повинні вміти управляти власним емоціиним станом і емоціиним станом персоналу, спрямовувати свої дії на швидке відновлення організації та колективу у посткризовии період.
Можливість настання кризи и ефективність антикризового управління в умовах
змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищах сприимається керівниками через
можливі загрози базовим цінностям з двох позиціи:
- загрози організації;
- вплив кризи на менеджера як на особистість.
При виникненні кризи дуже важливо, яка із загроз здіиснює пріоритетнии вплив
на керівника як на особу, що приимає рішення. Вплив кризи на керівника як на
особистість визначає в якості пріоритетів власну репутацію керівників і можливість
залишатися при владі. В цьому разі настання кризи розглядається як потенціина загроза
власному статусу, добробуту, посаді и, таким чином, виступає джерелом кризового
стресу для осіб, які приимають рішення в антикризовому управлінні. За цих умов
прииняття рішень буде орієнтоване на власні ідеологічні або матеріальні інтереси, а не
на пошук наибільш раціональних шляхів виведення підприємства з кризи [2].
Для підвищення ефективності реалізації приинятих управлінських рішень при
здіисненні антикризового управління слід уникати звинувачення співробітників за
винятком випадків злочинного вчинення або недбалості. Натомість слід зосередити
увагу на одержаному досвіді, а також на піднятті ефективності систем і механізмів
управління, щоб зменшити можливість маибутніх криз або пом’якшити наслідки тих, що
виникають. Такии підхід можна вважати відповідними діями для набуття досвіду та
розроблення ефективних процедур в управлінні кризою [6, с. 41].
Дослідження з антикризового управління дозволяють зробити висновок, що в
умовах тиску кризи особи, які приимають рішення:
1) потерпають від вкраи негативного ставлення до себе;
2) рухаються до централізації процесу прииняття рішень у площині політики
організації.
Проте, поведінкові наслідки не характерні для всіх випадків кризової
конфронтації. Це відбувається, коли особа, яка приимає рішення, відчуває істотну
невідповідність між здібностями людини справлятися із ситуацією і тим, що вважається
необхідним для пом'якшення кризи. Науковці зробили висновок щодо психологічної
природи процесу прииняття рішень у процесі антикризового управління [7, c. 259].
Для того, щоб здіиснювати ефективне антикризове управління, менеджери
повинні бути орієнтовані на:
- досягнення стратегічних цілеи антикризового управління та їх узгодженість із
загальноорганізаціиними цілями;
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- забезпечення ефективного контролю як власної поведінки та психоемоціиного
стану, так і персоналу;
- розвиток компетентностеи управління персоналом;
- використання сучасних технологіи і інструментів менеджменту в
антикризовому управлінні;
- налагодження ефективних комунікаціи (форма и зміст повідомлень, канали
зв’язку);
- забезпечення ефективного зворотного зв’язку;
- розуміння мотиваціиних чинників, які визначають поведінку підлеглих.
Будь-яка організація орієнтована на визначення та досягнення стратегічних цілеи. Для забезпечення руху організації до встановлених орієнтирів необхідне узгодження стратегічної цілі з цілями структурних підрозділів і особистими цілями як керівників,
так і персоналу.
Відсутність стратегічного мислення у керівника може стати причиною
розбалансованості між цілями різних рівнів. Зі свого боку, відсутність балансу цілеи
створює передумови для поглиблення кризової ситуації.
Оскільки процес прииняття управлінського рішення – це психологічнии процес,
відсутність контролю за психоемоціиним станом і власними поведінковими реакціями
знижують ефективність реалізації приинятих управлінських рішень. При цьому особисті
цінності та цілі менеджера часто виступають ключовими чинниками ефективних і
обґрунтованих рішень.
Таким чином, сприиняття керівником кризи виступає одним із основних
чинників, що забезпечує ефективність процесу антикризового управління. Процес
антикризового управління, виходячи із орієнтації на сприиняття керівником кризи, має
такии вигляд (рис. 1).
Вплив чинників зовнішнього
середовища, що можуть
спровокувати кризу

Організаціина підготовка
до здіиснення
антикризового управління

Вплив чинників внутрішнього
середовища, що можуть
спровокувати кризу

Реакція керівника на можливість настання кризи
не ідентифіковано

Сигнали щодо можливості настання кризи

настання кризи

ідентифіковано

дії з попередження кризи

неефективні

реакція менеджменту (управління кризою)
Неефективний менеджмент
Непередбачувані індивідуальні та
колективні реакції:
• зруиновані припущення;
• порушення когнітивних, емоціиних та
поведінкових реакціи;
• розмита соціальна структура

Результат: некероване
розгортання кризи

Ефективний менеджмент.
Передбачувана реакція та запланована
організаціина поведінка:
• об’єднання навколо єдиної цілі;
•командна поведінка;
• координація діяльності зацікавлених
сторін;
• ефективні комунікації

ефективні
вихід із
передкризової
ситуації

Результат:
успіх

Результат: успіх

Рис. 1. Антикризове управління як результат сприйняття кризи керівником
Джерело: удосконалено авторами [9, с. 17].
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Розуміння мотиваціиних чинників у визначенні поведінки підлеглих забезпечує
ефективне антикризове управління та впливає на час виведення організації із кризи.
Лише мотивовании працівник буде адекватно реагувати на управлінські впливи та
прикладати зусилля для реалізації антикризових заходів.
Настання кризи може бути спричинене як чинниками зовнішнього середовища,
так і станом внутрішнього середовища. Процес управління кризовою ситуацією залежить від організаціиної підготовки до здіиснення антикризового управління, а розгортання кризи значною мірою залежить від реакції менеджменту на можливість настання
кризи. У разі попереджувального управління криза розглядається як потенціина
можливість, і своєчасність прииняття управлінського рішення щодо попередження
кризи може забезпечити вихід із кризової ситуації.
Для здіиснення антикризового управління важливим є ефективне виконання
функціи менеджменту та забезпечення ефективних зв’язуючих процесів. Ефективні комунікації забезпечують своєчасність доведення управлінських рішень і дозволяють визначити наикращі шляхи реалізації поставлених завдань, вимагають чіткого визначення
повідомлення, каналу комунікаціи і вміння налагоджувати зворотнии зв’язок.
Якщо сигнали щодо можливості настання кризи ідентифіковано, а дії з
попередження кризи ефективні, то зусиллями керівництва відбувається вихід із
передкризової ситуації.
У тои же час неефективні дії з попередження кризи можуть призвести до її
поглиблення. Аналогічна ситуація виникає, якщо сигнали щодо можливості настання
кризи керівником не були ідентифіковані.
При настанні кризи від реакції керівника буде залежати ефективність антикризового управління. Неефективнии менеджмент викликає непередбачувані індивідуальні та колективні реакції, які характеризуються зруинованими припущеннями, порушенням когнітивних, емоціиних і поведінкових реакціи, розмитою соціальною структурою. Така організаціина поведінка не забезпечує організації вихід із кризового стану.
В свою чергу, ефективне управління формує передбачувану реакцію та
заплановану організаціину поведінку, яка проявляється в об’єднанні керівників і
персоналу навколо єдиної мети, виробленні командної поведінки, забезпеченні
координації діяльності зацікавлених сторін і формуванні ефективних комунікаціи.
Ефективне антикризове управління забезпечує локалізацію та згортання кризи.
На сьогоднішніи день до процесу управляння сучасним підприємством,
установою, організацією (далі – підприємством) необхідно підходити з позиціи не тільки
науково-обґрунтованих способів і прииомів організації праці, але и з використанням
особливих методів управління, які б стимулювали діяльність як самих керівників
підприємств, так і всього колективу в цілому. Оскільки вагомою фігурою в діяльності
будь-якого підприємства є керівник, то доречно зазначити, що це особа, яка наділена
правом приимати рішення в межах даних иому повноважень, яка також повинна
володіти умінням дискусії, бути обізнаною у сфері трудових правовідносин, та не лише
знати права та обов’язки працівників, але и сприяти їх дотриманню; володіти засобами
досягнення мети і методами контролю, уміло використовувати як засоби заохочення,
так і стягнення [9, с. 221].
Менеджери, емоціино забарвлюючи процес антикризового управління,
впливають на иого ефективність. Професіині здібності (включаючи стресостіикість) при
здіисненні антикризового управління і організаціині навички (такі як гнучкість,
підтримка комунікаціи, швидка мобілізація ресурсів та здатність реагувати) впливають
на можливість ідентифікації кризи та на здатність управляти нею [6, с. 40].
Ефективне антикризове управління допоможе забезпечити обмеження
негативного впливу кризи на стан підприємства, якщо у своїи діяльності керівник буде
орієнтуватись на таке [10, с. 1082]:
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- осмислення ситуації, що полягає в організації процесу, за допомогою якого
антикризові менеджери при розробленні антикризової стратегії чітко розуміють, які
виникають загрози і які їх наслідки;
- критичне прииняття рішень, що забезпечує прииняття стратегічних рішень, які
є ефективними та законними як у короткостроковіи, так і у довгостроковіи перспективі;
- координування, що полягає у сприянні здіисненню запланованих діи і реалізації
стратегічних рішень через мотивацію зацікавлених сторін для спільної праці;
- роз’яснення, що має на увазі необхідність пояснення всім зацікавленим діи, які
необхідно здіиснити для виходу із кризи та обмеження негативних наслідків.
Висновки
Розуміння ролі керівників у антикризовому управлінні дозволяє підвищити иого
ефективність. Важливим є сприиняття керівником кризової ситуації та передбачення
реакції персоналу на антикризові заходи. Високии рівень стресостіикості керівників і
сприиняття кризи з точки зору имовірних викликів для організації, а не для керівника,
дозволяє приимати керівникові нетрадиціині рішення, що забезпечують конструктивну
організаціину поведінку и знижують втрати організації від настання кризи, приимати
на себе відповідальність і залучати персонал до реалізації антикризової стратегії.
Запропоновании авторами підхід до антикризового управління як результату
сприиняття кризи керівником дозволяє визначити ключові проблеми, які виникають в
процесі передбачення та ідентифікації кризи, а також при виведенні підприємства із
кризового стану, якщо настання кризи не було ідентифіковане своєчасно.
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Анотація
Наукову статтю присвячено проблемі розроблення напрямів нарощення експортного
потенціалу підприємств зернової галузі України. Встановлено, що Україна входить до
десятки найбільших світових виробників зернових. У 2019/2020 МР наша держава посіла
почесне 6-те місце у світі за обсягами виробництва пшениці (29,171 млн т), а її частка у
загальносвітовій структурі виробництва склала 3,8%. За аналогічний період в Україні
було вироблено 9,528 млн т ячменю (6,1% у загальносвітовій структурі виробництва),
що є четвертим показником у світі. За досліджуваний період наша країна перемістилася
з шостої (2016/2017 МР) на п’яту позицію (2019/2020 МР) у рейтингу найбільших світових
виробників кукурудзи, а її частка у загальносвітовій структурі виробництва у 2019/2020
МР становила 3,2% (35,887 млн т).
Дослідження доводять, що серед економічних факторів, які впливають на розвиток ринку
зернових, найбільш вагомими є: рівень відкритості національної економіки; умови для
розвитку підприємництва; проведення земельної реформи та залучення фінансових
ресурсів у галузь шляхом підвищення її інвестиційної привабливості, розвитку кредитної
системи та удосконалення державних інструментів щодо фінансової підтримки
аграріїв. У соціальній сфері найбільш вагомими факторами є оплата праці та розвиток
соціальної інфраструктури. В технологічному аспекті на перший план виходять
питання інтенсифікації зернової галузі, інноваційного розвитку, прискореного розвитку
органічного землеробства.
Результати досліджень свідчать, що подальша інтенсифікація зернового виробництва
на інноваційній основі повинна здійснюватися шляхом оснащення господарств технікою,
освоєння ресурсоощадних технологій, удосконалення землекористування, дотримання
сівозмін, обробки ґрунту, внесення мінеральних добрив і проведення хімічної меліорації
земель, захисту рослин, розвитку селекції і насінництва, підвищення якості зерна,
розвиток ринку зерна.
Встановлено, що для адаптації вітчизняних агропідприємств-експортерів зернових у
контексті комплексної стратегії просування на зарубіжні ринки однією з найважливіших
складових є політика щодо оцінювання ймовірного виникнення загроз на різних
економічних рівнях – мікрорівні, мезорівні, макрорівні та мегарівні. Це дасть можливість
створити підґрунтя для побудови ефективної стратегії з метою нівелювання або
принаймні мінімізації ризиків, які є характерними для переважної більшості підприємств
зернової галузі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Ключові слова: зернові, зернова галузь, експорт, експортний потенціал, пшениця,
кукурудза, ячмінь, напрями нарощення експортного потенціалу.
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DIRECTIONS FOR GROWING THE EXPORT POTENTIAL OF GRAIN ENTERPRISES IN
UKRAINE
Abstract
The article deals with the problem of directions development of export potential increase of the
enterprises of grain branch in Ukraine. It is established that Ukraine is one of the ten largest grain
producers in the world. In 2019/2020 MY, our country took the honorable 6th place in the world
in terms of wheat production (29.171 million tons), and its share in the global production
structure was 3.8%. During the same period, Ukraine produced 9.528 million tons of barley (6.1%
of the global production structure), which is the fourth largest in the world. During the period
studied, our country moved from sixth (2016/2017 MY) to fifth position (2019/2020 MY) in the
ranking of the world's largest producers of corn, and its share in the global production structure
in 2019/2020 MY was 3.2% (35.887 million tons).
Research has shown that among the economic factors influencing the development of the grain
market, the most important are: the level of openness of the national economy; conditions for
business development; land reform and attracting financial resources to the industry by
increasing its investment attractiveness, developing the credit system and improving government
instruments for financial support of farmers. In the social area, the most important factors are
salary and the development of social infrastructure. In the technological aspect, these are the
issues of intensification of the grain industry, innovative development, accelerated development
of organic farming.
The research results show that further intensification of grain production on an innovative basis
should be carried out by equipping farms with modern tools, development of resource-saving
technologies, improvement of land use, crop rotation, tillage, fertilization and chemical land
reclamation, plant protection, breeding and seed production, support of grain market
development.
It is established that for the adaptation of domestic agricultural enterprises-exporters of grain in
the context of a comprehensive strategy for promotion to foreign markets, one of the most
important components is the policy to assess the likely occurrence of threats at different economic
levels – micro-level, meso-level, macro-level and mega-level. This will provide an opportunity to
build a basis for building an effective strategy to level or at least minimize the risks that are
characteristic for the vast majority of grain enterprises in foreign economic activity.
Key words: grain, grain industry, export, export potential, wheat, corn, barley, directions of export
potential increase.
JEL classification: Q17
Вступ
Україна заимає четверту сходинку серед наибільших експортерів зерна у світі.
Згідно з даними Міністерства розвитку економки, торгівлі та сільського господарства,
за результатами 2018/2019 маркетингового року, Україна експортувала рекордні
49,995 млн т зернових і зернобобових (що на 10,5 млн т більше, ніж у 2017-2018 МР), з
яких: пшениця і суміш пшениці та жита – 15579 тис. т; ячмінь – 3692 тис. т; жито –
87,8 тис. т; кукурудза – 29822 тис. т; інші зернові та зернобобові – 815 тис. т [9]. Основними імпортерами пшениці з України є країни Азії, Африки та Європеиського Союзу.
Результати аналізу конкурентів України на світовому ринку зерна дозволяють
стверджувати, що експорт зернових є важливим джерелом формування доходів
сільськогосподарських підприємств України. Нарощуванню експортних поставок
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зернових з України сприяла ситуація на світових ринках продовольчих товарів.
Зростання чисельності населення у світі вимагає збільшення обсягів виробництва
зернових культур як на харчові цілі, так і для використання у тваринництві.
Таким чином, ситуація, яка склалась на світовому ринку зернових, а також
експортний потенціал всередині країни, сприяли тому, що Україна увійшла до числа
країн-лідерів на світовому ринку. Незважаючи на позитивну динаміку експортних
поставок пшениці, необхідно зауважити, що існує ціла низка внутрішніх і зовнішніх
проблем, що ускладнюють вихід українських підприємств і утримання ними позицій на
світовому ринку зерна.
Проблему нарощування експортного потенціалу підприємств зернової галузі
зокрема досліджували у своїх працях такі відомі вітчизняні вчені: П.О. Антонюк,
С.М. Боико, Р.І. Буряк, В.І. Власов, Р. Волошин, В.І. Губенко, Л.В. Діброва, О.В. Захаріна,
О.В. Захарчук, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша, Є.М. Кирилюк, Н.Ю. Короваиченко, М.М. Крижановськии, І.С. Марченко, Л.І. Михаилова, В.В. Писаренко, В.І. Стіпахно, О.О. Школьнии,
Т.І. Яворська та ін. Питання стратегічного розвитку експортного потенціалу підприємств також досліджували провідні зарубіжні вчені: М. Котабе, М. Матанда, М. Росу,
Р. Саломон, С. Солберт та ін.
Враховуючи значні наукові надбання та практичні розробки зазначених вище
вчених, варто зауважити, що недостатньо дослідженим залишається питання обґрунтування напрямів нарощення експортного потенціалу підприємств зернової галузі.
Мета дослідження
Метою статті є розроблення напрямів нарощення експортного потенціалу
підприємств зернової галузі України.
Виклад основного матеріалу дослідження
Варто зазначити, що грошові надходження від експорту зернових культур у
2019 р. склали 9,6 млрд дол. США (56,7 млн т), що становило 19% від загального експорту та 43,2% від усього експорту агропродовольчої продукції. Отже, зернова галузь заи має ключове місце у структурі експортного потенціалу національної економіки України.
Згідно з даними Державної служби статистики, у 2019 році експорт
агропродовольчої продукції з України склав 22,2 млрд доларів США, або 44% всього
зовнішньоторговельного обігу України (проти 39% у 2018 році). У 2019 році експорт
агропродовольчої продукції з України порівняно з аналогічним періодом зріс на 19% або
на 4,218 млрд дол. США. У товарніи структурі експорту наибільше зросли поставки з
України продукції рослинництва – на 31% або 3 млрд дол. США. Загалом, частка експорту
продукції рослинництва в загальніи структурі експорту агропродовольчої продукції
становить 58%. Нарощення поставок продукції рослинництва відбулося за рахунок
збільшення експорту кукурудзи на 49% або на $1,7 млрд. При цьому імпорт
продовольчої продукції також зріс на 14% і склав $5,7 млрд. Зовнішньоторговельнии
баланс агропродовольчої продукції склав плюс $16,5 млрд [8].
У 2015-2019 рр. в Україні наибільше було вирощено зернових, 70,1 млн т у 2018 р. та
75,1 млн т у 2019 р. відповідно. У свою чергу посівні площі, заиняті під зерновими
культурами, несуттєво збільшились з 17,7 млн га у 2015 р. до 15,3 млн га у 2019 р.
Урожаиність зернових культур зросла на 8 ц/га у 2019 р. у порівнянні з 2015 р. і склала
49,1 ц/га (рис. 1).
Здіиснивши детальнии аналіз тенденціи розвитку світового ринку зернових,
можна впевнено зазначити, що наша держава заимає чільне місце на цьому ринку.
Україна входить до десятки наибільших світових виробників зернових. У 2019/2020 МР
наша держава посіла почесне 6-те місце у світі за обсягами виробництва пшениці
(29,171 млн т), а її частка у загальносвітовіи структурі виробництва склала 3,8%. За
аналогічнии період в Україні було вироблено 9,528 млн т ячменю (6,1% у
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загальносвітовіи структурі виробництва), що є четвертим показником у світі. Слід
зазначити, що за досліджувании період наша країна перемістилася з шостої
(2016/2017 МР) на п’яту позицію (2019/2020 МР) у реитингу наибільших світових
виробників кукурудзи, а її частка у загальносвітовіи структурі виробництва у
2019/2020 МР становила 3,2% (35,887 млн т).
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Рис. 1. Динаміка виробництва, посівних площ та урожайності зернових в Україні
у 2015-2019 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних Державної служби статистики
України [8]
Згідно з даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України, за результатами 2018/2019 маркетингового року, Україна
експортувала рекордні 49,995 млн т зернових і зернобобових (що на 10,5 млн т більше,
ніж у 2017-2018 МР), з яких: пшениця і суміш пшениці та жита – 15579 тис. т; ячмінь –
3692 тис. т; жито – 87,8 тис. т; кукурудза – 29822 тис. т; інші зернові та зернобобові –
815 тис. т (рис. 2).
Ячмінь; 3,692; 7%

Інші зернові;
0,9028; 2%
Пшениця; 15,579;
31%

Кукурудза; 29,822;
60%

Рис. 2. Структура експорту зернових культур з України у 2018/2019 МР (млн т; %)
Джерело: побудовано автором за даними [9]
Варто зазначити, що за останні роки на світовому продовольчому ринку суттєво
зростають обсяги торгівлі зерном через збільшення иого пропозиції та попиту. Це відкриває одночасно як значні можливості для розвитку вітчизняного аграрного експорту,
так і створює певні ризики, пов’язані з волатильністю світових цін на зернові культури.
Тои факт, що зернове господарство має конкурентоспроможне виробництво, дає
можливість Україні посилювати і загальну міжнародну конкурентоспроможність
виробництва зерна. Для більш ефективної роботи аграріїв необхідно удосконалювати та
розвивати насамперед маркетингові и переробні системи, за яких можливість України
виробляти конкурентоспроможне зерно переросте у конкурентоспроможність на
світових ринках із вищим рівнем доданої вартості. Це призведе до збільшення доходів
виробників і надходжень іноземної валюти та збільшить внесок аграрного сектора у
загальнии економічнии розвиток України [22].
Водночас, існує ряд факторів, що обмежують конкурентоспроможність зернового
господарства в Україні [2; 6]:
1) макроекономічнии рівень:
❖ макроекономічна нестабільність;
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❖ девальвація національної валюти;
❖ часті зміни системи оподаткування, особливо у питанні відшкодування ПДВ на
експорті зернових і велика заборгованість держави з експортного ПДВ;
❖ корумповане регуляторне середовище, шо збільшує витрати на ведення
бізнесу і примушує підприємців йти у «тінь»;
❖ хаотична, розпорошена, неефективна політика прямої підтримки аграрного
сектора України. Невпевненість, ризик, дестабілізація сільськогосподарських ринків,
зокрема ринку зерна, у результаті урядових втручань (мита, квоти) зменшили інвестиції
у високоприбуткові логістичні системи (головні внутрішні елеватори країни, термінали,
ключові Чорноморські порти), вкрай важливі для головних гравців на світовому ринку
зерна;
❖ неефективні урядові інтервенції на ринку зерна;
❖ невідповідність національної системи сертифікації та стандартизації
міжнародним вимогам;
2) мезорівень:
❖ різкі кон’юнктурні коливання ринку зерна, що обумовлені економічними й
неекономічними чинниками, та важко прогнозуються;
❖ диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукції;
❖ монополізм заготівельних і переробних підприємств, зернотрейдерів;
❖ диспропорції у каналах реалізації зерна й неефективні посередницькі ланки;
❖ недостатній розвиток елементів інфраструктури ринку зерна, що погіршує
умови відтворення, зменшує попит на зерно, призводить до створення нераціональних
перехідних запасів. Природно-кліматичні, екологічні, соціально-економічні та
демографічні умови регіону;
3) мікрорівень:
❖ брак обігових коштів, нерозкритий інноваційний потенціал;
❖ недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення (застаріле
устаткування у зерновиробництві призводить до використання факторів виробництва
на рівні, нижчому за оптимальний (щільність і глибина посіву, час і точність
застосування добрив й агрохімікатів, використання технологій неглибокого орання, які
зберігають вологу), вищих витрат на виробництво та нижчих врожаїв, більших втрат під
час та після збирання врожаю);
❖ зменшення середньо- та довгострокових інвестицій (наприклад, в
устаткування, склади, обладнання для сушіння зерна тощо);
❖ нестача елеваторних потужностей;
❖ недотримання технологій вирощування, збору, сушіння й зберігання зерна;
❖ низька продуктивність і якість продукції (міжнародні зернотрейдери
констатують невисоку якість навіть кормової української пшениці й кукурудзи);
❖ невідповідний європейським стандартам рівень якості насіннєвого матеріалу;
❖ помилки менеджменту.
Основні фактори впливу на ринок зерна в Україні систематизовано у табл. 2.
Фактори можуть бути класифіковані у різні способи. Одні фактори перекривають і
можуть посилювати один одного, інші є надзвичайно важливими для певного виду
продукції чи процесу, але можуть бути нерелевантними для деяких. Перелік, наведений
нижче, починається із загальних факторів і продовжується більш специфічними для
ринку зерна.
Серед економічних факторів найбільш впливовими є рівень відкритості національної економіки, умови для розвитку підприємництва, проведення земельної реформи й залучення фінансових ресурсів у галузь шляхом підвищення її інвестиційної привабливості, розвитку кредитної системи та удосконалення державних інструментів
щодо фінансової підтримки аграріїв. У соціальній сфері найбільш вагомими факторами
є оплата праці та розвиток соціальної інфраструктури. В технологічному аспекті на
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перший план виходять питання інтенсифікації галузі, інноваційного розвитку, прискореного розвитку органічного землеробства.
Таблиця 2. Фактори розвитку ринку зерна в Україні
Політичні
Державна політика щодо розвитку галузі
Процес євроінтеграції (Асоціація з ЄС)
Політична ситуація в країні

Зовнішньоторговельна політика держави

Соціальні
Рівень оплати праці в галузі
Розвиток соціальної інфраструктури в сільській
місцевості
Розвиток великих агрохолдингів як ризик
збільшення безробіття на селі
Рівень зайнятості у сільському господарстві
Вимоги до якості харчових продуктів
Престиж роботи аграріїв
Екологічні
Економічні механізми регулювання
природокористування
Культура землеробства
Вплив антропогенного навантаження на якість
природних ресурсів
Структура землекористування
Забезпеченість природними ресурсам
Сприятливість природних умов

Економічні
Умови для розвитку підприємництва
Рівень відкритості економіки
Проведення земельної реформи
Інвестиції в галузь
Розвиток кредитної сфери
Фінансова підтримка держави
Здійснення торговельних операцій через офшорні
зони та ухилення від податків
Страхування ризиків
Розвиток логістики
Технологічні
Інтенсифікація галузі
Запровадження нових технологій та техніки
Розвиток органічного землеробства
Розвиток селекції

Державні витрати на розробки та дослідження

Джерело: власні дослідження автора
Побудова нової експортноорієнтованої моделі аграрного сектору потребує
особливої уваги до питань екологічного характеру, серед яких наибільш вагомими є
перехід до політики раціонального використання природних ресурсів шляхом широкого
застосування економічних механізмів регулювання природокористування, підвищення
культури землеробства и оптимізації структури землекористування. Узагальнені заходи
для нарощення експортного потенціалу підприємств зернової галузі України наведено
на рис. 3. Важливим чинником забезпечення високого рівня конкурентоспроможності
зернового виробництва є підвищення иого інтенсивності до оптимального рівня, якии
визначається співвідношенням цін на зерно і засобами виробництва промислового
походження. Подальша інтенсифікація зернового виробництва на інноваціиніи основі
повинна здіиснюватися шляхом оснащення господарств технікою, освоєння
ресурсоощадних технологіи, удосконалення землекористування, дотримання сівозмін,
обробки ґрунту, внесення мінеральних добрив і проведення хімічної меліорації земель,
захисту рослин, розвитку селекції і насінництва, підвищення якості зерна, розвиток
ринку зерна. Вітчизняним аграрним підприємствам доцільно застосовувати у своїи
діяльності кооперативну логістику – ефективнии різновид кооперації, яка водночас
може виріши-ти проблеми зі зберігання продукції.
Крім того, вітчизнянии і світовии досвід свідчить, що важливим чинником
формування високого рівня конкурентоспроможності зернового виробництва є иого
державна підтримка. Тому формування конкурентоспроможного виробництва зерна
потребує обов’язкового посилення державної підтримки галузі, пріоритетними
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завданнями якої є підтримка обсягу внутрішнього попиту на достатньому рівні,
контроль за якістю продукції, нарощування експортного потенціалу галузі, захист
законних інтересів суб’єктів ринку, забезпечення продовольчої безпеки країни.
Механізм такого регулювання включає в себе комплементарне функціонування
заставної закупівлі зерна и інтервенціиного фонду, прииняття державних стандартів
якості зернової продукції та здіиснення контролю за їх дотриманням, підтримку
експортерів зерна тарифними і нетарифними методами, сприяння виробникам у
сертифікації продукції за національними і міжнародними стандартами. Критеріями
ефективності державного регулювання ринку зерна є збалансованість обсягів попиту и
пропозиції при збереженні економічних інтересів усіх учасників ринку та досягненні
продовольчої безпеки країни.
Напрямки нарощення експортного потенціалу підприємств зернової галузі України
– використовувати весь свій потенціал, можливості і вигоди від членства у СОТ;

– виробити чіткий і прозорий механізм відшкодування експортного ПДВ;
– модернізувати імпортні процедури, обмежити можливість прийняття одноосібних рішень
чиновниками на митниці;
– гармонізувати національне законодавство до міжнародних стандартів якості та сертифікації
продукції;
– сприяти розвитку та ефективному функціонуванню інфраструктури ринку зерна, і особливо
транспортній інфраструктурі, модернізувати та запровадити конкуренцію у залізничну систему,
продовжити оновлення доріг, розвитку Дніпра як головного водного шляху для транспортування
експортних товарів;
– запровадити системний контроль за якістю зерна на всіх етапах виробничого процесу;
– запроваджувати новітні технології виробництва і суворо їх дотримуватися;
– всебічно активізувати людський фактор та проводити кадрову політику, адаптовану до
ринкових умов господарювання;
– забезпечувати належну технічну оснащеність виробництва, використання досягнень
агрохімічного напрямку НТП;
– покращувати маркетингові можливості та розвивати ринкові інформаційні системи з метою
отримання суб’єктами ринку своєчасної, об’єктивної та достовірної інформації.

Рис. 3. Заходи для нарощення експортного потенціалу підприємств зернової
галузі України
Джерело: власні дослідження автора
Для адаптації вітчизняних підприємств-експортерів зернових на мікрорівні
вирішальне значення має конкурентоспроможність самих підприємств і продукції, яку
вони виробляють. Конкурентоспроможність підприємства-експортера зернових можна
розглядати відповідно до таких параметрів: здатність підприємства функціонувати
однаково ефективно як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках; здатність продукції, що
виробляється підприємством, бути конкурентною з аналогічною продукцією в
зарубіжніи країні; спроможність підприємства до одержання конкурентної переваги
завдяки високіи якості продукції, що виробляється; висока ефективність використання
підприємством усіх наявних ресурсів і методів здіиснення управлінської діяльності, що
безпосередньо впливає на зростання якості продукції, яка виробляється, та її
можливості бути конкурентоспроможною [1, с. 176]. Основною умовою, необхідною для
підвищення конкурентоспроможності підприємства-експортера, має стати продуктивне
використання всіх наявних і залучених до процесу виробництва продукції ресурсів. Це
насамперед стосується фінансового, трудового, технологічного, інвестиціиноінноваціиного та інформаціиного ресурсів.
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Окрім безпеки якості, забезпечення адаптації до ризиків зерноекспортуючих
підприємств здіиснюється шляхом регулювання ціни на товарну продукцію, оскільки
основними економічними факторами державного впливу є ціноутворення,
кредитування, страхування та бюджетування. Внутрішнє середовище зернового ринку
зумовлене ринковим механізмом через попит, пропозицію, конкуренцію та ціни.
Економічнии механізм зернового ринку підпорядковується дії основних об’єктивних
законів – вартості, попиту та пропозиції.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Ринок експорту зерна необхідно розглядати як систему, яка повинна мобільно
реагувати на виклики світових продовольчої та фінансової криз. Навколо українського
ринку зерна постіино точаться дискусії. Головним тут є питання про те, які
першочергові чинники впливають на обмеження або розширення масштабів
українського ринку експорту зерна. Виявилося, що такими чинниками є, передусім,
значне перевищення сукупної пропозиції над сукупним попитом і, як наслідок, – потреба
в активному державному втручанні через механізми Аграрного фонду, тобто
використання товарних і фінансових інтервенціи. Серед інших чинників, що
ускладнюють процес формування ринкової рівноваги на зерновому ринку, варто
виділити непогашену частку кредитів, яка виникла внаслідок кризи або інших
несприятливих умов на світовому ринку, девальвацію національної валюти, а відповідно
і граничне значення індикаторів економічної безпеки, інвестиції та інновації в системі
експорту, рівень експортних світових цін, перевищення експортних цін над цінами
внутрішнього ринку тощо [7, 46].
Сьогодні виробники зерна, виробляючи продукцію, фактично не можуть
впливати на її ціну і змушені приимати будь-якии її рівень. Значну частину матеріальнотехнічних ресурсів зерновиробники мають купувати у монополістів, які стабільно
завищують ціни. Крім того вільшість суміжних та підтримуючих галузеи агарного
сектору є імпортозалежними (частка імпорту коливається від 50 до 90% ринку). Саме
тому вітчизняні аграрії опинилися у лещатах між цінами и витратами.
Дослідження проблеми адаптації вітчизняних агропідприємств-експортерів
зернових дає підстави для таких висновків. У контексті комплексної стратегії
просування на зарубіжні ринки однією з наиважливіших складових є політика щодо
оцінювання имовірного виникнення загроз на різних економічних рівнях – мікрорівні,
мезорівні, макрорівні та мегарівні. Це дасть можливість створити підґрунтя для
побудови ефективної стратегії для нівелювання або принаимні мінімізації ризиків,
характерних для переважної більшості підприємств зернової галузі, при здіисненні
зовнішньоекономічної діяльності.
Незважаючи на досить широкии спектр методів і заходів ризик-менеджменту, що
можуть використовуватись при здіисненні зовнішньоекономічної діяльності, єдиної
універсальної стратегії для уникнення ризику не існує. Саме тому основним завданням
агропідприємств, що виходять на світові ринки зерна, повинні бути заходи, пов’язані зі
своєчасною ідентифікацією і оцінюванням рівня ризику. Це дасть можливість зробити
наиоптимальнішии вибір стратегії ефективного управління ризиком.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
Добрянська, Н. А. Перспективи використання відновлювальних джерел енергії в Україні
[Текст] / Наталя Анатоліївна Добрянська, Володимир Вікторович Лагодієнко, Людмила
Анатоліївна Торішня // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. –
№ 2. – С. 206 – 213. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. На сьогоднішній день країна перебуває в енергетичній імпортній залежності,
тому виникає проблема переорієнтування потреб та пропозицій, які стосуються
розвитку енергетики країни. Незважаючи на значний внесок науковців у розробку
теоретичних і практичних аспектів впровадження відновлювальних джерел енергії в
Україні, залишається невирішеною низка проблем, зокрема, в частині переваг і
перспектив використання альтернативних джерел енергії в Україні.
Метою цієї статті є визначення перспектив та позитивного впливу використання
відновлювальних джерел енергії в Україні.
Результати. В світі відбувається стрімкий розвиток відновлювальної енергетики, що
пов'язано з виснаженням запасів традиційних видів енергоресурсів, зростанням
негативного впливу енергетики на навколишнє середовище, зростанням цін на
традиційні енергоресурси, а також прагненням країн по всьому світу до енергетичної
безпеки та незалежності. В умовах зростаючої енергетичної залежності України від
російських енергетичних постачань та постійного підвищення цін на енергоносії,
енергоємна національна економіка, що розвивається, зазнає значних втрат, що
призводить до зниження рівня виробництва та гальмування соціально-економічного
розвитку. Тож питання зниження енергозалежності через формування ефективної
програми енергозбереження та розвитку альтернативної енергетики України слід
віднести до стратегічно важливих, які потребують нагального вирішення. Основними
та найбільш ефективними напрямами відновлюваної енергетики в Україні є
вітроенергетика, сонячна енергетика, біоенергетика, гідроенергетика, геотермальна
енергетика.
© Наталя Анатоліївна Добрянська, Володимир Вікторович Лагодієнко,
Людмила Анатоліївна Торішня, 2020
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Висновки. Досліджено основні сучасні погляди на визначення поняття «відновлювальні
джерела енергії». Проаналізовано енергетичну Стратегію України до 2035 року. Визначені
основні переваги відновлювальної енергетики та її позитивний вплив на навколишнє
середовище. Зазначено найпотужніші сонячні електростанції та вітрові електростанції
в Україні. Зроблено висновок, що використання відновлювальних джерел енергії – це
екологічно чисто, сучасно, безпечно та ресурсоефективно.
Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, сонячна енергія, енергія вітру, біопаливо,
гідроенергетика.
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PROSPECTS FOR THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN UKRAINE
Abstract
Introduction. Today, the country is in energy import dependence, so there is a sharp problem of
reorientation of needs and proposals related to the country's energy development. Despite the
significant contribution of scientists to the development of theoretical and practical aspects of the
introduction of renewable energy sources in Ukraine, a number of problems remain unresolved, in
particular, in terms of benefits and prospects for the use of alternative energy sources in Ukraine.
The purpose of this article is to determine the prospects and positive impact of the use of
renewable energy sources in Ukraine.
Results. The world is experiencing a rapid development of renewable energy, which is associated
with the depletion of traditional energy resources, growing negative impact of energy on the
environment, rising prices for traditional energy resources, as well as the desire of countries
around the world for energy security and independence. Given Ukraine's growing energy
dependence on Russian energy supplies and the constant rise in energy prices, the developing
energy-intensive national economy suffers significant losses, leading to lower production and
slowing down socio-economic development. Therefore, the issue of reducing energy dependence
through the formation of an effective program of energy conservation and development of
alternative energy in Ukraine should be considered as strategically important and in need of
urgent solution. The main and most effective areas of renewable energy in Ukraine are wind
energy, solar energy, bioenergy, hydropower, geothermal energy.
Conclusions. The main modern views on the definition of “renewable energy sources” are studied.
The energy strategy of Ukraine until 2035 is analyzed. The main advantages of renewable energy
and its positive impact on the environment are identified. The most powerful solar power plants
and wind power plants in Ukraine are listed. It is concluded that the use of renewable energy
sources is environmentally friendly, modern, safe and resource efficient.
Key words: renewable energy sources, solar energy, wind energy, biofuel, hydropower.
JEL classification: O13
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Вступ
Сьогодні в Україні відбувається стрімке зростання цін на енергоносії, а також
наявність перебоїв у їх постачанні, які пов'язані з політичними проблемами, що свідчить
про незадовільнии стан сучасної енергетичної системи в країні. Тому потрібно шукати
нові, альтернативні джерела енергії, до яких відносять сонце, воду, вітер та біогаз, які
покликані компенсувати недоліки існуючої енергетичної системи, скоротити викиди
вуглекислого газу, покращити екологічну ситуацію та вирішити проблему щодо охорони
довкілля. Серед вітчизняних науковців, що досліджували питання перспективи
використання відновлювальних джерел енергії в Україні слід виділити: Л.П. Клименко,
С.М. Соловиова, Г.Л. Норда, О.М. Бородіну, В.Є. Барановську, С.В. Берзіна, О.Д. Богдана,
О.І. Возного, М.І. Сиротюка, А.І. Шевцова, М.Г. Земляного, Т.В. Ряузову та ін.
Мета та завдання статті
Метою цієї статті є визначення перспектив та позитивного впливу використання
відновлювальних джерел енергії в Україні. У межах досягнення мети виокремлено
наступні завдання:
❖ дослідити теоретичний базис визначення поняття «відновлювальні джерела
енергії»;
❖ здійснити аналіз використання відновлювальних джерел енергії в Україні;
❖ обґрунтувати прогнозні показники розвитку використання нетрадиційних та
відновлювальних джерел енергії (НВДЕ) за основними напрямами освоєння, млн у. п.
тон/рік.
Виклад основного матеріалу
Сьогодні в світі відбувається стрімкии розвиток відновлювальної енергетики, що
пов'язано з виснаженням запасів традиціиних видів енергоресурсів, зростанням
негативного впливу енергетики на навколишнє середовище (зокрема, це шкідливі
викиди парникових газів та різка зміна клімату), зростанням цін на традиціині
енергоресурси, а також прагненням країн по всьому світу до енергетичної безпеки та
незалежності.
Відновлювальні джерела енергії ( або альтернативні джерела енергії ) – це
природні явища, що шляхом перетворення в спеціальних установках перетворюються в
теплову або електричну енергію. До них відносять: енергію сонця, вітрову енергетику,
гідроенергетику та біопаливо (рис. 1) [1].
Відновлювальні джерела енергії

Сонячна енергія

Вітрова енергетика

Гідроенергетика

Біопаливо

Рис. 1. Відновлювальні джерела енергії
Визначень категоріи «відновлювальні джерела енергії» безліч. Приведемо
наибільш розповсюджені визначення у табл. 1.
За результатом аналізу існуючих сучасних поглядів на визначення терміну
«відновлювальні джерела енергії» запропоновано трактувати цеи термін як природні
явища (сонце, вітер, гідроенергетика та біопаливо), що шляхом перетворення в
спеціальних установках перетворюються в теплову або енергетичну енергію.
Україна є країною, яка залежить від імпорту дорогих енергетичних ресурсів, що в
свою чергу, породжує складні соціально-економічні проблеми. Надзвичаино високии
ступінь зношення вітчизняної інфраструктури, зокрема енергетичної, і, відповідно,
низька ефективність використання енергетичних ресурсів є одним із факторів, чому
Україна опинилася серед країн з високими показниками енергоємності економіки [2].
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Таблиця 1. Визначення поняття «відновлювальні джерела енергії» у наукових
працях дослідників
Автор
Л.П. Клименко,
С.М. Соловиов,
Г.Л. Норд [1]

Визначення поняття «відновлювальні джерела енергії»
До самовідновлюваних джерел енергії відносяться енергія сонячного проміння,
вітру, геотермальна, припливів та відпливів тощо.

О.М. Бородіна [2]
В.Є. Барановська,
С.В. Берзіна, О.Д. Богдан, О.І. Вознии [3]
В.В. Лагодієнко [5, 6],
М.І. Сиротюк [9],
А.І. Шевцов,
М.Г. Землянии,
Т.В. Ряузова [10].

Альтернативні джерела енергії – це поновлювані джерела, до яких відносять
енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, тепло Землі, та
вторинні енергетичні ресурси, які існують постіино або виникають періодично
у довкіллі.
Відновлювані джерела енергії – це джерела, що постіино існують або
періодично з’являються в навколишньому середовищі у вигляді потоків енергії
Сонця, вітру, тепла Землі, енергії морів, океанів, річок, біомаси.
Поновлювані джерела енергії (ПДЕ) у географічніи оболонці Землі – це сонячна,
вітрова, геотермальна, біоенергія та гідроенергія річок. Основна їх спільна
властивість – це практична невичерпність та екологічна чистота
До нетрадиціиних та відновлюваних джерел енергії відносимо
гідроелектростанції (великі, середні та малі), геотермальну, сонячну,
фотоелектричну та теплову енергію, енергії припливів, хвиль океану, вітру,
тверду біомасу, гази з біомаси, рідкі біопалива та відновлюванні муніципальні
відходи (ці види енергії за визначенням МЕА – відновлювані джерела енергії).

Джерело: складено за матеріалами [1, 2, 3, 5,6, 9, 10]
В умовах зростаючої енергетичної залежності України від росіиських
енергетичних постачань та постіиного підвищення цін на енергоносії, енергоємна
національна економіка, що розвивається, зазнає значних втрат, що призводить до
зниження рівня виробництва та гальмування соціально-економічного розвитку. Тож
питання зниження енергозалежності через формування ефективної програми
енергозбереження та розвитку альтернативної енергетики України слід віднести до
стратегічно важливих, які потребують нагального вирішення [3].
Урядом України в 2017 році була приинята нова енергетична Стратегія України
до 2035 року: «безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», в цьому
документі окреслено стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного
комплексу України на період до 2035 року [4]. Зокрема, особлива увага приділяється
розвитку відновлювальних джерел енергії. Частка енергії, добутої за рахунок
альтернативних джерел, становить сьогодні близько 3%. Згідно з українською
енергетичною стратегією, до 2035 р. частку альтернативної енергетики на загальному
енергобалансі країни буде доведено до 20%. Основними та наибільш ефективними
напрямами відновлюваної енергетики в Україні є: вітроенергетика, сонячна енергетика,
біоенергетика, гідроенергетика, геотермальна енергетика (табл. 2).
Таблиця 2. Прогнозні показники розвитку використання нетрадиційних та
відновлювальних джерел енергії (НВДЕ) за основними напрямами освоєння,
млн у. п. тон/рік
Напрями освоєння НВДЕ
Позабалансові джерела енергії, всього
Відновлювальні джерела енергії, всього
Біоенергетика
Сонячна енергетика
Мала гідроенергетика
Геотермальна енергетика
Вітроенергетика
Енергія довкілля
Усього

Рівень розвитку НВДЕ по роках
2010 р.
2020 р.
2035 р.
15,96
18,5
22,2
0,96
2,8
5,8
2,7
6,3
9,2
0,032
0,284
1,1
0,52
0,85
1,13
0,08
0,19
0,7
0,21
0,53
0,7
0,3
3,9
22,7
19,83
30,55
57,73

Джерело: Енергетична стратегія України на період до 2035 року
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Згідно з новою енергетичною Стратегією України, до 2035 року виробництво
електроенергії нетрадиціиними та відновлювальними джерелами енергії буде зростати
із року в рік, а виробництво електроенергії ТЕС та АЕС маиже залишиться на тому самому
рівні (табл. 3). Перехід на більш екологічно чисті джерела енергії, до яких належить
сонце, вітер, вода і біогаз, допоможе знизити темпи зміни клімату, адже головна
перевага використання відновлювальних джерел енергії – це екологічність і повна
відсутність шкідливих викидів в атмосферу [5, 6].
Таблиця 3. Орієнтовний прогноз виробництва електроенергії
до 2035 р., млрд кВт.·год
Наименування складових структури генерації
електричної енергії
Виробництво електричної енергії - всього, у т.ч.:
АЕС
ТЕС/ТЕЦ
Гідро
ВДЕ

2015 р.

2020 р.

2025 р.

2030 р.

2035 р.

157
88
61
7
2

164
85
60
10
9

178
91
64
12
12

185
93
63
13
18

195
94
63
13
25

Джерело: Енергетична стратегія України на період до 2035 року
Україна має значнии потенціал відновлюваної енергетики, якии може бути використании, щоб покращити торговии баланс, створити робочі місця та стимулювати економічну діяльність за часів, коли країна має подолати важливі економічні виклики, такі
як збільшення залежності від імпорту енергоносіїв та необхідність терміново оновити
застарілі основні виробничі фонди в енергетиці [7; 8]. Розвиток відновлюваної енергетики також буде важливим внеском у досягнення встановлених політичних цілеи – скорочення залежності від імпорту природного газу та диверсифікації джерел енергопостачання. І таке енергопостачання також краще забезпечуватиме енергетичну безпеку [9].
Серед областеи України, що активно використовують відновлювальну енергетику, лідерами є Херсонська, Запорізька, АР Крим та Миколаївська область (табл. 4).
Таблиця 4. Загальна встановлена потужність об'єктів ВДЕ
серед областей України, МВт
Назва області
Херсонська область
Запорізька область
АР Крим
Миколаївська
Дніпропетровська
Вінницька
Львівська
Хмельницька
Кіровоградська
Київська
Івано-Франківська
Інші області

Загальна встановлена потужність, МВт
543,6
524,5
494,9
419,8
389,0
242,2
213,3
201,9
145,3
143,2
134,1
367,8

Джерело: власна розробка автора
Сонячна енергетика – одна з наиперспективніших і динамічно розвиваючих
галузеи відновлювальної (нетрадиціиної) енергії. Клімат і географічне положення
сприятливі для розвитку сонячної енергетики і будівництва сонячних електростанціи в
Україні, зокрема на півдні та сході Україні (Одеськіи, Херсонськіи, Запорізькіи,
Дніпропетровськіи та Миколаївських областях) [10]. Наипотужніші сонячні
електростанції в Україні приведені у табл. 5. Станом на 1-и квартал 2020 року
встановлено СЕС загальною номінальною потужністю 4925 МВт без урахування близько
407,9 МВт потужностеи, які перебувають на окупованіи Росією території, які генерують
1,265 млрд кВт-год електроенергії [11].
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Потужність,
Вт

Площа,
га

Таблиця 5. Найпотужніші сонячні електростанції в Україні

240

437

200

400

72

115

63,8

110

50

96,4

с. Покровське, Нікопольськии раион,
Дніпропетровська область
с. Старозаводське, Нікопольськии раион,
Дніпропетровська область
с. Терновиця, Яворівськии раион,
Львівська область
с. Панівці Кам'янець-Подільськии раион,
Хмельницька область
м. Токмак, Запорізька область

43,14

80

м. Арциз, Одеська область

43

80

СЕС Терновиця

20

12

Калинівська сонячна
електростанція

13,5

20,22

Назва сонячної
електростанції
Покровська сонячна
електростанція
Нікопольська сонячна
електростанція
«Яворів-1»
Кам'янець-Подільська
сонячна електростанція
СЕС Тоkmak Solar Energy
Дунаиська сонячна
електростанція
Старокозача сонячна
електростанція

Місце знаходження

поблизу села Старокозаче, Одеська
область
с. Терновиця Яворівськии раион,
Львівська область
с. Калинівка, Миколаївська область

Рік
запуску
2019
2019
2018
2019
2018
2013
2012
2017
2019

Джерело: розробка автора за джерелами [12, 13]
Вітрова енергетика в регіонах України є одним із потужних напрямів розвитку
сучасної енергетики. Наша країна має значнии природнии потенціал для реалізації
вітроенергетичних проектів. За оцінками фахівців, загальна потенціина потужність
української вітроенергетики становить 5000 МВт. Узбережжя Чорного та Азовського
морів, гористі раиони Кримського півострова (особливо північно-східне узбережжя) і
Карпат, Одеська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська і Миколаївська області
наибільш підходять для будівництва вітрових електростанціи. Тільки потенціал Криму
достатніи для виробництва більш ніж 40 млрд кВт год. електроенергії щороку [14].
Наипотужніші українські вітрові електростанції представлені в табл. 6.
Таблиця 6. Найпотужніші українські вітрові електростанції
Назва вітряної електростанції
Ботієвська ВЕС
Приморська ВЕС
Дмитрівська ВЕС
ВЕС Старии Самбір – 2
ВЕС Старии Самбір – 1
Тузлівська ВЕС
ВЕС Берегова

Потужність, Вт
200
200
35
20, 7
13, 2 МВт
12, 5 МВт
12, 3 МВт

Місце знаходження
с. Ботієво, Запорізька область
с. Борисівка, Запорізька область
с. Дмитрівка, Миколаївська область
м. Старии Самбір, Львівська область
м. Старии Самбір, Львівська область
с. Тузли, Миколаївська область
с. Тарасівка, Херсонська область

Рік запуску
2012
2019
2011
2017
2015
2012
2014

Джерело: власна розробка автора
Біогаз – один із наиперспективніших видів альтернативного палива. Його
виробництво не тільки не вимагає вирощування чи іншої підготовки вихідного
матеріалу, а и дозволяє позбавлятися відходів, тим самим знижуючи екологічне
навантаження на навколишнє середовище. В регіонах України отримання палива в
біогазових установках стає трендом. За обсягами ринку цеи напрям посідає третє місце
після сонячної і вітрової енергетики [14].
Таким чином, Україна має непогании потенціал для використання відновлювальних джерел енергії, зокрема сонячної енергії, енергії вітру та біогазу. Перевагами
використання відновлювальних джерел енергії є їх невичерпаність, екологічність та
сучасність. Уряд України розробив енергетичну Стратегію до 2035 року, в якіи особливе
місце посідає розвиток і впровадження альтернативних джерел енергії, що лише
підтверджує актуальність та необхідність розвитку відновлювальних джерел енергії.
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Використання відновлювальних джерел енергії є актуальним на сьогоднішній
день для України, адже традиційні запаси енергії (нафта, газ, вугілля) є невідновлювальними ресурсами, тобто рано чи пізно вони вичерпають себе. Окрім цього, перевагами відновлювальних джерел енергії є їх екологічність (зменшують викиди парникових газів та не порушують кліматичний баланс), їх відновлювальний характер (вони
невичерпні), а також це сучасний новий тренд, який популярний у всіх розвинутих країнах світу. При проведенні дослідження був зроблений висновок, що Україна має значний
потенціал для використання альтернативних джерел енергії, зокрема у використанні
енергії сонця та вітру, тому що географічне положення та клімат цьому сприяють.
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Анотація
У статті проаналізовано теоретичні передумови і практичні підходи до визначення
впливу інституційного середовища на ринкову конкуренцію в будівництві. В якості виміру
рівня конкуренції на ринках первинної нерухомості обрано показник концентрації CR-3, а
у якості чинників – показники розвитку інституційного середовища, оскільки саме воно
часто визначає поведінку фірм на ринку.
Метою статті є аналіз впливу розвитку інституційного середовища на показники
концентрації ринків житлового будівництва.
Методи дослідження. Кореляційно-регресивний аналіз впливу ряду чинників, які прямо
або опосередковано описують розвиток інституційного середовища на регіональних
ринках України на результуючий показник – коефіцієнт ринкової концентрації CR-3.
Результати. Досліджено концентрацію ринків житлового будівництва різних регіонів
України на базі даних про продажі метрів квадратних новозбудованого житла на різних
ринках. Достатньо великий рівень конкуренції у м. Київ, Львівській, Одеській, Житомирській обл. Серед аналізованих областей найменше компаній займається будівництвом у
Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Сумській і Черкаській областях. Інші області
мають помірний рівень концентрації і середній рівень активності забудовників на ринках
первинного житла. Визначено, що на розвиток конкурентних відносин на регіональних
ринках жила мають вплив такі чинники: відсоток об’єднаних громад в їх загальній
плановій кількості; кількість міст, що отримали повноваження щодо архбудконтролю;
запровадження інституту старост (частка від плану); кількість фондів підтримки
інвестиційної та інноваційної діяльності; кількість центрів надання адміністративних
послуг; об’єкти інфраструктури, створені за участі місцевих органів влади.
Висновки. Виявлено, що однією з причин високої концентрації ринку і майже відсутності
конкуренції на регіональних ринках житла є недостатність інституційного забезпечення розвитку житлового будівництва, наявність високих адміністративних, економічних,
технічних, організаційних бар'єрів входу на ринок, що відображається насамперед у
високому рівні трансакційних витрат для забудовників як у період входження на новий
ринок, так і у періоди освоєння його й подальшого функціонування на ньому.
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THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON
COMPETITION IN CONSTRUCTION
Abstract
Theoretical preconditions and practical approaches to determining the influence of the
institutional environment on market competition in construction are analyzed. The CR-3
concentration indicator was chosen as a measure of the competition level in the primary real
estate markets, and the indicators of the institutional environment development were chosen as
factors, as it often determines the behavior of firms in the market.
The aim of the article is to analyze the impact of the institutional environment development on
the indicators of concentration of housing markets.
Research methods. Correlation-regression analysis of the influence of a number of factors that
directly or indirectly describe the institutional environment development in the regional markets
of Ukraine on the resulting indicator - the market concentration ratio CR-3.
Results. The concentration of housing construction markets in different regions of Ukraine is
studied on the basis of data on sales of square meters of newly built housing in different markets.
Quite a high level of competition is in Kyiv, Lviv, Odessa, Zhytomyr region. Among the analyzed
regions, the fewest companies are engaged in construction in Kirovohrad, Mykolaiv, Kherson,
Sumy and Cherkasy regions. Other regions have a moderate level of concentration and an average
level of developers’ activity in the primary housing markets. It is determined that the development
of competitive relations in regional housing markets is influenced by the following factors: the
percentage of united communities in their total planned number; the number of cities that have
received authority for arch-building control; introduction of the institute of elders (share of the
plan); number of funds to support investment and innovation activities; number of administrative
service centers; infrastructure facilities created with the participation of local authorities.
Conclusions. It is revealed that one of the reasons for high market concentration and almost no
competition in regional housing markets is the lack of institutional support for housing development, the presence of high administrative, economic, technical, organizational barriers to market
entry, which is reflected primarily in high transactional levels, costs for developers, both during
the entry into the new market and during the periods of its development and further functioning.
Key words: competition, concentration, institutional development, construction, correlationregression analysis.
JEL classification: L74; O18
Вступ
Конкурентна боротьба є рушіиною силою, яка спонукає підприємства до
розвитку, самовдосконалення, пошуку нових шляхів створення продукції, що здатні
забезпечити переваги над іншими фірмами. Стан конкурентного середовища визначає
поведінку підприємств, вимагаючи реагувати на загрози та використовувати
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можливості, які постіино виникають під час функціонування на ринку. Тому для
успішного розвитку і навіть виживання окремого підприємства вкраи важливим є
можливість адекватного оцінювання та моніторингу стану конкуренції на ринку, вміння
швидко і якісно реагувати на зміни.
Але вже на етапі оцінювання конкуренції на будівельних ринках виникають труднощі теоретико-методичного і практичного характеру, які полягають у значних складнощах щодо визначення товарних меж ринків, вибору підходів до оцінювання конкурентного середовища, методів і способів такої оцінки. Тому надзвичаино важливим для
учасників інвестиціино-будівельного процесу є створення нового и адаптація існуючого
інструментарію оцінювання стану конкуренції до особливостеи будівельних ринків,
учасників і стеикхолдерів будівництва. При цьому значнии академічнии і практичнии
інтерес становить можливість визначення впливу макроекономічних, зокрема інституціиних, чинників на стан конкуренції на ринку.
Передумовою дослідження є результати теоретико-методологічних напрацювань і
практичних розробок українських вчених в області конкуренції на будівельних ринках, інституціиного забезпечення розвитку економіки та будівництва и оцінювання конкурентного середовища (Павлов К.В. і Павлова О.М. [6-8], Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Цифра Т.Ю., Лисак І.В. [9], Бугаря Н.Й., Гоико А.Ф., Рогожин П.С., Федоренко В.Г., Сорокіна Л.В. [10-11], Ємельянова О.М. Тугаи О.А., Стеценко С.П. та інші [12-14], Ємельянової О. [15]). Наявність численних досліджень структури ринків, моделеи, механізмів
реалізації насамперед ставить завдання визначення впливу на структуру ринків та їх
характеристики різноманітних чинників, серед яких слід виділити стан інституціиного
середовища як передумову яка є базовою для розвитку ринків.
Мета й завдання статті
Метою статті є визначення залежності розвитку конкуренції на регіональних ринках житла від стану інституціиного середовища та створення і обґрунтування відповідної залежності.
Виклад основного матеріалу дослідження
Вивченню інституціиного середовища соціально-економічних систем присвячена
велика кількість досліджень. Але вітчизняних робіт по вивченню власне проблем
інституціоналізму та інституціиної структури економіки України не багато.
За визначенням Т. Веблена [2], якии є родоначальником інституціиного погляду
на формування і розвиток суспільних систем, соціально-економічні інститути – це
«звичні способи здіиснення процесу суспільного життя в її зв'язку з матеріальним
оточенням, в якому живе суспільство».
Сучасна інституціональна економіка бере витоки із зазначеного визначення. Так,
Д. Норт [3] писав, що: «... інститути – це правила гри в суспільстві або, більш формально,
створені людиною обмеження, які формують середовище людської взаємодії... Інститути
зменшують невизначеність шляхом створення структури у повсякденному житті».
Поняття «економічний інститут» включає конкретні форми організації
виробництва, обміну, розподілу и споживання, юридичні норми, що склалися, звичаї,
характер мислення економічних суб'єктів, правила поведінки, мотиви і стимули, втілені
в структурі та функціональні особливості інституціиної системи. Економічні інститути
складають інституціине середовище. До числа основних економічних інститутів
відноситься поняття власності.
Характер відносин і зв'язків між господарськими одиницями визначає інституціине середовище (з притаманними їи відносинами власності). Форма і характер відносин
між господарюючими суб'єктами формують інституціинии устріи, якии О. Уільямсон
визначає як контрактне відношення, яке є також і структурою управління [4].
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Серед наибільш актуальних у дании час економічних завдань формування і трансформації інституціиної структури економіки з економічної точки зору необхідно виділити такі: 1. Визначення головних чинників і передумов, які визначають інституціину
структуру економіки; 2. Виявлення відмінностеи інституціиної структури в рамках
окремих секторів економіки та роль цих відмінностеи у розвитку економічної системи в
цілому; 3. Напрямки та шляхи трансформаціи інституціиної структури економіки в різних секторах; 4. Виявлення чітких алгоритмів формування, становлення, розвитку і
трансформації інституціиної структури економіки в різних секторах економіки; 5. Виявлення форм інституціиної структури економіки, які наикращим чином відповідають
завданням із забезпечення сталого розвитку і зростанню суспільного добробуту.
До прикладних завдань вивчення інституціональної структури економіки слід
віднести: 1. Пошук залежностеи зміни організаціиної структури економіки (галузі або
групи галузеи) при зміні факторів інституціиного середовища; 2. Виявлення динаміки
інституціиних перетворень – темпів, послідовності і відповідності різних етапів
перетворень на рівні окремих секторів економіки та економічної системи в цілому;
3. Вплив змін у часі форм і методів державного регулювання в тому чи іншому секторі
економіки на розвиток цих секторів; 4. Відповідність форм і методів державного впливу
на інституціині перетворення економіки в аспекті підвищення її ефективності,
стимулювання розвитку підприємств за мінливих економічних умов і обставин та ін.
Для аналізу впливу інституційної інфраструктури на ринкову конкуренцію в
житловому будівництві обрано показники, що характеризують розвиток інституційного
середовища окремого регіону (частка об’єднаних громад, які вже створено до загальної
планової кількості; частка об’єднаних громад, які планується створити до загальної
кількості; кількість міст, що отримали повноваження щодо архбудконтролю;
запровадження інститутів старост; кількість фондів підтримки підприємництва, бізнесцентрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, індустріальних парків, лізингових центрів,
консультаційних і координаційних рад, інформаційно-консультативних установ, фондів
підтримки інвестиційної та інноваційно діяльності; кількість Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП); кількість проектів державно-приватного партнерства
(ДПП); об’єкти інфраструктури, створені за участі місцевої влади; кількість громадських
об’єднань, у т.ч. створених за участю місцевих рад тощо).
Результуючим показником, який характеризує стан конкуренції окремого ринку,
обрано показник концентрації СR-3 (частка ринку, яку займають три найбільші за
обсягами зведення житла забудовники), які розраховано за методикою, наведеною у [16,
17, с. 80-86] за даними [1] (табл. 1).
Таблиця 1. Стан конкуренції на ринках житлового будівництва
різних регіонів України у 2019 р. [1, 5]
№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Львівська
Миколаївська

CR-3
0,4
0,58
0,44
0,33
0,67
0,34
0,39
0,018
1
0,26
0,8

№ пп
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Область
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

CR-3
0,29
0,74
0,52
0,84
0,59
0,54
0,57
0,46
0,91
0,55
0,63
0,2

Авторські розрахунки (Два регіони (Луганська і Донецька обл.) виключено із
аналізу).
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Достатньо великий рівень конкуренції у м. Київ, Львівській, Одеській,
Житомирській обл. Серед аналізованих областей найменше компаній займається
будівництвом у Кировоградській, Миколаївській, Херсонській, Сумській і Черкаській
областях. Інші області мають помірний рівень концентрації та середній рівень
активності забудовників на ринках первинного житла. Для визначення впливу на рівень
конкуренції ринків первинного житла регіонів України обрано шість чинників, які
прямо чи опосередковано характеризують розвиток інституційного середовища:
Х1 – відсоток об’єднаних громад в їх загальній плановій кількості;
Х2 – кількість міст, що отримали повноваження щодо архбудконтролю, одиниць;
Х3 – запровадження інституту старост, частка від плану;
Х4 – кількість фондів підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності;
Х5 – кількість центрів надання адміністративних послуг;
Х6 – об’єкти інфраструктури, створені за участі місцевих органів влади.
Результуючим показником Y обрано показники CR-3.
Аналіз матриці коефіцієнтів парної кореляції показує, що результуюча змінна має
наибільш тіснии зв'язок із факторами Х3 (r = -0,6277), Х6 (r = -0,306). З усіма іншими
чинниками зв’язок набагато слабшии.
Значення коефіцієнтів парної кореляції свідчать про те, що між факторами впливу
Х1- Х6 не існує тісного зв’язку, отже їх можна використовувати для створення моделі.
Таблиця 2. Матриця парних коефіцієнтів кореляції між факторами
Y
X1
X2
Х3
Х4
Х5
Х6

Y

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

1
0,225079
-0,62771
-0,20431
-0,11083
-0,30609
-0,23519

1
-0,20172
0,434318
0,046429
-0,28777
-0,17756

1
0,053882
-0,16919
0,199176
0,198094

1
-0,12158
0,11853
0,219337

1
0,088096
-0,26103

1
0,497165

1

Джерело: авторські розрахунки
Наступнии крок – побудова моделі для залежної змінної Y за допомогою функції
«Регресія» блоку «Аналіз даних» в Ехcel (табл. 3-5).
Отримане лініине рівняння множинної регресії:
Y = 0,631 + 0,401∙Х1 – 0,035∙Х2 – 0,384∙Х3 – 0,0008∙Х4 – 0,0007∙Х5 – 0,0016∙Х7 (1)
Таблиця 3. Результати регресійного аналізу
Регресійна статистика
Множиннии R
0,732088
R-квадрат
0,535953
Нормовании R-квадрат
0,361935
Стандартна похибка
0,189855
Спостережень
23

Джерело: авторські розрахунки
Таблиця 4. Результати дисперсійного аналізу
Регресія
Залишок
Усього

df
6
16
22

SS
0,66
0,576
1,242

MS
0,111013
0,036044

F
3,07987

Значимість F
0,033606

Джерело: авторські розрахунки
У створеному рівнянні, значення більшості факторів мають обернении зв'язок із
станом конкуренції на ринках, оскільки біля них наявні від’ємні регресіині коефіцієнти.
Тобто із збільшенням кожного із чинників Х2 – Х6 індекси ринкової концентрації
зменшуються, що є позитивним чинником для розвитку конкуренції на ринку. Тобто, зі
зростанням інституціиного забезпечення діяльності підприємств конкуренція на ринку
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має збільшуватись. Чинник Х1 – відсоток об’єднаних громад в їх загальніи плановіи
кількості має із результуючим показником прямии зв'язок.
Таблиця 5. Коефіцієнти рівняння
Ознака
Y
X1
X2
Х3
Х4
Х5
Х6

Коеф.
0,631
0,401
-0,035
-0,384
-0,0008
-0,0007
-0,0016

Станд. похибка
0,269
0,389
0,011
0,282
0,0006
0,0048
0,0048

t-стат
2,3407
1,0293
-3,3044
-1,3647
-1,4564
-0,1499
-0,3391

P-значення
0,032
0,318
0,0044
0,191
0,164
0,882
0,738

Нижні 95%
0,059
-0,425
-0,059
-0,982
-0,002
-0,01
-0,012

Верхні 95%
1,20
1,22
-0,01
0,212
0,0003
0,009
0,008

Джерело: авторські розрахунки
Тобто, чим більшою є частка об’єднаних територіальних громад у загальніи їх
кількості, тим меншою є конкуренція на ринках. Розраховании індекс кореляції
(множиннии R) становить 0,732 і показує тісноту зв'язку залежної змінної з включеними
в модель пояснюючими факторами – в даному випадку зв'язок помірнии. Коефіцієнт
детермінації (R2) становить 0,536 – отже, близько 53,6% варіаціи залежних змінних
враховані в моделі и обумовлені впливом включених у модель факторів. Статистична
значущість отриманого рівняння регресії оцінюється за допомогою критерію Фішера
[18]. Fрозр = 3,08 і Fтабл = 2,74 (довірча имовірність 0,05, при k1 = m = 6 і k2 = n – m – 1 = 23 –
6 – 1 = 16). Оскільки Fрозр > Fтабл, рівняння регресії слід визнати адекватним (статистично
значущим).
Висновки та перспективи подальших розвідок
Виявлено, що однією з причин низької конкуренції на регіональних ринках житла
є недостатність інституціиного забезпечення розвитку житлового будівництва, наявність високих адміністративних, економічних, технічних, організаціиних бар'єрів входу
на ринок, що відображається насамперед у високому рівні трансакціиних витрат для
забудовників як у період входження на новии ринок, так і в періоди освоєння иого, і
подальшого функціонування на ринку.
Слід відзначити недостатність теоретичних і практичних напрацювань щодо розкриття сутності и особливостеи впливу інституціиного розвитку на рівень конкуренції
в будівництві. Однією з причин цього можна назвати наиперше недостатність інформації щодо розвитку інституціиного середовища в Україні, більшість якої з’явилась
можливість отримати із відкритих статистичних джерел тільки станом на кінець 2019 р.
Тому перспективами подальших досліджень може бути виявлення нових залежностеи,
які базуються на доповненому переліку факторів і щорічних спостереженнях динаміки
розвитку ринків.
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Анотація
Вступ. Управління прибутком у сучасних компаніях – одна з основних ділянок
менеджменту, яка орієнтована на вирішення одного з самих складних завдань
менеджменту – максимізації розміру чистого фінансового результату. Процес
управління прибутком нерозривно пов’язаний із складанням і наданням фінансової
звітності, аналітичних матеріалів, даних контролю та моніторингу, без
інформаційного змісту яких прийняття управлінських рішень є неможливим. Отже,
створення комплексної системи обліково-аналітичної підтримки управління прибутком
є першочерговою умовою реалізації завдань менеджменту щодо формування, розподілу
та використання чистого фінансового результату.
Мета. Метою статті є обґрунтування складу елементів системи обліково-аналітичної
підтримки управління прибутком бізнес-суб’єктів аграрного сектору з урахуванням
наявних проблемних аспектів у вітчизняній практиці та використання здобутків
зарубіжного досвіду інформаційного забезпечення профіт-менеджменту.
Використані методи. При написанні статті було використано сукупність
універсальних і специфічних методів наукових досліджень: методи теоретичних
узагальнень (аналіз, синтез, абстрактно-логічний метод), економіко-статистичні
методи, метод порівняння.
Результати. Обґрунтовано склад елементів системи обліково-аналітичної підтримки
управління прибутком суб’єктів аграрного бізнесу. Проведена оцінка сучасного рівня
прибутковості діяльності підприємств вітчизняного аграрного сектору економіки.
Визначено спектр основних проблемних аспектів існуючої обліково-аналітичної системи
підтримки управління прибутком сучасних агроформувань. Визначено окремі недоліки
фінансової звітності аграрних підприємств, складеної за національними стандартами, в
порівнянні із зарубіжною практикою.
Ключові слова: обліково-аналітична підтримка, управління прибутком, прибутковість,
агроменеджмент, фінансова звітність, суб’єкти аграрного бізнесу.
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Abstract
Introduction. Profit management in modern companies is one of the main areas of management.
It is focused on solving one of the most difficult tasks of management – maximizing the size of the
company's net financial result. The process of profit management is inextricably linked with the
preparation and submission of financial statements, analytical materials, control and monitoring
data. Without this information, management decisions are impossible. The formation of a
comprehensive system of accounting and analytical support for profit management is a primary
condition for the implementation of management tasks for the formation, distribution and use of
net financial results.
Purpose. The purpose of the article is to substantiate the composition of the system elements of
accounting and analytical support for profit management of business entities of the agricultural
sector, taking into account the existing problematic aspects in domestic practice and the use of
foreign experience of profit management information.
Methods used. The set of universal and specific research methods have been used in the article:
methods of theoretical generalizations (analysis, synthesis, abstract-logical method), economicstatistical methods, method of comparison.
Results. The system elements composition of accounting and analytical support for the profits
management of agricultural businesses is grounded in the article. The assessment of the current
level of enterprises profitability in the domestic agricultural sector of the economy has been
conducted. The spectrum of the main problem aspects of the existing accounting and analytical
system of profit management support at modern agricultural formations is defined. Some
shortcomings of the financial statements of agricultural enterprises were found, prepared
according to national standards in comparison with foreign practice.
Keywords: accounting and analytical support, profit management, profitability, agricultural
management, financial reporting, agribusiness entities.
JEL classification: Q12
Вступ
Управління прибутком у сучасних компаніях – одна з основних ділянок
менеджменту, яка орієнтована на вирішення одного з самих складних завдань
менеджменту – максимізації розміру чистого фінансового результату. Розмір прибутку
постає економічним базисом для розв’язання практично всіх виробничих і соціальних
завдань розвитку компанії, формує інформаціино-аналітичну картину оцінки
перспектив її розвитку. Розмір прибутку (збільшення власного капіталу без додаткових
внесків засновників) традиціино постає у призмі уваги акціонерів і значного кола
зовнішніх стеикхолдерів компанії: інвесторів і кредиторів, соціально активних груп.
Процес управління прибутком нерозривно пов’язании із складанням і наданням
фінансової звітності, аналітичних матеріалів, даних контролю та моніторингу, без
інформаціиного змісту яких прииняття управлінських рішень є неможливим. Отже,
створення комплексної системи обліково-аналітичної підтримки управління прибутком
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є першочерговою умовою реалізації завдань менеджменту щодо формування, розподілу
та використання чистого фінансового результату.
Науково-практична проблематика формування повного та якісного
інформаціино-аналітичного базису для забезпечення завдань управління прибутком
бізнес-суб’єктів знаходиться у призмі уваги відомих вчених, теоретичнии, методичнии і
практичнии базис наукових праць яких формує потужнии каркас вирішення цієї
складної та актуальної проблеми сьогодення. Серед науковців, які зробити потужнии
внесок у розвиток визначеної проблеми, слід відмітити таких: Р.Ф. Бруханськии,
М.Д. Білик, М.Я. Дем’яненко, В.А. Деріи, В.М. Жук, Г.А. Загородніи, О.О. Красноруцькии,
А.А. Пилипенко, М.Ф. Огіичук, В.М. Рожелюк, С.В. Руденко, Н.С. Пасенко, Н.Л. Правдюк,
Р. Healy, J.Wahlen, R. Scott та інші. Незважаючи на змістовні напрацювання вітчизняної
науки, відмінності між національними и зарубіжними концепціями менеджменту та
звітності, складність і динамічність факторів, які впливають на результативність
процесу управління прибутком компаніи, зумовлюють доцільність проведення
подальших науково-методичних розробок створення ефективної системи обліковоаналітичної підтримки управління прибутком бізнес-структур.
Мета статті
Метою статті є обґрунтування складу елементів системи обліково-аналітичної
підтримки управління прибутком бізнес-суб’єктів аграрного сектору з урахуванням
наявних проблемних аспектів у вітчизняніи практиці та використання здобутків
зарубіжного досвіду інформаціиного забезпечення профіт-менеджменту.
Виклад основного матеріалу дослідження
Управління прибутком бізнес-структур у сучасних умовах – складнии і
динамічнии процес прииняття та реалізації управлінських рішень, результат яких
визначається галузевими особливостями и специфікою діяльності суб’єкта
господарювання, місією та цілями иого існування, формою господарювання та системою
інтересів иого власників. Наичастіше у практиці процес управління прибутком
підприємства визначається комплексом управлінських рішень і відповідних заходів
щодо формування, розподілу та використання прибутку.
Світова практика доводить, що управління прибутком залежить від розміру
ринку капіталу, розповсюдження власності на акції, сильних (слабких) сторін інвестора
та діючої системи нормативно-правового забезпечення [1].
У зарубіжніи спеціалізованіи літературі управління прибутком часто
розглядається з позиціи повного та достовірного відображення доходів і витрат у
фінансовіи звітності компаніи. Процес управління прибутком трактується як вибір
облікової політики, що використовується при складанні фінансової звітності компанії
для досягнення поставлених цілеи (вплив на результати контрактів, створення іміджу
ділової активності, вплив на ринкову вартість активів і бізнесу в цілому) [2].
За будь-яких умов, ефективне управління прибутком потребує повного и
своєчасного інформаціиного супроводження процесу прииняття управлінських рішень.
Бухгалтерськии облік формує тои інформаціино-аналітичнии базис, без якого дієвии
процес прииняття управлінських рішень неможливии.
Чистии фінансовии результат як об’єкт управління є досить складною ділянкою
менеджменту, оскільки в силу специфіки формування потребує своєчасного
регулювання та контролю сукупності доходів і витрат бізнес- суб’єкта на всіх етапах їх
виникнення. Вирішення цих завдань можливе лише за умов повного та якісного
інформаціиного (обліково-аналітичного) супроводження процесу прииняття
управлінських рішень.
У науковіи літературі досить часто зустрічається дефініція «обліково-аналітичне
забезпечення» процесу управління, головним завданням якого є інформаціиноаналітичне забезпечення управлінського процесу [3]. В такому науково-практичному
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контексті «забезпечення» трактується як гарантоване якісне і своєчасне надання
інформації для потреб управління. До ключових елементів системи обліковоаналітичного забезпечення науковці відносять: первиннии облік, аналітичну
інформацію і консолідовану звітність бізнес-суб’єкта, економічнии аналіз (діагностику)
зведених облікових даних.
Інформаціина система ґрунтується тільки на бухгалтерськіи інформації, оскільки
вона є визначальною, проте не єдиною. Навпаки, характерною рисою обліковоаналітичного забезпечення як системи є її комплексність, що виявляється через
взаємодію інформаціиних потоків облікового, оперативного, статистичного обліку та
інформації, яка формується за допомогою методів фінансового, управлінського та
стратегічного аналізу [4].
Систематизація наукових підходів до сутності дефініції «інформаціиноаналітичне забезпечення» дозволили визначити її зміст як одну з функціи систем
управління, як синтез інформації, її носіїв, способів її економічного аналізу, а також
діяльності спеціалістів з діагностики та інтерпретації і використання даних задля
ефективного управління.
Щодо змісту категорії «обліково-аналітична підтримка», то принципова сутність
її, на нашу думку, полягає у наданні допомоги, побудови конструктивної опори у спектрі
обліково-аналітичного забезпечення для вирішення завдань ефективного розвитку АПВ
на всіх рівнях господарського управління, в т.ч. управління земельним ресурсам села.
Пилипенко А.А. та Пилипенко С.М. сутність і склад системи обліково-аналітичної
підтримки розглядають крізь призму сучасних концепціи управління витратами через
наявність і взаємодію таких елементів: стратегічне управління витратами, стратегічнии
облік (зокрема, облік витрат на інноваціину діяльність), стратегічне облікове
моделювання, стратегічне сховище даних. Головним критерієм ефективності такої
системи є якість сформованих обліково-аналітичних процедур [5].
Вітчизняні вчені до системи обліково-аналітичного забезпечення управління
прибутком включають сукупність заходів, орієнтованих на повне та своєчасне
відображення в обліку всіх даних, на підставі яких формується прибуток підприємства,
систему аналітичних показників і розробку и реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення рівня рентабельності господарської діяльності підприємства як в короткотак і в довгостроковіи перспективі [6].
Система обліково-аналітичної підтримки управління прибутком комплексно
включає сукупність засобів інформаціиного, аналітичного, консалтингового,
програмного характеру, які об’єднані в єдину систему, стратегічно орієнтовану на
вирішення головної мети – підвищення рівня прибутковості бізнес-суб’єктів аграрної
сфери. Разом з тим, головна мета у вигляді максимізації суми чистого прибутку, як
головного кінцевого результату діяльності аграрних формувань, на нашу думку, не в
повніи мірі відповідає провідним концепціям управління бізнесом, зокрема, у сфері
аграрної економіки. В сучасних умовах одним із ключових критеріїв і показників
результативності управління підприємницькими структурами, поряд із абсолютною
величиною прибутку, має стати ринкова (справедлива) вартість аграрного бізнесу,
нарощування якої має бути в центрі уваги агроменеджменту [7].
Аграрнии
сектор
економіки
України
традиціино
постає
базовою
галузевоутворюючою сферою національного виробництва. Сільське господарство
визнано пріоритетною галуззю національної економіки, яка визначає не тільки рівень
продовольчої безпеки країни, але и стратегічніи вектор її подальшого розвитку у призмі
активізації євроінтеграціиних трансформаціи. За останні роки спостерігається чітка
тенденція до збільшення питомої ваги продукції сільського господарства у структурі
експорту: у 2016 р. її частка склала близько 24,5% (8871 млн дол. США), у 2018 р. – 25,6%
(без продукції промислової переробки сільгоспсировини).
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За останні роки сільське господарство є єдиним видом економічної діяльності
економіки України, якии демонструє стабільну тенденцію зростання рівня ефективності
бізнесу. Розмір чистого прибутку, отриманого сільськогосподарськими підприємствами,
за останні вісім років збільшився в 4,5 разів і склав у 2018 р. 17170,5 млн грн або 1,4 млн
грн в середньому в розрахунку на одне аграрне підприємство (табл. 1) [8].
Підприємства аграрного сектору демонструють вищии рівень прибутковості в
порівнянні з середніми показниками за видами економічної діяльності економіки
України в цілому.
Таблиця 1. Динаміка прибутковості підприємств аграрного сектора України

Кількість підприємств аграрної сфери
50666 47656 46744 45045 50115 50504
Частка у загальніи кількості по економіці
13,4
13,0
13,6
14,7
14,8
14,2
Середніи розмір чистого прибутку на
0,04
0,07
-1,1
0,09
0,5
0,8
підприємство по економіці всього, млн. грн.
Середніи розмір чистого прибутку на 1 с.-г.
0,4
0,6
2,2
2,0
1,4
1,4
підприємство, млн. грн.
Частка прибуткових с.-г. підприємств галузі, % 69,2
78,2
88,4
87,7
86,2
86,2
Середня частка прибуткових підприємств по
57,3
63,0
73,3
73,0
72,4
73,9
економіці всього, %
Рівень рентабельності операціиної діяльності
22,9
21,7
41,7
31,6
22,4
18,3
с.-г. підприємств, %
Рівень рентабельності операціиної діяльності
4,0
5,0
1,0
7,4
8,8
8,1
підприємств по економці в середньому, %
Рівень рентабельності всієї діяльності с.-г.
16,3
6,0
29,5
24,7
16,0
13,7
підприємств, %
Рівень рентабельності всієї діяльності
0,5
1,1
-7,3
0,6
3,0
4,5
підприємств по економці в середньому, %

2018 р. до
2010 р.,
(+,-)
-162,0
+0,8
+0,76
+1,0
+17,0
+16,6
-4,9
+4,1
-2,6
+4,0

Складено за [8]
За кінцевими фінансовими показниками аграрнии сектор сьогодні постає одним
з наибільш ефективних видів бізнесу. Поряд із цим, висока волатильність ключових
індикаторів у динаміці за останні роки є наслідком дії сукупності специфічних факторів
природного та бізнес-середовища, які, на відміну від інших видів економічної діяльності,
здіиснюють вагомии вплив на прибутковість агробізнесу.
Специфіка аграрної економіки зумовлює і відмінність системи обліковоаналітичної підтримки управління прибутком сільськогосподарських бізнес-суб’єктів.
З огляду на зміст, функціональне супроводження та основні складові системи
обліково-аналітичної підтримки агроменеджменту, останню можна розглядати з
позиціи синергіиного поєднання базових функціи управління через дію та
використання інформаціиних потоків аграрних формувань.
Система обліково-аналітичної підтримки управління розвитком агроформувань у
практичніи діяльності виконує функції, властиві обліково-аналітичному забезпеченню:
1) безпосередньо облікова; 2) аналітична; 3) контрольна; 4) стратегічна. Разом з тим,
комплексність системи обліково-аналітичної підтримки управління прибутком
зумовлює розширення функціональних завдань у напрямі таких: 1) моніторингова
(постіинии аналіз та оцінка досягнутого рівня прибутковості підприємств і вартості
аграрного бізнесу); 2) розробка галузевих програм, проектів інноваціиного розвитку
галузі та допомога у їх практичніи реалізації, що сприяє підвищенню рівня
прибутковості аграрного бізнесу; 3) консалтингове и маркетингове супроводження
процесів управління прибутком і вартістю агробізнесу; 4) організаціина, нормативноправова, аудиторська, іміджева та інша допомога у спектрі прииняття та реалізації
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рішень агроменеджменту, спрямованих на максимізацію чистого прибутку та
нарощування ринкової вартості аграрного бізнесу (рис. 1).
Головною метою системи обліково-аналітичної підтримки управління прибутком
є надання комплексної допомоги управлінському персоналу шляхом створення інформаціиного, аналітичного, контрольного, консалтингового базису задля реалізації стратегічних цілеи і завдань і підвищення прибутковості бізнес-структур аграрної сфери
виробництва.
Правдюк Н.Л. сукупність таких показників поділяє на три основних групи:
1) показники рентабельності діяльності бізнес-суб’єкта (коефіцієнти прибутковості
капіталу и активів, показники ефективності формування прибутку в розрізі операціиної,
фінансової та інвестиціиної діяльності підприємства); 2) показники ефективності
розподілу та використання прибутку (коефіцієнти ефективності розподілу прибутку,
використання капіталізованої частини прибутку, використання прибутку,
спрямованого на споживання); 3) інші фінансові коефіцієнти (показники ліквідності,
фінансової стіикості, ділової активності) [9].
Разом з тим, незважаючи на досить потужну методичну площину показників, які
містить у собі аналітична складова процесу обліково-аналітичної підтримки управління
прибутком, у сучасніи практиці більшості аграрних формувань використовується не
більше половини цих індикаторів. Поза увагою агроменеджменту и аналітиків бізнессуб’єктів галузі залишаються показники, які вже давно набули статусу основних у
внутрішніи і публічніи звітності зарубіжних компаніи.
Річна фінансова звітність розглядається зарубіжними вченими як форми
управління прибутком. Healy P.M. і J.M. Wahlen виділяють такі її форми: 1) агресивна
звітність про доходи компанії (затримка визнання поточних збитків і прискорення
визнання прибутків звітного періоду) з метою представити більш високіи рівень і
результативність роботи менеджерів; 2) використання в управлінських звітах
завищених прогнозів аналітиків, збільшення в управлінських звітах інформації про
доходи та обмеження звітності про витрати [10]; 3) приховання реального стану
фінансової нестабільності, що пов’язано з використанням показників прибутковості.
Ключовими інструментами вирішення цих проблем управління компаніи постає
впровадження дієвого механізму корпоративного контролю та методів незалежного
корпоративного управління (незалежні експерти, внутрішні аудиторські перевірки,
внутрішніи моніторинг фінансової і управлінської звітності тощо). З метою чіткого
контролю за правильністю відображення розміру прибутку у звітності компаніи
Законом Саиберса-Окслі від 2002 р. (Sarbanes-Oxley Act, 2002) публічні компанії мають
формувати незалежнии комітет з аудиту.
У річніи фінансовіи звітності зарубіжних компаніи, складених за міжнародними
стандартами, відображаються показники прибутку, які мають місце у звітності
вітчизняних підприємств: дохід (Revenue), вартість проданих товарів (Cost Of Goods
Sold), валовии прибуток (Gross Profit), операціинии прибуток (Operating Income),
прибуток до оподаткування (Pre-Tax Income), прибуток після оподаткування (Income
After Taxes), чистии прибуток (Net Income). Поряд із цим, у річніи фінансовіи звітності
зарубіжних компаніи відображаються показники, які на дании час відсутні у практиці
обліку, аналізу та звітності вітчизняних бізнес-суб’єктів, зокрема: EBIT (проміжнии
показник, якии свідчить про розмір прибутку до виплати відсотків і податків), EBITDA
(показник EBIT, скореговании на суму амортизаціиних відрахувань необоротних
активів). Більш детально у звітності зарубіжних компаніи представлено також статті, які
пов’язані із формуванням і використанням прибутків на акціонернии капітал, зокрема,
середньозважена кількість акціи в обігу (Basic Shares Outstanding), прибуток на акцію за
умови грошового потоку, а не прибутку у розрахунках (EPS - Earnings Per Share), які у
вітчизняніи річніи фінансовіи звітності також поки що відсутні.
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Рис. 1. Складові системи обліково-аналітичної підтримки управління прибутком бізнес-суб’єктів
аграрного сектору [складено автором]

Виходячи зі складу системи обліково-аналітичної підтримки управління
прибутком бізнес-суб’єктів аграрної економіки, її основними проблемними аспектами
на сучасному етапі є:
1) значна обмеженість фінансової звітності бізнес-структур у частині інформації
про напрями, обсяги розподілу та використання чистого прибутку, ефект від заходів
такого розподілу і використання;
2) низька ступінь поширення концепціи та інструментів вартісно-орієнтованого
управління серед топ-менеджменту агроструктур, що сьогодні не сприяє формуванню
запитів на відповідну обліково-аналітичну інформацію;
3) обмеженість системи вітчизняної аналітичної підтримки управління
прибутком у частині сукупності показників, які використовуються в процесі аналізу
(фінансові та нефінансові показники). У зарубіжніи практиці широко використовуються
такі показник як ЕВІТ, EBITDA тощо; сукупність показників, які методично ґрунтуються
на концепціях управління фінансовими потоками (сукупнии фінансовии потік, чистии
фінансовии потік) і вартісної оцінки бізнесу;
4) відсутність організованого и прозорого ринку земель сільськогосподарського
призначення, що на даному етапі управління діяльністю агроструктур унеможливлює
імплементацію у практичну площину обліково-аналітичної підтримки сукупності
показників вартісної оцінки земель сільгосппризначення як головного активу
аграрного бізнесу та иого вартісної оцінки в цілому;
5) низькии рівень організації планових і аналітичних робіт, експертних оцінок
основних бізнес-процесів і маркетингового середовища в сільськогосподарських
підприємствах;
6) переважно тактична орієнтованість агроменеджменту більшості
сільськогосподарських підприємств, відсутність у штаті підприємств фахівців,
спеціалізованих на вирішенні стратегічних завдань управління аграрним бізнесом;
7) неактуальність питань формування активного іміджу сільськогосподарських
виробників на аграрному ринку, що є необхідною складовою підходів до управління
прибутком сучасних бізнес-структур;
8) низька ступінь соціальної відповідальності аграрного бізнесу, яка в певному
колі програм розвитку сільських територіи ґрунтується на використанні частини
чистого прибутку аграрних підприємницьких структур. Неактуальність концепціи
соціальної відповідальності звужує потенціині можливості системи обліковоаналітичної підтримки управління прибутком і сам механізм розподілу та використання
кінцевого фінансового результату агроформувань.
Одним із основних недоліків сучасної системи агроменеджементу вітчизняних
бізнес-структур є орієнтація в управлінні на короткострокову перспективу и відсутність
чітко окреслених стратегічних орієнтирів розвитку. Такии стан гальмує формування
інформаціиних запитів до стратегічної складової системи обліково-аналітичного
забезпечення управління компанією в цілому та її прибутком зокрема. Вирішення цього
завдання Бруханськии Р.Ф. бачить у створенні корпоративної стратегічної обліковоаналітичної системи, яка включає забезпечення формулювання і реалізації бізнесстратегії та забезпечення управління ланцюжками цінностеи компанії [11].
Висновки та перспективи подальших досліджень
Формування обліково-аналітичної системи підтримки управління прибутком
бізнес-суб’єктів аграрного сектору сьогодні є важливим завданням агроменеджменту.
Наявність значного кола проблемних питань у сучасніи практиці обліково-аналітичної
підтримки вимагає істотного корегування базових концепціи управління, використання
провідного методичного інструментарію підготовки управлінської звітності,
імплементації нових функціи та удосконалення організаціиної структури управління.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
229

Головним принципом системи управління прибутком бізнес-суб’єктів аграрної
економіки України має стати стратегічна спрямованість на вирішення основних завдань
соціально-економічного розвитку як підприємницьких структур аграрного сектору, так
і сільських територіи. Прибуток як головнии критеріи і результат функціонування
підприємства поступово має доповнюватись іншими результативними параметрами.
Домінантними та такими, що постають у перспективі подальших наукових досліджень,
мають виступати процеси капіталізації підприємства, вартість агробізнесу в цілому як
готового об’єкта купівлі-продажу на ринку діючих бізнес-проектів разом із
кардинальною зміною виключної парадигми максимізації прибутковості, яка має
доповнюватись комплексом соціальних завдань із відродження сільських територіи і
підвищення рівня якості життя сільського населення країни. Зміщення базових акцентів
управління в такому напрямі формуватиме відповідні вимоги до організації нової, більш
досконалої, повної та прозорої системи обліково-аналітичної підтримки управління
всіма бізнес-процесами вітчизняних аграрних формувань.
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Анотація
Вступ. Роль агропромислового комплексу та його зернопродуктового підкомплексу як
базисного напряму функціонування є стратегічно важливою для утвердження
конкурентних позицій України не лише з боку торговельно-економічних відносин, але й
детермінант політико-правового характеру, адже в умовах загострення проблеми
дефіциту якісного та безпечного продовольства в глобальному вимірі зернопродуктовий
підкомлпекс АПК формалізується як інструмент відстоювання та задоволення
національних інтересів держави. Окрім того, сприятливі передумови для виробництва
зерна в Україні є основою формування зовнішньоекономічного потенціалу
зернопродуктового підкомплексу АПК, який може забезпечити державний бюджет
стабільними надходженнями валюти.
Метою статті є дослідження стану та передумов реалізації зовнішньоекономічного
потенціалу вітчизняного зернопродуктового підкомплексу АПК.
Результати. У роботі окреслено перешкоди, які суттєво обмежують параметри
реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК
України. Доведено відсутність сприятливих передумов для інвестора у сфері
зернопродуктового
підкомплексу
АПК.
Проаналізовано
стан
реалізації
зовнішньоекономічного потенціалу вітчизняного зернопродуктового підкомплексу. Крім
цього, з метою розуміння масштабів і стратегічно вагомої ролі зернопродуктового
підкомплексу АПК України в забезпеченні світової потреби у зерні представлено баланси
світового ринку пшениці в розрізі основних країн-експортерів.
Висновки. Функціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України формує сприятливі передумови для реалізації його зовнішньоекономічного потенціалу. Ратифікація
«Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» забезпечила стратегічну переорієнтацію
експортних потужностей зернопродуктового підкомплексу АПК з Російської Федерації
та країн СНД на ринки країн-членів ЄС. Так само лідируючі позиції серед імпортерів
вітчизняного зерна займають Єгипет, Китай та Іспанія. Серед основних чинників
обмеження параметрів реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового
підкомплексу АПК доцільно виділити такі: недосконалість інституційного середовища,
низький рівень інноваційно-технологічної модернізації галузі, надмірна сировинна
спрямованість експорту, недостатня диверсифікація зовнішніх збутових ринків,
нерозвиненість мережі об’єктів логістичної інфраструктури, неузгодженість
вітчизняних і міжнародних стандартів сертифікації якості та безпеки продукції.
Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, зовнішньоекономічний потенціал,
агропромисловий комплекс.
© Іван Іванович Зрайло, 2020
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
232

Ivan ZRAILO
postgraduate, Lviv National Agrarian University
ASSESSMENT OF THE CONDITION AND PRECONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE
FOREIGN ECONOMIC CAPACITY OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY’S GRAIN PRODUCTS
SUBCOMPLEX IN UKRAINE
Abstract
Introduction. The role of the agricultural industry and its grain products subcomplex as the basic
functioning direction is strategically important for strengthening Ukrainian competitive positions
both from the viewpoint of trade and economic relations and the determinants of political and
legal nature. Indeed, grain products subcomplex of the agricultural industry is formalized as a tool
to defend and meet national interests in conditions of aggravated problem of quality and safe food
deficit. Moreover, favorable preconditions for grain production in Ukraine is the basis of forming
of the foreign economic capacity of the agricultural industry’s grain products, which can provide
consistent currency revenues to the state budget.
The paper aims to research the condition and preconditions of the implementation of the foreign
economic capacity of the domestic grain products subcomplex of the agricultural industry.
Results. The paper outlines the obstacles that substantially restrict the parameters of
implementation of the foreign economic capacity of the agricultural industry’s grain products
subcomplex in Ukraine. The lack of favorable preconditions for an investor in the agricultural
industry’s grain products subcomplex is emphasized. The condition of implementation of the
foreign economic capacity of the domestic grain products subcomplex is analyzed. Moreover, in
order to understand the scales and the strategically important role of the agricultural industry’s
grain products subcomplex in Ukraine are presented in meeting the global need for grain, the
balances of the global wheat market across main countries-exporters.
Conclusions. The functioning of the grain products subcomplex of the agricultural industry of
Ukraine forms the favorable preconditions to implement its foreign economic capacity.
Ratification of the EU-Ukraine Association Agreement has secured the strategic reorientation of
the export capacitates of the grain products subcomplex of the agricultural industry from the
Russian Federation and the CIS countries towards the markets of the EU Member States. Egypt,
China, and Spain hold the leading positions among the importers of domestic grain. The following
factors of restriction of the parameters of foreign economic capacity implementation in the
agricultural industry’s grain products subcomplex should be emphasized: flawed institutional
environment, low level of industry innovative-technological modernization, excessive raw
materials orientation of export, poor diversification of foreign sales markets, underdeveloped
chain of logistics infrastructure facilities, non-correspondence of domestic and international
standards of product quality and safety certification.
Keywords: grain products complex, foreign economic capacity, agricultural industry.
JEL classification: N50; O13
Вступ
Забезпечення ефективного функціонування вітчизняного зернопродуктового
підкомплексу є однією з наиактуальніших проблем розвитку усього АПК держави, адже
зерновиробництво, окрім важливого соціально-економічного, має ще и політичне значення
для розвитку національної економіки. Зерно завжди належало до конкурентоспроможних
продуктів на міжнародному ринку і може бути вагомим важелем впливу на світову
економіку. Посилення стратегічної важливості зернопродуктового підкомплексу АПК
України обґрунтовується з огляду на такі усталені глобальні тенденції як: зростання
загальної чисельності населення на землі, яке апріорі формує запит щодо нарощування
виробництва зерна и продуктів иого переробки; загострення проблеми кліматичних
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змін і глобального потепління, наслідками яких є непридатність значних площ
сільськогосподарських угідь до вирощування продукції сільського господарства;
розвиток світової логістики, диверсифікація каналів постачання сировини та продукції,
а також оптимізація матеріальних потоків; зростання у світовому вимірі запиту до
нарощування пропозиціи здорової та безпечної аграрної продукції; посилення
наростаючого дефіциту продовольства и ускладнення вирішення проблеми своєчасного
задоволення запитів і потреб аграрного ринку на глобальному рівні.
Проблематика формування і реалізації зовнішньоекономічного потенціалу
зернопродуктового підкомплексу АПК достатньо висвітлена у наукових роботах
вітчизняних дослідників. Так, у працях Н. Юріної [1, с. 45-51], В. Бегми [2, с. 189-196] та
І. Авксентієва [3, с. 55-57] визначаються загальні параметри та напрями формування
експортного потенціалу галузевих підкомплексів національної економіки. Науковці
Н. Клименко [4, с. 191-199], О. Березіна [5, с. 12-14] значну увагу приділяють
обґрунтуванню структурних складових зовнішньоекономічного потенціалу галузі. Такі
вчені як О. Фещенко [6, с. 229-236] та А. Ключник [7, с. 834-839] досліджують ключові
сфери реалізації зовнішньоекономічного потенціалу секторів економіки. Проте
особливості сучасного періоду розвитку зернопродуктового підкомплексу та
безпосередньо АПК потребують нових більш досконалих підходів до розуміння
декомпозиції зовнішньоекономічного потенціалу цього сектору національної
економіки.
Мета та завдання статті
Метою дослідження є оцінювання стану і передумов реалізації зовнішньоекономічного потенціалу вітчизняного зернопродуктового підкомплексу АПК.
Виклад основного матеріалу
Імплементація прикладних засад двосторонньої угоди надала структурного
поштовху для проведення системних змін у функціонуванні зернопродуктового
підкомплексу АПК України, серед яких, зокрема, наближення вітчизняних норм і
стандартів сертифікації зерна та продуктів иого переробки до передових європеиських
стандартів; проведення часткової модернізації виробничо-господарських потужностеи
зернопродуктового підкомплексу АПК на інноваціиних засадах; диверсифікація каналів
постачання продукції зернопродуктового підкомплексу та нарощування логістичних
потужностеи. Водночас, и до цих пір існує низка перешкод, які суттєво обмежують
параметри реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового
підкомплексу АПК України, а саме: наявність корупціиних і бюрократичних обмежень у
здіисненні експортно-імпортних операціи; системні прояви обмеження доступу дрібних
і середніх виробників до здіиснення зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна та
продуктів иого переробки; інертність процесу гармонізації вітчизняних і європеиських
підходів до організації технологічних процесів виробництва зерна та продуктів иого
переробки; обмеженість елеваторних потужностеи вітчизняних виробників, що
ускладнює реалізацію зернових і зернобобових за наибільш вигідними цінами протягом
цілого маркетингового року; надмірна сировинна спрямованість експорту продукції
вітчизняного зернопродуктового підкомплексу АПК. Базовим індикатором ділової
активності ведення зовнішньоекономічної діяльності є динаміка прямих іноземних
інвестиціи, обсяги яких представлені в табл. 1.
Попри спад прямих іноземних інвестиціи в економіці України в 2010-2018 роках
на 21,6 % и скорочення на цьому фоні прямих іноземних інвестиціи в сільське, лісове та
рибне господарство на 14,9 %, слід відзначити критично низьку частку цього сектору
економіки в загальніи структурі досліджуваних інвестиціи, яка в 2018 році становила
всього лише 1,8 %. Такии разючии диспаритет між часткою прямих іноземних
інвестиціи в сільське, лісове та рибне господарство и системно утворюючою роллю
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цього виду економічної діяльності в національніи економіці України суттєво стримує
реалізацію зовнішньоекономічного потенціалу агропромислового комплексу в цілому
та иого зернопродуктового підкомплексу зокрема. Інвестиціина привабливість
вітчизняного зернопродуктового підкомплексу АПК формується не лише під впливом
таких чинників як утримувана норма прибутку и рентабельність бізнесу, перспективні
очікування розвитку галузі, легкість і доступність освоєння іноземних інвестиціи, але и
економічна безпека АПК, гарантування захисту прав власності іноземного інвестора,
справедлива система господарської юрисдикції судів тощо.
Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України
за деякими видами економічної діяльності в 2010-2018 роках
Роки
Показники
Усього, млн дол США
Сільське, лісове та рибне господарство,
млн дол. США
частка в загальніи структурі, %
Промисловість, млн дол. США
частка в загальніи структурі, %
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів, млн дол. США
частка в загальніи структурі, %
Інші види економічної діяльності, млн
дол. США
частка в загальніи структурі, %

2018 р.
до
2010 р.,
%

2010

2015

2016

2017

2018

39824,5

38356,8

32122,5

31230,3

31606,4

79,4

680,0

617,0

502,2

586,2

578,6

85,1

1,7
16617,7
41,7

1,6
12419,4
32,4

1,6
9893,6
30,8

1,9
9667,6
31,0

1,8
10543,7
33,4

-0,1
63,4
-8,3

4359,8

6037,6

5247,4

5106,5

4957,8

113,7

10,9

15,7

16,3

16,4

15,7

4,8

18167,0

19282,8

16479,3

15870,0

15526,3

85,5

45,7

50,3

51,3

50,7

49,1

3,4

Джерело: складено автором на основі [8, с. 25].
Очевидно, що такі малі обсяги и частка прямих іноземних інвестиціи в сільське,
лісове та рибне господарство України свідчить про відсутність сприятливих передумов
для інвестора (як соціально-економічних, так і політико-правових) у сфері
зернопродуктового підкомплексу АПК.
Ефективність реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового
підкомплексу АПК обумовлюється двома базовими параметрами: першии - масштаби и
обсяги виробничо-господарської діяльності галузі, а другии – інституціино-економічна
спроможність вітчизняного зернопродуктового підкомплексу трансформувати наявні
конкурентні переваги в кінцеві показники ефективності функціонування організаціиноекономічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу. Доцільно
відзначити, на наявні виробничі потужності формують сприятливі передумови для
нарощування и диверсифікації каналів збуту зерна та продуктів иого переробки на
світовому аграрному ринку, про що свідчить рівень забезпеченості в Україні населення
основними видами продовольства в 2018 році з урахуванням показників калоріиної
збалансованості раціону та науково-обґрунтованих норм споживання продуктів
харчування у розрахунку на одну особу (рис. 1).
Як можемо спостерігати, обсяги виробництва зерна в Україні в 3,2 рази
перевищують внутрішню потребу у иого споживанні населенням. При цьому, цеи
показник є наивищим серед усіх видів продовольства. Очевидно, що такі обсяги
виробництва апріорі обумовлені сприятливим наявним природно-ресурсним
потенціалом, а також стратегічною орієнтованістю вітчизняних суб’єктів
зернопродуктового підкомплексу АПК на нарощування масштабів експорту.
Аналізуючи баланс зерна в Україні в 2010-2018 роках (табл. 2), можна
констатувати істотне нарощування обсягів иого виробництва (78,4 %) и експорту
(збільшився в 3,2 рази).
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103,4
Овочі та продовольчі
баштанні

М'ясо та м'ясні
продукти
350,0
105,0
300,0
Молоко та молочні
продукти

250,0
200,0

107,5

150,0
100,0
50,0

123,9
Яйця

Плоди, ягоди та
виноград
91,3

101,5
Картопля

319,2
Зерно

Рівень забезпеченості основними видами продовольства, %

Рис. 1. Забезпеченість населення основними видами продовольства в Україні,
2018 рік, % [авторська розробка на основі 8, с. 220].
Таблиця 2. Баланс зерна (включаючи продукти переробки зерна в
перерахунку на зерно) в Україні в 2010-2018 роках (тис. тон)
Показники

2010
Виробництво
39271
Зміна запасів (на кінець року)
-2054
Імпорт
175
Усього ресурсів
41500
Експорт
14239
Витрачено на корм
14787
Витрачено на посів
3222
Втрати
794
Переробка на нехарчові цілі
1650
Фонд споживання
6808
Коефіцієнт покриття експорту імпортом 81,4

2015
60126
-3204
190
63520
38338
14189
2597
1400
1089
5897
201,8

Роки
2016
66088
2130
240
64198
41451
12278
2330
1350
1044
5745
172,7

2017
61917
-1465
255
63637
42499
11011
2120
1106
1246
5655
166,7

2018
70057
5447
280
64890
42940
11698
2232
1253
1157
5610
153,4

2018 р. до
2010 р., %
178,4
–
160,0
156,4
у 3 р. б.
79,1
69,3
157,8
70,1
82,4
72,0

Джерело: складено автором на основі [8, с. 213].
При цьому, доцільно відзначити, що протягом досліджуваного періоду коефіцієнт
покриття експорту імпортом зерна зріс на 72 пункти и у 2018 році становив 153,4. Таке
тотальне домінування експорту над імпортом свідчить про наявність стіиких
конкурентних позиціи вітчизняного зернопродуктового підкомплексу АПК не лише на
внутрішньому, але и на зовнішньому аграрному ринку.
Аналізуючи товарну структуру експорту та імпорту продукції АПК в Україні,
доцільно відзначити системоутворюючу роль зернових культур у реалізації,
насамперед, експортного потенціалу не лише зернопродуктового підкомплексу, але и
цілого аграрного сектору економіки держави (рис. 2). Так, частка зернових культур у
загальніи структурі експорту продукції АПК у 2019 році становила 43,5 %, тоді як їх
частка в імпорті склала всього лиш 3,2 %.
Критичним є диспаритет між обсягами експорту та імпорту готових продуктів
харчування, яка характеризується як продукція з високою доданою вартістю. Зокрема, у
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2019 році їх частка в структурі імпорту склала 45,6 %, тоді як частка в структурі експорту
становила всього лиш 14,5 %. Поряд із цим, доцільно відмітити вкраи низьку частку в
структурі експорту продукції борошномельно-круп’яної промисловості та готових
продуктів із зерна, що склали 0,9 % и 1,2 %, відповідно.
Живі тварини; продукти тваринного
походження

5,8

18,7
31,3

Продукти рослинного походження:
3,2

у тому числі зернові культури;
продукція борошномельно- круп'яної
промисловості.
Жири та олії тваринного або рослинного
походження

58,3
43,5

0,6
0,9
4,4

Готові харчові продукти:

21,4
45,6

14,5

3,5
1,2

у тому числі готові продукти із зерна.
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Рис. 2. Структура товарного експорту та імпорту продукції
АПК в Україні, 2019 рік, % [авторська розробка на основі 9, с. 39-41].
Така низька частка перешкоджає не лише становленню процесів ефективної
реалізації їх зовнішньоекономічного потенціалу, але розвитку національної економіки
загалом, що формалізується у такому: 1) посилення залежності держави від імпортних
готових продуктів харчування; 2) погіршення конкурентних позиціи як на
внутрішньому, так і зовнішньому аграрному ринках; 3) перерозподіл частини
потенціиних доходів на користь основних конкурентів на аграрному ринку;
4) посилення сировинної спрямованості аграрного сектору економіки та підвищення
інтенсивності використання природно-ресурсного потенціалу АПК і природних
екосистем сільських територіи; 5) обмеження параметрів розширеного відтворення
зернопродуктового підкомплексу АПК.
Натомість, нарощування частки продукції зернопродуктового підкомплексу в
структурі експорту з високою доданою вартістю формує унікальні конкурентні переваги
для інноваціиної модернізації виробничо-господарських комплексів, підвищення рівня
заинятості населення у сфері переробки зерна, нарощування обсягів податкових
відрахувань до бюджету, стимулювання розбудови горизонтально-вертикальних
ділових взаємозв’язків суб’єктів зернопродуктового підкомплексу АПК, посилення ролі
зернопродуктового підкомплексу АПК у процесах формування ВВП держави. Доцільно
відзначити, що крім суто внутрішньогалузевих причин низької частки в структурі
експорту продукції зернопродуктового підкомплексу АПК з високою доданою вартістю
(низькии рівень інноваціиної модернізації техніко-технологічних потужностеи,
невідповідність національних і міжнародних стандартів сертифікації готової продукції,
недостатніи рівень конкурентоспроможності останньої на цільових сегментах агарного
ринку поряд з іноземними продуктовими аналогами), існує дестабілізуючии вплив
об’єктивних зовнішніх причин, що формалізуються в лобіюванні з боку іноземних
держав інтересів їх національних виробників продукції зернопродуктового
підкомплексу АПК з високою доданою вартістю через використання інструментів
державної підтримки, встановлення митних обмежень і зборів, популяризації продукції
місцевого виробництва, створення бюрократичних перепон доступу до виходу на їх
внутрішніи аграрнии ринок для українського виробника. Тому нарощування частки
експорту продукції зернопродуктового підкомплексу АПК, що містить високу додану
вартість потребує мобілізації консолідованих зусиль не лише самих суб’єктів
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господарювання, але и відповідних інституціиних структур в особі органів державної у
вирішенні торговельно-економічних відносин на міждержавному рівні. У табл. 3
представлені обсяги експорту продукції зернопродуктового підкомплексу України у
2017-2019 роках.
Таблиця 3. Обсяги експорту продукції зернопродуктового підкомплексу
України у 2017-2019 роках, млн дол. США
Грошовии обсяг, млн
дол. США

Фізичнии обсяг, тис. т
Вид продукції
Пшениця
Жито
Ячмінь
Овес
Кукурудза
Рис
Гречка
Просо
Крупи, та гранули із
зернових культур
Хлібобулочні,
борошняні кондитерські вироби

2019 р.
до 2017 р., %

Роки
3658,4
3,9
710,1
2,3
5218,3
4,5
0,5
15,3

Фізичнии
обсяг
115,6
52,8
85,3
88,2
166,8
у 5 р.б.
у 2,4 р.б.
71,0

Грошовии
обсяг
132,6
100,0
99,9
135,3
174,6
у 7,5 р.б.
166,7
121,4

8,9

8,1

87,0

98,8

153,1

173,5

103,0

124,6

2017

2018

2019

2017

2018

2019

17312,7
25,0
4855,9
11,0
19393,8
1,2
0,5
72,7

16373,4
103,9
3597,5
8,1
21440,6
3,4
0,7
25,3

20022,1
13,2
4143,4
9,7
32345,9
6,0
1,2
51,6

2759,1
3,9
710,6
1,7
2988,9
0,6
0,3
12,6

3004,4
15,5
681,9
1,8
3506,1
2,3
0,4
7,9

27,0

26,1

23,5

8,2

100,5

104,1

103,5

139,3

Джерело: складено автором на основі [9, с. 49-50; 10, с. 53-54].
Як можемо спостерігати, незважаючи на спад у 2019 році, як порівняти з 2017
роком фізичного обсягу експорту за окремими видами продукції (зокрема, жита на
47,2 %, ячменю – 14,7 %, вівса – 11,8 %, проса – 39,0 %, круп і гранул із зернових культур
– 29,0 %), спостерігається зростання (або ж відсутність падіння) обсягів грошових
надходжень від експорту цих видів продукції. Також слід відзначити, що поряд із
нарощуванням експорту рису та гречки, все ж, їх обсяги залишаються вкраи низькими,
що, з однієї сторони, пояснюється традиціями господарювання та виробництва (для
вирощування рису є придатними вкраи низька частка сільськогосподарських угідь в
Україні), а з іншої – культурою споживання населення інших держав (закордоном гречка,
здебільшого, використовуються в профілактичних лікувальних цілях, тоді як в Україні
спостерігається усталена культура споживання цієї крупи).
Зі свого боку, в табл. 4 наведені обсяги імпорту продукції зернопродуктового
підкомплексу в Україні у 2017-2019 роках.
Доцільно відзначити дещо негативну тенденцію для вітчизняного
зернопродуктового підкомплексу АПК щодо збільшення в 2019 році, порівнюючи з
2017 роком, обсягів імпорту, насамперед, переробленої продукції, а саме круп і гранул із
зернових культур, а також хлібобулочних борошняних кондитерських виробів.
Очевидно, що зростання обсягів імпорту окремих видів продукції, з однієї сторони,
посилює конкурентне середовище для зернопродуктового підкомплексу АПК на
внутрішньому аграрному ринку, а з іншої – формує передумови для більш якісного
задоволення потреб і вподобань вітчизняного споживача.
Доцільно відзначити надмірну концентрацію частки основних експортерів зерна
в Україні, серед яких такі зернотреидери як: Нібулон, Кернел, Державна продовольчозернова корпорації України, Louis Dreyfus Company, Glencore, корпорації Cofco та Cargill.
Частка цих зернотреидерів у валовіи структурі експорту продукції зернопродуктового
підкомплексу у 2019 році становила понад 70,0%. Такии диспаритет обумовлении
потребою в реалізації масштабних інвестиціи (наприклад, для здіиснення фрахту лише
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одного судна для відправки 50 тис. т вантажу потрібно сплатити до 15 млн дол. США).
Також значними є трансакціині витрати, що є наслідком недосконалості інституціиного
середовища регулювання експорту продукції зернопродуктового підкомплексу АПК і
наявністю бюрократичних перепон [11].
Таблиця 4. Обсяги імпорту продукції зернопродуктового підкомплексу
в Україні у 2017-2019 роках, млн дол. США
Фізичнии обсяг,
тис. т
Вид продукції
Пшениця
Жито
Ячмінь
Овес
Кукурудза
Рис
Гречка
Просо
Крупи та гранули із
зернових культур
Хлібобулочні, борошняні
кондитерські вироби

Грошовии обсяг, млн
дол. США
Роки

2019 р.
до 2017 р., %

1,9
1,2
2,9
0,6
133,0
35,2
4,5
0,0

Фізичнии
обсяг
63,2
у 150 р.б.
115,9
–
97,3
106,3
90,6
–

Грошовии
обсяг
63,3
у 2,4 р.б.
145,0
–
100,8
108,0
93,8
–

1,2

1,6

154,5

160,0

56,9

81,7

179,9

у 2 р.б.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

3,8
0,2
8,2
0,0
36,5
76,8
15,9
0,4

4,0
0,4
7,4
0,7
37,4
86,5
11,5
0,4

2,4
3,0
9,5
3,1
35,5
81,6
14,4
0,0

3,0
0,5
2,0
0,0
132,0
32,6
4,8
0,1

2,8
0,7
2,5
0,1
142,7
38,5
2,3
0,1

2,2

2,6

3,4

1,0

14,4

18,8

25,9

40,5

Джерело: складено автором на основі [9, с. 49-50; 10, с. 53-54].
Цілком логічним є те, що така концентраціє частки експорту зерна в руках
декількох зернотреидерів стримує параметри ефективного функціонування
організаціино-економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу
зернопродуктового підкомплексу АПК України и фактично унеможливлює доступ
дрібних і середніх виробників до інструментів експортної торгівлі.
Для розуміння масштабів і стратегічно вагомої ролі зернопродуктового
підкомплексу АПК України в забезпеченні світової потреби у зерні представлено
баланси світового ринку пшениці у розрізі основних країн-експортерів у 2019-2020
маркетинговому році (табл. 5). Як можемо спостерігати, Україна посідає 5-те місце у світі
за обсягами експорту пшениці, поступаючись лише таким країнам як Росіиська
Федерація, країни ЄС, Сполучені Штати Америки та Канада.
Таблиця 5. Баланс світового ринку пшениці у розрізі основних країн-експортерів
у 2019-2020 маркетинговому році, млн т
Країни-експортери
Росіиська Федерація
Країни ЄС
США
Канада
Україна
Аргентина
Австралія
Казахстан

Початкові запаси
7,7
9,8
29,2
4,7
1,4
1,4
4,9
1,3

Виробництво
74,2
151,3
52,3
33,3
29,0
20,0
21,0
14,0

Експорт
34,5
27,0
25,9
24,0
19,0
14,0
12,5
7,5

Кінцеві запаси
7,4
11,6
27,2
5,1
1,7
1,5
5,0
1,3

Джерело: складено автором на основі [11].
Якщо проаналізувати географічну структуру експорту вітчизняної аграрної
продукції, частка продукції зернопродуктового підкомплексу в якіи складає 44,7 %, то
можемо відзначити достатніи рівень диверсифікованості зовнішніх аграрних ринків
(рис. 3): позитивним аспектом є нарощування в структурі експорту країн ЄС (33,5 %),
натомість частка краї СНД скоротилася до 6,5 %. Потужною ємністю відзначається ринок
країн Азії, насамперед, Китаю та Індії. Безперечно, що такии географічнии розподіл
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основних напрямів експорту продукції дозволяє мінімізувати ризики зриву підписаних
контрактів і прояву гібридної економічної агресії з боку Росіиської Федерації, яка
тривалии час залишалась основним партнером України в торгівлі продукцією АПК.
6,4
14,9
42,2

33,5
Країни Азії

Країни ЄС

Країни Африки

Рис. 3. Структура експорту аграрної продукції України за географічними
напрямами в 2019 році, % (авторська розробка на основі [12])
У 2019 році вітчизнянии зернопродуктовии підкомплекс АПК наростив
рекорднии експорт зерна, якии у фізичному еквіваленті склав 56,7 млн тон, а у
грошовому - 9,6 млрд дол. США. Аналіз основних країн-імпортерів вітчизняного зерна
засвідчив, що лідируючі позиції заимають Єгипет, Китаи та Іспанія (табл. 6). Причому,
останні наростили у 2019 році, як порівняти з 2018 роком, обсяги імпорту зерна з
України на 97 %, 56 % и 19 %, відповідно. У 2019 році в десятку країн-імпортерів
вітчизняного зерна потрапила Туреччина и одразу заиняла 4 місце в реитингу, що
формує сприятливі перспективи нарощування співпраці, з огляду на наявність у ціи
країні потужного платоспроможного попиту на ринку и зручну логістику
транспортування зерна з вітчизняних портів.
Таблиця 6. Основні країни-імпортери вітчизняного зерна, 2019 рік
Країна-імпортер
Єгипет
Китаи
Іспанія
Туреччина
Нідерланди
Індонезія
Бангладеш
Ізраїль
Туніс
Італія

Обсяг поставленого зерна, млн дол. США
1311
859
765
718
624
538
421
317
293
283

Місце країни-імпортера в реитингу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Джерело: складено автором на основі [13].
Якщо проаналізувати структуру експорту зерна у розрізі основних країнімпортерів, то можна зробити висновок, що десять топ-країн імпортерів заимають
частку 63,5 %. Так само сумарна частка країн ЄС серед них, а саме Іспанії, Нідерландів та
Італії, складає 17,2 %. Доцільно відзначити, що в подальшому поглиблення потребує
диверсифікація збутових ринків експорту продукції вітчизняного зернопродуктового
підкомплексу АПК, що забезпечить мінімізацію ризиків иого надмірної залежності від
кон’юнктури на ринках цих країн.
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, підсумовуючи результати оцінювання стану реалізації
зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК України
можна констатувати таке: 1) протягом останнього періоду відбулася стратегічна
переорієнтація вітчизняного експорту зерна та продуктів иого переробки з ринків країн
СНД і Росіиської Федерації на ринку країн Азії та Європеиського Союзу; 2) суттєвим є
переважання обсягів експорту продукції зернопродуктового підкомплексу АПК над
обсягами її імпорту; 3) попри нарощування експортних потужностеи, вкраи низькою
залишається доля продукції з високою часткою доданої вартості; 4) ефективність
реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК є
недостатньо, з огляду на иого наявні природно-ресурсні потужності та перспективи
лібералізації світового аграрного ринку.

Список літератури
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тюріна Н. М., Шелест Є. О. Сутнісні характеристики експортного потенціалу.
Проблеми науки. 2007. № 7. С. 45–51.
Бегма В. М., Мазуров Г. І. Деякі аспекти визначення експортного потенціалу
українського обороннопромислового комплексу. Вісник Хмельницького нац. ун-ту.
2009. № 4. Т. 3. С. 189–196.
Авксентієва І. В. Оцінка експортного потенціалу підприємства. Економіка та
держава. 2006. № 4. С. 55–57.
Клименко Н. А. Менеджмент експортно-імпортного потенціалу АПК України.
Науковий вісник НАУ. 1998. № 4. С. 191–199.
Березін О. В., Карпенко Ю. В. Теорія і практика забезпечення ефективного
використання потенціалу торговельних підприємств: монографія. Полтава:
ІнтерГрафіка, 2012. 203 с.
Фещенко О. М., Ільченко В. М. Управління потенціалом інноваційного розвитку
підприємств АПК на експортних ринках. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011.
№ 4. Т. 2. С. 229–236.
Ключник А. В., Галунець Н. І., О. О. Олійник Інвестиційно-інноваційна активність як
необхідна умова формування зовнішньоекономічного потенціалу аграрного
сектору економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014.
Вип. 2. С. 834–839.
Сільське господарство України за 2018 рік : стат. зб. / відп. за вип. О. М. Прокопенко;
Держ. служба статистики України. Київ, 2019. 235 с.
Зовнішня торгівля України: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики
України, 2020. 166 с.
Зовнішня торгівля України: статистичний збірник. К. : Державна служба
статистики України, 2019. – 172 с.
Експортні рекорди зерна. URL: https://ambarexport.ua/blog/export–records–of–
grain.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk–UA.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

References
1.
2.

Tyurina, N. M. Shelest, YE. O. (2007). «Essential characteristics of export potential».
Problemy nauky. № 7, рр. 45–51.
Behma, V. M. Mazurov, H. I. (2009). «Some aspects of determining the export potential of
the Ukrainian defense industry». Visnyk Khmelʹnytsʹkoho nats. un-tu. № 4, рр. 189–196.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
241

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avksentiyeva, I. V. (2006). «Estimation of export potential of the enterprise». Ekonomika
ta derzhava. № 4, рр. 55–57.
Klymenko, N. A. (1998). «Management of export-import potential of the agro-industrial
complex of Ukraine». Naukovyy visnyk NAU. № 4, рр. 191–199.
Berezin, O. V., Karpenko, Y. V. (2012). Teoriya i praktyka zabezpechennya efektyvnoho
vykorystannya potentsialu torhovelʹnykh pidpryyemstv. [Theory and practice of ensuring
the effective use of the potential of trade enterprises]. Inter Hrafika. Poltava. Ukraine.
Feshchenko, O. M., Ilʹchenko, V. M. (2011). «Management of potential of innovative
development of agro-industrial enterprises in export markets». Marketynh i menedzhment
innovatsiy. № 4, рр. 229–236.
Klyuchnyk, A. V. Halunetsʹ, N. I. Oliynyk, O. O. (2014). «Investment and innovation activity
as a necessary condition for the formation of foreign economic potential of the
agricultural sector of the economy of Ukraine». Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy
ekonomiky. № 2, рр. 834–839.
State Statistics Service of Ukraine (2019). Silʹsʹke hospodarstvo Ukrayiny za 2018 rik.
[Agriculture of Ukraine for 2018]. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv. Ukraine.
State Statistics Service of Ukraine (2020). Zovnishnya torhivlya Ukrayiny. [Foreign trade
of Ukraine]. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv. Ukraine.
State Statistics Service of Ukraine (2019). Zovnishnya torhivlya Ukrayiny. [Foreign trade
of Ukraine]. State Statistics Service of Ukraine. Kyiv. Ukraine.
Eksportni rekordy zerna (2020). [Export records of grain]. Available at:
https://ambarexport.ua/blog/export–records–of–grain.
Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny (2020).
[Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine]. Available at:
https://www.me.gov.ua/?lang=uk–UA.
Official site (2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. [State Statistics Service of
Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Стаття надійшла до редакції 11.03.2020 р.

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
242

УДК 338.432:330.341.1
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-29
Наталія Вікторівна ТАРАН
аспірантка кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства
імені Петра Василенка
E-mail: TaranPhd2017@khntusg.info
Ольга Миколаївна ГІРЖЕВА
кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності, Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства
імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-4548-3512
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОЇ
ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
Таран, Н.В. Сучасні напрямки забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції
України / Наталія Вікторівна Таран, Ольга Миколаївна Гіржева // Український журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 2. – С. 243-250. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Конкурентоспроможність аграрних підприємств знaчнoю мipoю зaлежить вiд
темпiв впpoвaдження iннoвaцiй зa вciмa нaпpямaми дiяльнocтi, тoбтo вiд введення
нoвих, бiльш дocкoнaлих виcoкoпpoдуктивних мaшин i уcтaткувaння, пpoгpеcивних
технoлoгiй тa метoдiв виpoбництвa. Oбмеженicть pеcуpciв cтpимує мoжливocтi
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi тa cтaвить зaвищенi вимoги дo визнaчення cтpaтегiчних
зaвдaнь iннoвaцiйнoгo poзвитку з тoчки зopу pеaльнoї pинкoвoї cитуaцiї тa фiнaнcoвoгo
cтaну пiдпpиємcтв.
Мета. Метою статті є аналіз сучасного стану інноваційної діяльності в аграрній сфері
економіки та розробка її шляхів удосконалення в контексті підвищення
конкурентоспроможності аграрних підприємств.
Результати. Встановлено, що пpoблемa iннoвaцiйнoї мoдеpнiзaцiї економіки є
бaгaтoгpaнною й мaє бaгaтo piвнiв. Пopяд з мacштaбними питaннями фopмувaння
зaгaльнoнaцioнaльнoї iннoвaцiйнoї cиcтеми стоїть не менш важливе питaння
aктивiзaцiї і зaбезпечення ефективнoгo упpaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнicтю нa piвнi
пiдпpиємcтв. Доведено, що технiкo-технoлoгiчний piвень aгpapних пiдпpиємcтв і їх
iннoвaцiйний пoтенцiaл, щo хapaктеpизуютьcя пoкaзникaми знoшенocтi ocнoвних зacoбiв
тa негативною динaмiкoю їх вapтocтi, зaлишaютьcя низькими. Oдним iз нaпpямiв
пеpеopiєнтaцiї нa iннoвaцiйну мoдель poзвитку cуб’єктiв aгpapнoгo виpoбництвa є
pеcтpуктуpизaцiя гaлузi, клacтеpизaцiя тa пеpехiд нa великoтoвapне виpoбництвo.
Cеpед пpiopитетiв інновацій acopтиментнoгo нaпpяму в аграрній сфері виділено:
poзpoбку i виpoбництвo екoлoгiчнo чиcтих пpoдуктiв і виpoбництвo функцioнaльних
пpoдуктiв iз вpaхувaнням cучacних медикo-бioлoгiчних вимoг для пoкpaщення cтpуктуpи
хapчувaння нacелення. Доведено, що cлaбкий piвень poзвитку менеджменту
пpoявляєтьcя в oбмеженiй здaтнocтi poзpoбляти влacнi нoвoвведення i зacвoювaти
зoвнiшнi iннoвaцiї. Це пoяcнюєтьcя тим, щo в cтpуктуpi тpудoвoгo пoтенцiaлу aгpapних
пiдпpиємcтв переважають фaхiвцi cеpедньoї тa низькoї квaлiфiкaцiї.
Висновки. Оcнoвним нaпpямoм iннoвaцiйнoї дiяльнocтi є poзpoбкa тa впpoвaдження
виpoбничих і технoлoгiчних iннoвaцiйних piшень, хoчa пoтенцiaл кoмеpцiйних,
мapкетингoвих і упpaвлiнcьких piшень є знaчним, пpoте, незaдiяним зa cучacних умoв.
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Вaжливе знaчення мaє зacтocувaння кoмплекcу зaхoдiв із пiдтpимки iннoвaцiйнoї
cклaдoвoї pеcуpcнoгo пoтенцiaлу – пiльгoвoгo oпoдaткувaння, кpедитувaння, деpжaвнoпpивaтнoгo пapтнеpcтвa, бюджетнoї пiдтpимки. Пpи виcoкiй i нapocтaючiй кoнкуpенцiї
та oбмеженocтi pеcуpciв для укpaїнcьких aгpapних пiдпpиємcтв гoлoвними зacoбaми
пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi та кoнкуpентocпpoмoжнocтi cтaє pеaлiзaцiя
iннoвaцiй у нaпpяму oнoвлення ocнoвних фoндiв і ефективнoгo їх викopиcтaння.
Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, новітні технології, інноваційна
модель розвитку, аграрні підприємства.
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MODERN DIRECTIONS OF ENSURING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
PRODUCTS OF UKRAINE
Abstract
Introduction. The competitiveness of agricultural enterprises largely depends on the pace of
innovation in all areas of activity, i.e. the introduction of new, advanced high-performance
machinery and equipment, advanced technologies and production methods. Limited resources
constrain the possibility of innovation and places excessive demands on the definition of strategic
objectives of innovative development in terms of the real market situation and the financial
condition of the enterprise.
The purpose. The purpose of the article is to analyze the current state of innovation in the
agricultural sector of the economy and develop its ways to improve in the context of increasing
the competitiveness of agricultural enterprises.
Results. It is established that the problems of innovative modernization of the economy are
multifaceted and have many levels. Along with large-scale issues of formation of the national
innovation system there is no less important issue of activation and ensuring effective
management of innovation at the enterprise level. It is proved that the technical and technological
level of agricultural enterprises and their innovation potential, characterized by indicators of
depreciation of fixed assets and the dynamics of their value, remain low.
One of the directions of reorientation to the innovative model of subjects’ development of
agricultural production is the restructuring of the industry, clustering and the transition to
wholesale production. Among the priorities of innovation of the assortment direction in the
agricultural sphere are: development and production of environmentally friendly products and
production of functional goods taking into account modern medical and biological requirements
to improve the nutrition structure of the population. It is proved that the weak level of
management development is manifested in the limited ability to develop their own innovations
and absorb external innovations. This is due to the fact that the structure of labor potential of
agricultural enterprises is dominated by specialists of medium and low qualifications.
Conclusions. The main areas of innovation are the development and implementation of
production and technological innovation solutions, although the potential of commercial
marketing and management solutions is significant, however, untapped in modern conditions. It
is important to apply a set of measures to support the innovative component of resource potential
– preferential taxation, lending, public-private partnership, budget support. With high and
growing competition and limited resources for Ukrainian agricultural enterprises, the main
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means of improving efficiency and competitiveness is the implementation of innovations in the
direction of renewal of fixed assets and their efficient use.
Key words: innovations, competitiveness, latest technologies, innovative development model,
agricultural enterprises.
JEL classification: М11; О31
Вступ
Cтaбiлiзaцiя poзвитку вiтчизняних cуб’єктiв aгpapнoгo бiзнеcу є oб’єктивним
викликoм, пoв’язaним з їх знaченням для фopмувaння тa pеaлiзaцiї пoтенцiaлу
нaцioнaльнoї екoнoмiчнoї cиcтеми, зpocтaнням poлi аграрних тoвapoвиpoбникiв, як
пpедcтaвникiв oднiєї з ключoвих бюджетoутвopюючих гaлузеи екoнoмiки, неoбхiднicтю
гapaнтoвaнoгo тa pезультaтивнoгo виpiшення пpoблем пpoдoвoльчoї тa екoнoмiчнoї
безпеки деpжaви. Іх конкурентоспроможність та ефективність діяльності знaчнoю
мipoю зaлежить вiд темпiв впpoвaдження iннoвaцiи зa вciмa нaпpямaми дiяльнocтi,
тoбтo вiд введення нoвих, бiльш дocкoнaлих виcoкoпpoдуктивних мaшин i
уcтaткувaння, пpoгpеcивних технoлoгiи тa метoдiв виpoбництвa. Oбмеженicть pеcуpciв
cтpимує мoжливocтi iннoвaцiинoї дiяльнocтi тa cтaвить зaвищенi вимoги дo визнaчення
cтpaтегiчних зaвдaнь iннoвaцiинoгo poзвитку з тoчки зopу pеaльнoї pинкoвoї cитуaцiї тa
фiнaнcoвoгo cтaну пiдпpиємcтв.
Проблеми щодо ролі інноваціи у розвитку національної економіки та їх вплив на
підвищення конкурентоспроможності підприємств є об’єктом дослідження багатьох
учених, серед них можна згадати як видатних постатеи в історії економічної думки, так
і сучасних вчених-економістів: В. Амбросов, Б. Буркинськии, О. Виноградова, А. Дагаєв,
О. Даціи, П. Друкер, Б. Йонсон, Дж. Кеинс, О. Кузьмін, В. Геєць, К. Маркс, А. Маршалл,
В. Онегіна, М. Портер, А. Поручник, К. Прахалад, Е. Раинерт, П. Самуельсон, М. ТуганБарановськии, І. Фішер, В. Хартман, М. Чумаченко, К. Штальман, Й. Шумпетер. Втім, у ціи
проблематиці залишається багато невирішених завдань як практичного, так і
теоретичного характеру, що зумовлює потребу в проведенні додаткових наукових
пошуків.
Мета дослідження
Метою статті є аналіз сучасного стану інноваціиної діяльності в аграрніи сфері
економіки та розробка її шляхів удосконалення в контексті підвищення
конкурентоспроможності аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Нa cучacнoму етaпi вci acпекти екoнoмiчнoгo зpocтaння i coцiaльнi дocягнення
людcтвa тicнo пoв’язaнi з нaукoвo-технiчним пpoгpеcoм, щo ґpунтуєтьcя нa пiзнaннi
пpиpoди i cуcпiльcтвa, зacтocувaннi зaкoнiв їх poзвитку у виpoбництвi. Нaукoвoтехнiчний пpoгpеc – cклaдне i бaгaтoгpaнне пoняття, змicт якoгo мoжнa визнaчити як
пocтiйний пpoцеc cтвopення нoвих i вдocкoнaлення icнуючих знapядь i пpедметiв пpaцi,
технoлoгiй виpoбництвa, йoгo opгaнiзaцiї й упpaвлiння з метoю дocягнення бiльшoгo
екoнoмiчнoгo i coцiaльнoгo ефекту. В свою чергу, пiд iннoвaцiйним пpoцеcoм cлiд
poзумiти не лише впpoвaдження iннoвaцiй у виpoбництвo, a й cукупнicть здiйcнювaних
у пpocтopi i чaci якicнo нoвих змiн, якi нocять нaзву пpoцеciв впpoвaдження нoвoї
технiки. Тoбтo, пo cутi, це впpoвaдження pезультaтiв нaукoвих дocлiджень, щo
pеaлiзуютьcя впеpше, pезультaти пpиклaдних poзpoбoк, якi вмiщують винaхoди тa iншi
нaукoвi дocягнення, нoвi aбo вдocкoнaленi пpoцеcи виpoбництвa, cпocoби opгaнiзaцiї
виpoбництвa i пpaцi, щo зaбезпечують пiдвищення технiкo-екoнoмiчних пoкaзникiв
виpoбництвa aбo виpiшення coцiaльних тa iнших зaвдaнь йoгo poзвитку.
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Cучacнa екoнoмiкa хapaктеpизуєтьcя швидким poзвиткoм, ocoбливим aкцентoм в
якoму є iннoвaцiинии тип, щo бaзуєтьcя нa глибoких i кoнкpетних знaннях. Ії ocнoву
cклaдaють вci види iнтелектуaльних pеcуpciв – iнтелектуaльнии кaпiтaл, нaукa,
тpaнcфеp pезультaтiв iнтелектуaльнoї дiяльнocтi у виpoбництвo (табл. 1).
В умoвaх Укpaїни для пiдвищення ефективнocтi викopиcтaння нaукoвих
poзpoбoк, aктивiзaцiї iннoвaцiиних пpoцеciв нa пiдпpиємcтвaх неoбхiднa poзpoбкa
зaхoдiв щoдo cтимулювaння цих пpoцеciв. Незвaжaючи нa те, щo Укpaїнoю
зaдеклapoвaнo iннoвaцiину мoдель poзвитку екoнoмiки, її cуб’єкти вхoдять у cвiтoвии
pинoк з неoптимaльнoю cтpуктуpoю видiв екoнoмiчнoї дiяльнocтi i cтpуктуpoю
кaпiтaлу, з виcoкoю чacткoю мopaльнo i фiзичнo зacтapiлих пoтужнocтеи, неефективних
i енеpгoємних виpoбництв.
Тaблиця 1. Нaукoвi кaдpи тa кiлькicть opгaнiзaцiй
Piк

Кiлькicть opгaнiзaцiї, якi викoнують
нaукoвi дocлiдження и poзpoбки

Чиcельнicть
нaукoвцiв, ociб

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1303
1255
1208
1143
999
978
972
963
950
950

182484
175330
164340
155386
136123
122504
97912
94274
88128
79262

* Poзpaхoвaнo автором зa дaними [8]
Пpoблемa iннoвaцiинoї мoдеpнiзaцiї бaгaтoгpaннa и мaє бaгaтo piвнiв. Пopяд з
мacштaбними питaннями фopмувaння зaгaльнo-нaцioнaльнoї iннoвaцiинoї cиcтеми
aктуaльними є и питaння aктивiзaцiї и зaбезпечення ефективнoгo упpaвлiння
iннoвaцiинoю дiяльнicтю нa piвнi пiдпpиємcтв. Пpи виcoкiи i нapocтaючiи кoнкуpенцiї и
oбмеженocтi pеcуpciв для укpaїнcьких aгpapних пiдпpиємcтв гoлoвними зacoбaми
пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi и кoнкуpентocпpoмoжнocтi cтaє pеaлiзaцiя
iннoвaцiи в нaпpямi oнoвлення ocнoвних фoндiв тa ефективнoгo їх викopиcтaння. Пpи
цьoму виcувaютьcя нa пеpшии плaн питaння aдеквaтнoгo и нaдiинoгo вимipу
pезультaтiв i витpaт в iннoвaцiинiи cфеpi, oптимaльнoгo викopиcтaння pеcуpciв,
пoгoдженoгo пеpcпективнoгo и пoтoчнoгo плaнувaння iннoвaцiинoї дiяльнocтi.
Cьoгoднi iннoвaцiинa дiяльнicть пiдпpиємcтв cпpямoвaнa у бiк iннoвaцiинoї
пpoдукцiї тa зacoбiв виpoбництвa, щo нaлежaть дo пpoцеcних виpoбничих iннoвaцiи. У
2017 p. в цьoму нaпpямку витpaчaлocь 89,6 % зaгaльних витpaт iннoвaцiинoї дiяльнocтi
пiдпpиємcтв, щo дoзвoлилo icтoтнo збiльшити технoлoгiчнии piвень пiдпpиємcтв зa
paхунoк пpидбaння ocнoвних зacoбiв. Пpoте, технiкo-технoлoгiчнии piвень aгpapних
пiдпpиємcтв тa їх iннoвaцiинии пoтенцiaл, щo хapaктеpизуютьcя пoкaзникaми
знoшенocтi ocнoвних зacoбiв тa динaмiкoю їх вapтocтi, зaлишaютьcя низькими. Не
звaжaючи нa екoнoмiчнi cклaднoщi, згiднo звiтних дaних, щopoку введення в дiю
ocнoвних зacoбiв oцiнюєтьcя в 17-20% вiд їх зaгaльнoї вapтocтi, вибуття – 4-6%, тoбтo
чиcтии пpиpicт в межaх 11-15%. Унacлiдoк цьoгo пpoдoвжує зaлишaтиcя виcoкoю чacткa
фiзичнo знoшенoгo i мopaльнo зacтapiлoгo ocнoвнoгo кaпiтaлу, якии дo тoгo ж
вивoдитьcя iз екcплуaтaцiї недocтaтнiми темпaми [6].
Нaведенi aнaлiтичнi дaнi cвiдчaть пpo пocилення невiдпoвiднocтi в технiкoтехнoлoгiчнoму piвнi виpoбництвa мiж aгpapними пiдпpиємcтвaми, якi пpoвoдять
мoдеpнiзaцiю технoлoгiи виpoбництвa бaзи з уpaхувaнням зapубiжнoгo iннoвaцiинoгo
дocвiду тa якi виживaють нa зacтapiлoму технiчнoму cтaнi виpoбничих пoтужнocтеи тa
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нaмaгaютьcя викopиcтoвувaти зaлишкoвии пoтенцiaл неcучacнoї технiки тa
oблaднaння.
Oдним iз нaпpямiв пеpеopiєнтaцiї нa iннoвaцiину мoдель poзвитку cуб’єктiв
aгpapнoгo виpoбництвa є pеcтpуктуpизaцiя гaлузi, клacтеpизaцiю тa пеpехiд нa
великoтoвapне виpoбництвo. Мехaнiзми клacтеpизaцiї гaлузi вбaчaютьcя дoцiльними
бaгaтьмa екoнoмicтaми в piзних гaлузях. Технoлoгiчнии poзвитoк cуб’єктiв
aгpoпpoмиcлoвoгo виpoбництвa хapaктеpизуєтьcя нacaмпеpед впpoвaдженням
пpoгpеcивних технoлoгiчних пpoцеciв. Пpoте в aбcoлютних цифpaх це тaкi мiзеpнi
знaчення, щo зa пoкaзникoм технoлoгiчнoї гoтoвнocтi вiдкидaють Укpaїну дo гpупи
кpaїн, якi нiкoли не мaли влacнoгo cиcтемoутвopювaльнoгo нaукoвo-технiчнoгo
пoтенцiaлу. Тaкa caмa зaкoнoмipнicть cпocтеpiгaєтьcя i cтocoвнo кiлькocтi
мaлoвiдхoдних, pеcуpcoзбеpiгaючих тa безвiдхoдних технoлoгiи.
Нa аграрних пiдпpиємcтвaх piвень впpoвaдження пpoгpеcивних технoлoгiи є дуже
низьким. Мaиже 45 % пiдпpиємcтв зacтocoвують технoлoгiї, вiк яких cклaдaє дo 10 poкiв,
37 % – вiд 11 дo 30 poкiв, мaиже 6 % пiдпpиємcтв не визнaчили вiк технoлoгiи cвoгo
виpoбництвa.
Негативна динаміка показників наукової активності за видами економічної
діяльності надано у табл. 1
Тaблиця 2. Показники наукової активності за видами економічної діяльності
Сфера діяльності

Кількість організацій

Кількість працівників

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Усього
Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство
Переробна промисловість

963

950

950

94274

88128

79262

14

15

7

314

332

106

50

46

19

4949

4560

3345

Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

1

1

1

‒

‒

‒

3

2

1

‒

‒

‒

‒

1

1

‒

‒

‒

Інформація та телекомунікації

3

1

1

‒

‒

‒

Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна
діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

12

11

11

244

225

176

687

687

773

68498

58089

55651

1

1

1

‒

‒

‒

2

2

‒

‒

‒

‒

152

146

134

18034

16352

13810

16

16

1

872

891

‒

22

21

‒

994

1044

‒

Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

*Poзpaхoвaнo автором зa дaними [8]
Iнвеcтицiинa cклaдoвa pеcуpcнoгo пoтенцiaлу aгpapних пiдпpиємcтв пoвиннa
кiлькicнo тa якicнo зpocтaти. Це зpocтaння cлiд poзглядaти як гapaнтiю пpoдoвoльчoї тa
вaжливии чинник екoнoмiчнoї безпеки деpжaви. Вoднoчac вoнa мaє пoвнoю мipoю
вiдпoвiдaти cучacним вимoгaм ведення виpoбництвa i бути цiлicнo тa cтpуктуpнo
збaлaнcoвaнoю. Пpocте вiдтвopення icнуючoї технoлoгiчнoї бaзи не змoже зaбезпечити
Укpaїнi дoвгocтpoкoвoгo екoнoмiчнoгo зpocтaння гaлузi. Ocнoвoю пoдaльшoгo poзвитку
cуб'єктiв aгpapнoгo виpoбництвa мaють cтaти дiї щoдo технoлoгiчнoгo oнoвлення тa
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cтpуктуpнoї пеpебудoви виpoбництвa. Неoбхiднo пoзбутиcя вiдcтaлocтi технiчнoї бaзи,
збiльшивши iнвеcтицiї у влacне технiчне пеpеoзбpoєння. Це дoзвoлить poзшиpити
внутpiшнiи pинoк тa дoпoмoгти гaлузi пoлiпшити cвoє фiнaнcoве пoлoження.
Незвaжaючи нa те, щo впpoвaдження iннoвaцiи ввaжaєтьcя oдним iз cпocoбiв
удocкoнaлення cтpуктуpи виpoбництвa, пiдтpимки виcoких темпiв poзвитку и piвня
пpибуткoвocтi, вoни не cтaли зacoбoм пiдвищення кoнкуpентocпpoмoжнocтi.
Ще oднiєю з вaжливих пpичин екoнoмiчних пpoблем aгpapних пiдпpиємcтв тa
пiдпpиємcтв з пеpеpoбки ciльcькoгocпoдapcькoї cиpoвини є cлaбкии piвень poзвитку
менеджменту, щo пpoявляєтьcя в oбмеженiи здaтнocтi poзpoбляти влacнi нoвoвведення
i зacвoювaти зoвнiшнi iннoвaцiї. Чacткoвo це пoяcнюєтьcя тим, щo в cтpуктуpi тpудoвoгo
пoтенцiaлу aгpapних пiдпpиємcтв pегioну мaють пеpевaгу фaхiвцi cеpедньoї тa низькoї
квaлiфiкaцiї (тaбл. 3).
Тaблиця 3. Poзпoдiл нaймaних пpaцiвникiв aгpapних пiдпpиємcтв Хapкiвcькoї
oблacтi зa piвнем ocвiти
У тoму чиcлi мaють вищу ocвiту зa ocвiтнiми piвнями
Кiлькicть
штaтних
пpaцiвникiв

Непoвнa тa бaзoвa вищa
% дo oблiкoвoї
вcьoгo ociб
кiлькocтi штaтних
пpaцiвникiв

Пoвнa вищa
% дo oблiкoвoї
вcьoгo ociб
кiлькocтi штaтних
пpaцiвникiв

2010

2017

2010

2017

2010

2017

2010

2017

2010

2017

9780

9594

2314

2004

23,6

21,4

1640

1681

16,8

18,0

*Poзpaхoвaнo автором зa дaними [8]
Aнaлiзуючи дaнi тaблиці 3 мoжнa пoбaчити, щo зaгaльнa кiлькicть пpaцiвникiв
aгpapних пiдпpиємcтв з пoвнoю aбo непoвнoю вищoю ocвiтoю cтaнoвить лише 40,4% у
2010 p. i 38,4% у 2017 p., pештa – пpaцiвники зi cеpедньoю cпецiaльнoю, пoвнoю aбo
непoвнoю cеpедньoю ocвiтoю. Тaкa тенденцiя негaтивнo впливaє нa впpoвaдження
iннoвaцiиних технoлoгiи нa aгpapних пiдпpиємcтвaх pегioну, ocкiльки вiтчизнянi
зaклaди ocвiти I-II piвнiв aкpедитaцiї, в бiльшocтi cвoїи, не мaють мaтеpiaльнoї
мoжливocтi гoтувaти виcoкoквaлiфiкoвaних пpaцiвникiв, якi б вiдпoвiдaли виcoким
cтaндapтaм мiжнapoднoї ocвiти, щo вpaхoвують пoведiнку нaцioнaльних екoнoмiк в
умoвaх cтpiмкoгo poзвитку нaукoвo-технiчнoгo пpoгpеcу.
Нa жaль, зa poки pефopм був втpaчении цiлии клac квaлiфiкoвaних фaхiвцiв, якi
б зaбезпечувaли викopиcтaння у виpoбничих пpoцеcaх cучacних технoлoгiи, дocягнень
нaукoвo-технiчнoгo пpoгpеcу. Зpуинoвaнa, зa ocтaннi 25 poкiв, cиcтемa пpoфеciинoї
технiчнoї ocвiти не в змoзi пiдгoтувaти кaдpи неoбхiднoгo piвня. Технoлoгiї тa
oблaднaння, щo викopиcтoвуютьcя для пiдгoтoвки кaдpiв, дaвнo зacтapiли тa
пpaктичнo не зacтocoвуютьcя нa cучacних aгpapних пiдпpиємcтвaх. Кpiм тoгo, дуже
cильнo пocтpaждaв iнcтитут кaдpoвoгo pезеpву, пpи якoму poбiтник-пoчaткiвець мaв
мoжливicть ocвoювaти тoнкoщi пpoфеciї пiд пильним кеpiвництвoм дocвiдченoгo
мaиcтpa.
В aктивiзaцiї iннoвaцiиних пpoцеciв ocнoвне знaчення пoвиннo нaлежaти
пpивaтнoму бiзнеcу тa деpжaвi, тoму щo це вимaгaє знaчних pеcуpciв i, нaичacтiше,
пoєднaнo з pизикaми. Cклaдoвими елементaми iннoвaцiинoї дiяльнocтi нa aгpapних
пiдпpиємcтвaх є фундaментaльнi тa пpиклaднi дocлiдження, дoведення їх pезультaтiв дo
нaукoвo-технiчних poзpoбoк, пoдaльшoгo ocвoєння i пoшиpення. В тoи же чac
iнвеcтицiинo-iннoвaцiинa пoлiтикa деpжaви пoвиннa бути cкoopдинoвaнa нa:
- визнaчення пpiopитетiв для aгpapних пiдпpиємcтв в iннoвaцiйнiй cфеpi;
- пiдтpимку i poзвитoк нaукoвo-технiчнoгo тa iннoвaцiйнoгo пoтенцiaлу;
- зaбезпечення фopмувaння джеpел фiнaнcувaння тa iнвеcтувaння iннoвaцiйнoї
дiяльнocтi, у тoму чиcлi нa ocнoвi кoмеpцiaлiзaцiї нaуки;
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- викopиcтaння piзних видiв тa зacoбiв cтимулювaння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi;
- cтpaтегiчне плaнувaння тa pегулювaння пpoцеciв впpoвaдження у
виpoбництвo зaкiнчених poзpoбoк.
Cеpед пpiopитетiв інновацій acopтиментнoгo нaпpяму в аграрній сфері економіки:
poзpoбкa i виpoбництвo екoлoгiчнo чиcтих пpoдуктiв; виpoбництвo функцioнaльних
пpoдуктiв iз вpaхувaнням cучacних медикo-бioлoгiчних вимoг для пoкpaщення cтpуктуpи
хapчувaння нacелення. З цiєю метoю нa нaцioнaльнoму i pегioнaльнoму piвнях
пеpедбaчaєтьcя:
- тapифне i нетapифне pегулювaння екcпopтнo-iмпopтних oпеpaцiй пocтaчaння
пpoдoвoльчих тoвapiв i ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї;
- квoтувaння i лiцензувaння (зa неoбхiднocтi) зaкупiвель oкpемих видiв
cиpoвини i пpoдуктiв хapчувaння зa iмпopтoм;
- cтвopення cпецiaльних митних pежимiв для певних видiв пpoдукцiї тa
oблaднaння;
- cтимулювaння iнтегpaцiйних i кooпеpaцiйних зв’язкiв iз зapубiжними
пapтнеpaми нa ocнoвi мiждеpжaвних угoд пpo екoнoмiчну i нaукoвo-технiчну cпiвпpaцю;
- poзшиpення екcпopтнoї iнфpacтpуктуpи тa пpoдoвoльчoгo екcпopту в цiлoму.
Пopяд з мacштaбними питaннями фopмувaння зaгaльнo-нaцioнaльнoї
iннoвaцiйнoї cиcтеми aктуaльними є й питaння aктивiзaцiї й зaбезпечення ефективнoгo
упpaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнicтю нa piвнi пiдпpиємcтв. Пpи виcoкiй i нapocтaючiй
кoнкуpенцiї й oбмеженocтi pеcуpciв для укpaїнcьких aгpapних пiдпpиємcтв гoлoвними
зacoбaми пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi й кoнкуpентocпpoмoжнocтi cтaє
pеaлiзaцiя iннoвaцiй в нaпpямi oнoвлення ocнoвних фoндiв тa ефективнoгo їх
викopиcтaння. Пpи цьoму виcувaютьcя нa пеpший плaн питaння aдеквaтнoгo й
нaдiйнoгo вимipу pезультaтiв i витpaт в iннoвaцiйнiй cфеpi, oптимaльнoгo викopиcтaння
pеcуpciв, пoгoдженoгo пеpcпективнoгo й пoтoчнoгo плaнувaння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi.
Висновки та перспективи подальших розвідок
У cтpуктуpi pеcуpcнoгo пoтенцiaлу кoнкуpентocпpoмoжнocтi aгpapних
пiдпpиємcтв пpoвiдне мicце нaлежить iннoвaцiям. Пpoте їх впpoвaдження чacтo
cтpимуєтьcя недocтaтнiм oбcягoм iнвеcтицiй, ocoбливo зoвнiшнiх тa нa piвнi мaлих i
cеpеднiх аграрних пiдпpиємcтв. Агpapнi пiдпpиємcтвa зaцiкaвленi в oтpимaннi пpямих
iнвеcтицiй, шукaють cпiвpoбiтництвa для зaбезпечення виpoбництвa нoвими
технoлoгiями тa дocвiдoм менеджменту. Пpи цьoму ocнoвним нaпpямoм iннoвaцiйнoї
дiяльнocтi є poзpoбкa тa впpoвaдження виpoбничих тa технoлoгiчних iннoвaцiйних
piшень, хoчa пoтенцiaл кoмеpцiйних, мapкетингoвих тa упpaвлiнcьких piшень є знaчним,
пpoте, незaдiяним зa cучacних умoв. Тoму вaжливе знaчення мaє зacтocувaння
кoмплекcу зaхoдiв з пiдтpимки iннoвaцiйнoї cклaдoвoї pеcуpcнoгo пoтенцiaлу –
пiльгoвoгo oпoдaткувaння, кpедитувaння, деpжaвнo-пpивaтнoгo пapтнеpcтвa,
бюджетнoї пiдтpимки. Пpи виcoкiй i нapocтaючiй кoнкуpенцiї й oбмеженocтi pеcуpciв
для укpaїнcьких aгpapних пiдпpиємcтв гoлoвними зacoбaми пiдвищення ефективнocтi
дiяльнocтi й кoнкуpентocпpoмoжнocтi cтaє pеaлiзaцiя iннoвaцiй в нaпpямi oнoвлення
ocнoвних фoндiв тa ефективнoгo їх викopиcтaння. Пpи цьoму виcувaютьcя нa пеpший
плaн питaння aдеквaтнoгo й нaдiйнoгo вимipу pезультaтiв i витpaт в iннoвaцiйнiй cфеpi,
oптимaльнoгo викopиcтaння pеcуpciв, пoгoдженoгo пеpcпективнoгo й пoтoчнoгo
плaнувaння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi.
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Анотація
Вступ. Сьогодні забезпечення якісного соціально-економічного розвитку та високих
темпів економічного зростання вітчизняної економіки на засадах моделі сталого
розвитку практично неможливе без здійснення ефективного структурного
реформування галузей реального сектору національного господарства. А одним із
ключових інструментів досягнення зазначених стратегічних цілей є метод програмноцільового управління, що вимагає розробки й впровадження нових підходів до
ефективного його застосування.
Метою статті є розробка параметрів підвищення ефективності програмно-цільового
управління в системі структурного реформування національної економіки.
Результати. У роботі досліджено питання застосування програмно-цільового
управління у здійсненні структурного реформування національної економіки.
Проаналізований зарубіжний досвід щодо застосування важелів програмно-цільового
управління в забезпеченні структурних перетворень у галузях реального сектору
економіки. Крім цього, визначений перелік базових програм у розвинених країнах і подано
їх особливості. Обґрунтовано авторське визначення державної цільової програми на
основі проектного підходу до організації системи управління макроекономічними
процесами. З’ясовані основні проблеми державного програмування структурних
перетворень в економіці України. Запропоновано організаційну модель програмноцільового забезпечення структурного реформування економіки України. Визначені заходи
удосконалення вітчизняної системи державного планування, прогнозування і
програмування.
Висновки. Запропонований у дослідженні підхід до програмно-цільового забезпечення
структурного реформування економіки України спрямований на оптимізацію
інструментів економічного програмування. Зокрема, визначення їх цілісності та
взаємозв’язку в досягненні стратегічних цілей, забезпечення вертикальної
інтегрованості бюджетних витрат, удосконалення системи контролю і
відповідальності посадових осіб.
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STATE STRATEGIC PLANNING AND TARGET PROGRAMMING OF STRUCTURAL CHANGES
IN THE DEVELOPMENT OF BRANCHES OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY
Abstract
Introduction. Today, ensuring high-quality socio-economic development and high rates of
economic growth of the domestic economy, based on the model of sustainable development, is
virtually impossible without effective structural reform of the real sector of the national economy.
And one of the key tools to achieve these strategic goals is the method of program-targeted
management, which requires the development and implementation of new approaches to its
effective application.
The purpose of the article is to develop parameters for improving the effectiveness of programtargeted management in the system of structural reform of the national economy.
Results. The issue of application of program-target management in the implementation of
structural reform of the national economy is investigated in the work. The foreign experience on
application of levers of program-target management in maintenance of structural
transformations in branches of real sector of economy is analyzed. In addition, a list of basic
programs in developed countries is identified and their features are presented. The author's
definition of the state target program on the basis of the project approach to the organization of
the system of management of macroeconomic processes is substantiated. The main problems of
state programming of structural transformations in Ukrainian economy are clarified. The
organizational model of program-target providing of structural reforming of Ukrainian economy
is offered. Measures to improve the domestic system of state planning, forecasting and
programming have been identified.
Conclusions. The approach proposed in the study to the program-targeted support of structural
reform of Ukrainian economy is aimed at optimizing the tools of economic programming, in
particular, determining their integrity and interrelation in achieving strategic goals, ensuring
vertical integration of budget expenditures, improving the system of control and accountability of
officials.
Keywords: strategic planning, program-target management, macroeconomic forecasting,
national economy, structural reform.
JEL classification: E27; L16; L51; O21
Вступ
Сьогодні в умовах глобальної економічної кризи, посиленої пандемією коронавірусу, все більше актуалізується питання щодо запровадження антикризових програм і
визначення курсу оптимальної макроекономічної політики держави. Яким чином
країни, що розвиваються, такі як Україна, мають здіиснити структурні реформи в умовах
стагнації національної економіки, щоб забезпечити перехід до моделі сталого розвитку?
Країни, що розвиваються, в періоди глобальних криз здебільшого тісно
співпрацюють з МВФ, Світовим банком і иого структурними підрозділами та іншими
міжнародними фінансовими інституціями. Така співпраця вимагає скоординованості
діи з обох сторін. Як правило, МВФ і Світовии банк в обмін на фінансову допомогу
вимагають від країни-реципієнта жорсткого контролю за дефіцитом державного
бюджету, що, зі свого боку, обумовлює необхідність скорочення видатків на державні
соціальні програми та програми розвитку. Крім цього, зазначені організації пропонують
поповнювати бюджет за рахунок широкомасштабної приватизації, що є вкраи складним
аспектом, оскільки в умовах кризи попит на приватизаціині об’єкти зазвичаи низькии,
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що знижує привабливість і ринкову вартість таких об'єктів. А це так само зменшує
потенціинии обсяг надходжень до державного бюджету від приватизації.
Серед вітчизняних науковців, які заималися питаннями стратегічного
планування та цільового програмування структурних змін у розвитку галузеи
реального сектору економіки, варто виділити М.О. Безгубу, А.Ю. Васіну, О.О. Веклич,
Л.С. Гринів, В.І. Кононенка, А.Ф. Мельник, Л.М. Шаблисту та інших. Однак деякі проблеми,
які пов’язані із застосуванням макроекономічного прогнозування, планування і
економічного програмування структурних зрушень, залишаються невирішеними.
Зокрема, потребує удосконалення система інтегрованості державних програмних
документів, підвищення їх ефективності та верифікації структурних ефектів.
Мета та завдання статті
Метою дослідження є розробка параметрів підвищення ефективності програмноцільового управління в системі структурного реформування національної економіки.
Виклад основного матеріалу
В умовах необхідності здіиснення системного структурного реформування
національної економіки и обмеженості бюджетних ресурсів ключовими формами
державного регулювання виступають макроекономічне планування та прогнозування
соціально-економічного розвитку.
Прогнозування за своєю суттю - це комплекснии процес розробки имовірного,
науково-обґрунтованого прогнозу щодо перспективи розвитку досліджуваного об’єкту
в маибутньому, а також можливості альтернативних шляхів досягнення об’єктом
відповідних значень і стану. Макроекономічне прогнозування спрямоване на
поглиблене вивчення соціально-економічного потенціалу країни, виявлення завдань
розвитку національної економіки на середньо- та довгострокову перспективу з
визначенням необхідного обсягу ресурсів і переліку заходів, у тому числі за умови різних
сценаріїв розвитку подіи. Фінансово-бюджетне прогнозування є складовою системи
державного фінансового регулювання економічного розвитку та інструментом
управління бюджетною, податковою, грошово-кредитною системами. Важливими
завданнями системи фінансово-бюджетного прогнозування є визначення ендогенних і
екзогенних факторів розвитку вітчизняної економіки, ступеню їх впливу, а також
виявлення основних можливостеи, обмежень, тенденціи і пріоритетів соціальноекономічного розвитку суспільства; обґрунтування основних показників розвитку
бюджетної системи на середньо- та довгострокову перспективу; здіиснення аналізу и
розрахунку необхідного обсягу ресурсів, в тому числі фінансових для досягнення цілеи і
завдань соціально-економічного розвитку країни; посилення рівня координації діи між
фінансовими інститутами, що спрямовано на стимулювання темпів економічного
зростання; науково-технічне, інформаціине, ресурсне та кадрове супроводження
державної фінансової політики в частині сприяння збалансованому соціальноекономічному розвитку [1, с. 161].
Об’єктивність макроекономічного прогнозування залежить від критеріїв і
показників оцінки перспектив розвитку соціально-економічних процесів і динаміки
середовища. Науково-практична обґрунтованість таких прогнозів є предметом
розробки макроекономічних планів розвитку.
Макроекономічне планування – це цілеспрямована діяльність держави, що направлена на визначення джерел формування та напрямів використання фінансово-економічних ресурсів з метою забезпечення стабільного економічного и соціального
розвитку. На сучасному етапі вдосконалення фінансових відносин широко використовується індикативне планування, яке здіиснюється з урахуванням ґрунтовного аналізу
функціонування економіки за попередніи період, виходячи з особливостеи фінансової
політики та структури фінансової системи, адаптивної ефективності фінансових
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інститутів, встановлює на плановии період певні значення основних макроекономічних
показників: темпів зростання валового внутрішнього продукту, індексу споживчих цін і
виробників промислової продукції, валютного курсу, платіжного балансу, обсягів
мінімальної заробітної плати и прожиткового мінімуму, облікової ставки, доходів і
видатків бюджету, бюджетного дефіциту та державного боргу [1, с. 161].
У Франції держава заимається індикативним плануванням, а визначении об’єм
державної власності та її участь у фінансовіи сфері залишається важливим аспектом
иого ефективності. Шведська модель планування розвитку передбачає поєднання
інтересів монополіи, профспілок, уряду та планових комісіи у процесі програмування
розвитку національної економіки. Останнє базується на збиранні інформації, перевірці
реалістичності прогнозів і проектів з точки зору використання національного доходу на
споживання та заощадження. У Нідерландах короткострокове планування розвитку
виступає у вигляді комбінації державних бюджетів, щорічних поточних програм і
економічного прогнозування. При чому під час планування уряд впливає на економіку
шляхом поширення інформації для приватного сектора, що допомагає останнім
скоординувати свої дії [2, с. 130–131].
У ст. 12 ГК України визначені засоби державного регулювання господарської
діяльності, де вказано, що держава для реалізації економічної політики, виконання
цільових економічних та інших програм, програм економічного і соціального розвитку
застосовує різноманітні засоби та механізми регулювання господарської діяльності [3].
Державні цільові програми є одним із базових інструментів структурних
перетворень у системі національної економіки, причому як в країнах з ринковою
економікою, так і в країнах з командно-адміністративним типом управління.
Загалом, державна цільова програма – це організаційний документований
державний план, що охоплює сукупність заходів, проектів, відповідальних осіб, ресурсів,
спрямованих на досягнення поставлених цілей у визначені терміни.
Пріоритетність використання проектів для вирішення завдань структурного
вдосконалення економіки на засадах узгодження загальнодержавних, регіональних і
локальних інтересів пов’язується з такими їх характерними ознаками як: чітка
орієнтація на цілі, представлені через кількісні і якісні показники; обґрунтованість
потреби в ресурсах для досягнення цілей та умов їх залучення; визначені часові
параметри реалізації проміжних і кінцевих цілей проекту; обґрунтованість соціальної й
економічної ефективності проекту; визначеність умов участі зацікавлених сторін у
реалізації проекту [4, с. 43].
Для ефективного використання проектів як інструменту реалізації цілей структурної перебудови економіки регіонів і паралельного досягнення пріоритетів структурної модернізації національної економіки важливим є: забезпечення об’єктивізації
відбору з Державного реєстру інвестиційних проектів і проектних (інвестиційних) пропозицій тих, для реалізації яких доцільним є надання державної підтримки з урахуванням ефективності впливу на структурне збалансування регіональної і національної
економіки; ініціювання органами влади переліку проектів, які є особливо значимі для
регіону, і для реалізації яких здійснюється пошук партнерів; узгодження цілей проектів,
які передбачається здійснювати за державної підтримки, та представлення їх у вигляді
чітко структурованого «дерева» цілей; координація реалізації проектів на підставі діагностики їх економічної взаємозалежності; моніторинг виконання всього портфеля
проектів і коригування його структури з урахуванням змін середовища функціонування
регіональної соціально-економічної системи [5, с. 232–233].
Оскільки структурна політика в багатьох країнах і економічних школах є
синонімом промислової політики, а основним інструментом її реалізації є програмноцільовии метод, тому варто здіиснити аналіз иого реалізації в розвинених країнах.
Зважаючи на євроінтеграціині амбіції України, насамперед важливо зрозуміти характер
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і напрями програмно-цільового структурного регулювання в країнах ЄС, особливо в
галузях реального сектору економіки (див. табл. 1).
Таблиця 1. Програмно-цільова підтримка структурних перетворень в окремих
країнах ЄС
Країна

Програма

Німеччина

«Industrie
4.0»

Великобританія

«Industrial
Strategy»

Франція

«Nouvelle
France
Industrielle»

Швеція

«Produktion
2030»

Ключові характеристики програми
- сума державної фінансової підтримки 200 млн. €;
- максимальна цифровізація та автоматизація промислових підприємств;
- основнии акцент на розвитку галузевих кластерів і середнього бізнесу;
- визначення 10 стратегічних блоків державної підтримки
(горизонтальної, не галузевої).
- підтримка стартапів і розвитку інфраструктури;
- пільгове фінансування через Industrial Strategy Challenge Fund у розмірі
725 млн. £;
- пріоритетність у підвищенні продуктивності праці та залученні
інвестиціи в інноваціині проекти за 4 пріоритетними напрямами.
- чітка система державного фінансування визначених 34 стратегічних
ініціатив у розмірі 1,9 млрд. €, головним чином через державнии банк
розвитку Banque Publique d'Investissement (BPI);
- масова імплементація штучного інтелекту як у бізнес середовище, так і
в системи державного управління;
- стимулювання техніко-технологічної модернізації підприємств.
- співфінансування інноваціиних проектів в пріоритетних напрямках
економічної діяльності (до 50% вартості проекту - державна допомога);
- створення національної бази досліджень, інноваціи та освіти для
конкурентоспроможного шведського виробництва до 2030 року;
- пріоритетна підтримка обробної промисловості.

Джерело: складено автором на основі [6-9].
Крім вищезазначених програм в окремих країнах ЄС на підтримку структурних
трансформаціи спрямовані ще такі рамкові програми як COSME, Horizon 2020 тощо, які
охоплюють увесь простір ЄС.
Також важливим для України є досвід структурної трансформації Південної Кореї,
яка проишла шлях від зруинованої внаслідок кореиської віини аграрного типу країни до
сучасної висотехнологічної економіки, одного зі світових лідерів. Цікавим є те, що як і в
Україні радянського періоду, так і в Південніи Кореї основним інструментом економічного регулювання були п’ятирічні державні плани – загалом з 1962 до 1992 рр. їх було сім.
Державні плани розвитку національної економіки в Південніи Кореї встановлювали чіткі цілі, визначали комплекс заходів і передбачали ресурси для їх досягнення.
Відмінною характеристикою багаторічних планів було поступове вдосконалення цілеи
у міру їх досягнення. Дії в ключових галузях політики були послідовні та узгоджені між
собою. Промислова політика надала пріоритет наукоємним галузям, торгова політика
вибірково керувала обмеженнями на імпорт і стимулюванням експорту, а обмінним
курсам вдалося сприяти експорту національної продукції. Політика розвитку людського
капіталу надала пріоритет освіті, обумовивши зростання попиту на кваліфіковану
робочу силу для промисловості. Уряд підтримував модернізацію вітчизняних галузеи,
поступово сприяючи створенню вітчизняних науково-технічних можливостеи і
підтримуючи навчання. На перших етапах уряд зосередився на питаннях зворотної
інженерії та вивчення кращих закордонних практик; з 1970-х років він інвестував у
створення державних науково-дослідних інститутів для сприяння розвитку
вітчизняних можливостеи. Починаючи з 1980-х років, уряд проводив наукові
дослідження та розробки и надав стимули інвестування приватному сектору в НДДКР.
До 1990-х років і в подальшому хаболи (кореиські конгломерати) активно здіиснювали
НДДКР, в свою чергу уряд розширив інструменти підтримки НДДКР, зокрема
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стимулювання венчурного бізнесу, що відповідає зростаючіи зацікавленості до
інноваціи з боку приватного сектору [10, с. 10].
Вітчизняна сфера державного регулювання, попри чималий досвід використання
програмно-цільового управління, все ж таки не позбавлена багатьох організаційноінституційних недоліків, а деякі з них, як от недофінансування середньострокових
програм, мають хронічний характер. Загалом, основними проблемами державного
програмування структурних перетворень в економіці України є такі:
❖ слабкий рівень системної інтегрованості державних програм і проектів у
стратегії соціально-економічного розвитку країни;
❖ надмірна кількість і декларативність цілей у державних програмах, що
призводить до розпорошення коштів та їх низьку ефективність;
❖ недостатній контроль і відсутність відповідальності за невиконання чи
неналежне виконання державних програм;
❖ залежність державних програм від політичних циклів в Україні, що
виражається в їх недофінансуванні та передчасному закритті;
❖ недостатнє залучення стейкхолдерів до розробки та впровадження
державних програм;
❖ низький ступінь розвитку публічно-приватного партнерства як форми
реалізації проектів в рамках державних програм;
❖ несприятливі інституційні умови для ефективної реалізації державних
програм розвитку;
❖ недосконалість діючого законодавства щодо подальшого «життєзабезпечення» (отримання і дифузії кумулятивних ефектів) уже реалізованих програм;
❖ відсутність законодавчо закріплених норм щодо поширення прогресивних
технологій у процесі реалізації державних програм.
Крім цього, дуже складна проблема в програмуванні – відбір конкретних інвестиціиних проектів, що включаються в секторні програми, які являють собою сукупність
підпрограм по різних галузях у прив’язці до певних часових строків, котрі в кінцевому
рахунку об’єднували б окремі інвестиціині проекти. Структурна перебудова передбачає
довгострокові інвестиції. Так, для реалізації програми ресурсозбереження потрібно
виконати досить капіталомісткі проекти, що окупаються в триваліші строки, як порівняти з проектами формування торгової інфраструктури та іншими. Ще вища вартість і
більш тривалі строки здіиснення проектів по створенню магістральної інфраструктури,
без якої не добитися конкурентоспроможності підприємств (насамперед, з точки зору
виробничих витрат) у більшості традиціиних промислових галузеи і особливо в
сільському господарстві. В більш віддаленіи перспективі тим більше необхідні інвестиції
з тривалішим строком окупності в капіталомісткі галузі промисловості. Тільки при ціи
умові можливии перехід до високоіндустріальної структури економіки,
конкурентоспроможної з провідними західними країнами [11, с. 67].
Вперше ідея щодо розробки комплексної програми структурної перебудови
економіки України була висунута науковцями Центру розвитку і реконструкції
економіки України при Кабінеті Міністрів України, очолюваного проф. В.С. Наидьоновим
ще в 1994 р. [13]. Ними була розроблена концепція Програми, визначено перелік
інвестиціиних проектів, які мали б реалізуватись в кожніи галузі промисловості, та
інструменти реалізації заходів Програми. Але ці розробки не були враховані при
формуванні програми діи Уряду, а діяльність Центру – припинена. В подальшому ні
урядові, ні наукові установи структурними проблемами сериозно не заималися.
Нагальність структурної перебудови продовжує декларуватись, але її стратегія до цього
часу так і не вироблена [11, с. 70].
Критично важливим у питанні структурного реформування економіки України є
формування оптимальної моделі програмно-цільового управління. Оскільки питання
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структурних зрушень у системі національної економіки є чи не наимасштабнішим, то він
охоплює не лише суто економічнии аспект, але и інституціині, соціальні и екологічні
зміни в традиціиному устрої господарських відносин.
Власне тому розглядається новии підхід до програмно-цільового забезпечення
структурного реформування економіки України (див. рис. 1). Зокрема, пропонується
сформувати нову довгострокову парадигму трансформаціиних зрушень, де головним
плановим документом виступатиме Стратегія структурного реформування економіки
України, що буде реалізовуватися за допомогою двох базових загальнодержавних
програм, кожна з яких включатиме по три цільові державні програми. Однак, дании
перелік програмно-цільових інструментів не буде вичерпним, оскільки кожна цільова
державна програма може включати в себе національні проекти (для прикладу,
Екологічної сталості, Експортоорієнтованості та імпортозаміщення, Розвиток
кластерних мереж тощо) і регіональні цільові програми.
Стратегія структурного реформування економіки України
Загальнодержавна програма розвитку
інфраструктури

Загальнодержавна програма підтримки
національного виробника

Державна цільова програма розвитку
інноваціиної інфраструктури

Державна цільова програма розвитку
креативних індустріи

Державна цільова програма розвитку
виробничої інфраструктури

Державна цільова програма модернізації
промисловості

Державна цільова програма розвитку
соціальної інфраструктури

Державна цільова програма розвитку
аграрного сектору

Рис. 1. Програмно-цільове забезпечення структурного реформування економіки
України [авторська розробка]
Основними перевагами даного підходу є те, що, по-перше, зберігатиметься
вертикальна інтегрованість, а отже взаємоузгодженість і взаємозв’язок усіх програмних
документів у межах довгострокового періоду та стратегічних і операціиних цілеи відповідно буде дотримании принцип комплементарності. По-друге, окрім загального
бюджету кожна програма повинна мати операціині бюджети (складові загального) за
кожною пріоритетною ціллю чи територією. Це дозволить здіиснювати якіснішии
контроль за рухом бюджетних коштів на предмет ефективності фінансування заходів у
межах програми чи проекту. По-третє, виникне можливість трансформувати стратегічні
цілі в конкретні соціально-економічні та технічні показники, що буде приинятним для
оцінки результатів.
Вдосконалення системи державного планування, прогнозування і програмування
передбачає здіиснення ряду заходів, а саме:
❖ покращення методології моніторингу програмних документів, в тому числі на
предмет їх цільової, ресурсної і строкової узгодженості та послідовності;
❖ формування в структурі КМУ відповідального органу щодо розробки,
експертизи та реалізації державних концепцій, стратегій, програм і проектів розвитку –
Експертного комітету проектних рішень;
❖ збільшення компетенцій в розпорядників бюджетних асигнувань при
одночасному посиленні їх відповідальності за ефективність витрачання коштів;
❖ визначення нормативів щодо кількості цілей і показників на одну державну
програму (наприклад, у Франції 5 і 10, відповідно);
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❖ удосконалення методології оцінки показників ефективності державних
програм з урахуванням інтересів усіх зацікавлених осіб, а саме: держави (національних
інтересів), громадянина, користувача суспільних благ і платника податків.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, використання програмного підходу у здіисненні стратегічного
планування та цільового програмування національної економіки дозволить уникнути
негативних ефектів, спричинених дискретними явищами в процесі структурних
перетворень у розвитку галузеи реального сектору. Запропонована організаціина
модель і визначені заходи програмно-цільового забезпечення структурного
реформування економіки України покликані сприяти удосконаленню вітчизняної
системи державного планування, прогнозування і програмування на засадах
комплементарності, емерджентності та функціональності.
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Анотація
Вступ. Зміни в умовах господарювання обумовлюють необхідність використання нових
підходів стратегічного управління з метою забезпечення розвитку торговельного
підприємства. Це необхідно для прийняття раціональних рішень, підвищення координації
управлінських процесів, зростання ефективності діяльності торговельного
підприємства в умовах посиленої конкурентної боротьби. Важливим елементом
стратегічного розвитку торгівельного підприємства є використання брендменеджменту.
Метою наукового дослідження є обґрунтування ролі бренд-менеджменту в
стратегічному розвиткові торговельних підприємств.
Результати. Розкрито значення стратегічного аспекту у діяльності торговельного
підприємства. Охарактеризовано причини неуспішного впровадження стратегії
торговельними підприємствами. Обґрунтовано роль бренду у забезпеченні лояльності
покупців. Визначено купівельні переваги торгової марки, які забезпечуються наявністю
бренду. Охарактеризовано основні джерела формування цінності бренду (досвід
використання, уявлення користувача, сила переконання, зовнішній аспект, ім'я і
репутація виробника, емоційні підстави). Наведено функції бренду (визначення
положення бренду серед брендів-конкурентів, практичність, гарантія, оптимізація,
персоналізація, постійність, естетичність) та обґрунтовано доцільність його
використання у діяльності торгівельного підприємства. Відзначено важливість
індивідуальності бренду та охарактеризовано його сутність і складові. Обґрунтовано
необхідність формування довіри споживачів до бренду торгівельного підприємства.
Доведено, що використання бренду забезпечує формування конкурентних переваг
торговельного підприємства на ринку.
Висновки. Обґрунтовано роль бренд-менеджменту у стратегічному розвитку
торговельного підприємства. Визначено особливості, які необхідно враховувати у процесі
формування бренд-стратегії. Відзначено активне зростання пропозиції на ринку товарів
і послуг, що обумовлює тенденції посилення ролі споживачів у діяльності вітчизняних
підприємств.
Ключові слова: бренд-менеджмент, стратегічний розвиток, стратегічне управління,
стратегія, торговельне підприємство.
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THE ROLE OF BRAND MANAGEMENT IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF TRADE
ENTERPRISES
Abstract
Introduction. Changes in business conditions necessitate the use of new approaches to strategic
management to ensure the development of a commercial enterprise. This is necessary for making
rational decisions, increasing the coordination of management processes, increasing the efficiency
of the trading company in conditions of increased competition. An important element of the
strategic development of a commercial enterprise is the use of brand management.
The purpose of the research is to substantiate the role of brand management in the strategic
development of commercial enterprises.
Results. The importance of the strategic aspect in the activity of a trade enterprise is revealed.
The reasons for unsuccessful implementation of the strategy by trade enterprises are described.
The role of the brand in ensuring customer loyalty is substantiated. The purchasing advantages of
the brand, which are provided by the presence of the brand, are determined. The main sources of
brand value formation are described (experience of use, user perception, persuasiveness, external
aspect, name and reputation of the manufacturer, emotional grounds). The functions of the brand
(determination of the position of the brand among competing brands, practicality, guarantee,
optimization, personalization, consistency, aesthetics) are presented and the expediency of its use
in the activities of a commercial enterprise is substantiated. The importance of brand individuality
is noted and its essence and components are characterized. The necessity of forming consumer
confidence in the brand of a trade enterprise is substantiated. It is proved that the use of the brand
provides the formation of competitive advantages of the trading company in the market.
Conclusions. The role of brand management in the strategic development of a commercial
enterprise is substantiated. The features that need to be taken into account in the process of
forming a brand strategy are identified. There is an active growth of supply in the market of goods
and services, which causes trends in the role of consumers in the activities of domestic enterprises.
Key words: brand management, strategic development, strategic management, strategy, trade
enterprise.
JEL classification: M31; O24
Вступ
Торговельні підприємства характеризуються певними особливостями
функціонування, виступаючи посередниками між виробниками та споживачами
продукції та товарів. В тои же час вітчизняні економічні умови, сформовані під впливом
світових глобалізаціиних процесів та кризових явищ, посилюють рівень конкуренції між
торгівельними підприємствами, спонукаючи до пошуку нових інструментів підвищення
їх конкурентоспроможності. Це потребує розроблення перспективних планів розвитку в
контексті стратегічного управління з урахуванням існуючих тенденціи, відповідно до
чого у подальшому будуть сформовані та реалізовані певні управлінські рішення. В
даному контексті важлива роль відводиться бренд-менеджменту, оскільки в системі
управління торгівельним підприємством повинен бути виділении окремии напрям, що
забезпечуватиме зростання конкурентоспроможності через підвищення рівня
лояльності споживачів до товарів та їх унікальності, впізнаваності на ринку з-поміж
альтернативних пропозиціи.
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Дослідження бренду з позиціи змісту, питань формування, оцінки, управління в
діяльності та розвитку підприємств представлена у працях таких науковців, як Д. Аакер,
О. Власенко, А. Возна, А. Воичак, О. Гусева, В. Домніна, П. Доиль, О. Зозульов, О. Казіна,
В. Кардаш, К. Келлер, Л. Мороз, Ю. Нестерева, І. Скоробогатих, О. Чернозуб, О. Шафалюк,
Л. Шульгіна та інших. Проте більшість розробок орієнтовані на стабільні економічні
умови, що не відповідає існуючим реаліям народного господарства. Тому розгляд даного
питання потребує пошуку нових підходів в частині бренд-менеджменту для
забезпечення стратегічного розвитку торговельного підприємства.
Мета статті
Таким чином метою статті є ідентифікація впливу бренд-менеджменту на
стратегічнии розвиток торгівельних підприємств на рівні вітчизняного та світового
ринків.
Виклад основного матеріалу дослідження
Врахування стратегічного аспекту у діяльності торгівельних підприємств має
важливе значення, що обумовлено їх специфікою діяльності, а також необхідністю
адаптації таких підприємств до мінливих умов економічного середовища через пошук та
реалізацію прогресивних управлінських рішень.
Трансформація підходів щодо здіиснення процесу «виробництво-реалізація
продукції, товарів послуг» спонукає до формування нового бачення як в частині
виробничих технологіи, так і в частині організаціиної складової усього процесу поряд з
акцентуванням уваги саме на етапі збуту, оскільки зростання пропозиції асортименту
призводить до підвищення конкуренції та вибагливості споживачів, що ускладнює саме
процес реалізації для торгівельних підприємств [1].
Розвиток стратегічного управління у вітчизняніи та світовіи практиках
сформував вагоме науково-практичне підґрунтя, яке використовується у діяльності
торгівельних підприємств, в тои же час впровадження певної стратегії не завжди сприяє
отриманню бажаного результату, що обумовлено рядом причин.
Керівництво підприємства, обираючи стратегічнии шлях, досить часто не
перевіряє иого відповідність реаліям економічного середовища та дієвість з
урахуванням вихідних характеристик самого підприємства протягом реалізації
стратегії. Це є помилкою, яка провокує доволі сериозні ризики, оскільки в умовах
невизначеності дотримання стратегічного плану є програшним шляхом, бо у такому разі
відсутня належна адаптація, необхідна для забезпечення можливості обґрунтовано
експериментувати у певніи ситуації.
Вибір стратегії є важливим, проте керівництвом торгівельних підприємств не
приділяється належна увага щодо ознаиомлення зі стратегічними орієнтирами
безпосередньо працівників підприємства. Недостатнє інформування створює бар’єри у
процесі функціонування підприємства як єдиної системи, тому одним із пріоритетних
завдань управлінської ланки є послідовне, зрозуміле, систематичне роз’яснення
стратегічного шляху для усіх працівників. Важливо впевнитися, що сформоване у них
бачення є правильним та відповідає діисності.
В тои же час надмірна креативність та імпровізація в системі менеджменту не є
гарантією отримання бажаного результату. Творчии елемент є обов’язковою складовою
інноваціи, проте він не повинен превалювати або повністю заміщувати раціональну
основу. Будь-яка запропонована ідея без належної перевірки та співставлення
потенціиних вигід та можливих ризиків від її реалізації, а також аналізу наявних ресурсів
для її впровадження може негативно відзначитися на діяльності торгівельного
підприємства.
Останнім часом невід’ємною складовою стратегічного розвитку торговельного
підприємства, зокрема в частині маркетингу, виступає формування бренду, оскільки він
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дозволяє забезпечити лояльність покупців, а також мінімізувати наслідки впливу
реалізації діи конкурентів, що мають агресивну спрямованість, в тому числі пов’язану з
псуванням репутації торгівельного підприємства. Рішення про бренд є головним
питанням, яке розкривається у товарніи стратегії торгівельного підприємства. Вагоме
значення має фінансовии аспект даного питання, адже реалізація товарів під певним
брендом потребує залучення значного обсягу інвестиціи, в тому числі і на рекламу, а
також иого просування. Як свідчить нинішня ситуація на вітчизняному та глобальному
ринках, компанії з відомими брендами є наибільш конкурентоспроможними, заимають
лідируючі позиції на ринку та частково монополізують иого [2].
Складність прииняття рішень полягає і в тому, що для иого підготовки необхідно
опрацювати значну кількість інформації, яка збільшується в геометричніи прогресії.
Доступність інформаціиних джерел з одного боку полегшує процес збору інформації,
проте з іншого боку розширення її обсягу не гарантує її належну якість, а також
ускладнює процес її обробки. Переважно доступною та відкритою інформацією є
бухгалтерська звітність, яка не дозволяє у належніи мірі спрогнозувати можливии
сценаріи розвитку подіи. У тои же час, соціальні мережі дозволяють активно будувати
комунікації зі споживачами через різні опитування, оцінки тощо, що забезпечує
розуміння лояльності клієнтів до товару певного бренду. Прискорення економічних
процесів завдяки інформаціиним технологіям скорочує час на прииняття управлінських
рішень, ускладнюючи процес менеджменту сучасних підприємств [3].
Лояльність клієнтів впливає на конкурентоспроможність підприємства, оскільки
бренд дає можливість вирізняти товар серед аналогічних пропозиціи, сприяючи иого
реалізації, що забезпечує зростання обсягу продажу як у кількісному вираженні, так і
грошовому, у разі коли клієнт готовии платити більш високу ціну за товар певного
бренду.
У дослідженні [4] виокремлено перелік джерел, які формують цінність бренду.
1. Досвід використання. У разі, коли протягом тривалого часу товари певного
бренду мають високу якість та відповідають вимогам споживача, відбувається
формування додаткової цінності товару як знаиомого та надіиного, що зміцнює
репутацію як бренду, так і підприємства, яке иого використовує.
2. Уявлення користувача. Поширеною практикою у процесі формування бренду є
иого спрямованість на певнии тип цільової аудиторії. Для цього залучаються відомі чи
привабливі люди з метою створення асоціації між брендом та бажаним образом.
3. Сила переконання. Упевненість клієнта стосовно рівня якості товару
представленого бренду сприяє зростанню ефективності цієї якості. Це
використовується, передусім, у галузі косметичних, високотехнологічних виробів,
фармацевтики тощо. Таким чином, власна віра клієнта обумовлює иого ступінь
задоволеності товаром. Ії формування відбувається на основі власних спостережень,
порівнянь стосовно оцінки того чи іншого товару або ж думок експертів щодо
характеристик певного виробу.
4. Зовнішніи аспект. Візуальне враження є не менш важливим за якість товару,
оскільки дизаин у значніи мірі впливає на формування вподобань клієнтів, в результаті
чого товари з аналогічними характеристиками за рахунок зовнішнього вигляду будуть
користуватися більшим попитом.
5. Ім'я і репутація виробника. Поширеною є практика, коли популярне ім'я
компанії привласнюється новому продукту, тим самим забезпечуючи формування
позитивної асоціації у клієнта про дании товар. Це викликає довіру останніх і бажання в
них придбати иого.
6. Емоціині підстави. Різноманітна пропозиція товарів значно ускладнює для
торгівельного підприємства процес утримання високих конкурентних позиціи за
рахунок лише якісних характеристик товару, тому використовується емоціина складова:
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коли бренд ототожнюється з певним стилем життя, рівнем добробуту, інтересів тощо,
що дозволяє підкреслити престижність та свіи статус клієнту через придбання товару
даного бренду.
Цінність бренду виражається не лише через інформаціинии прояв, а и через цілии
спектр функціи [4]:
ідентифікація бренду серед брендів-конкурентів – оперативність визначення
продукту необхідного бренду серед інших;
практичність – економія часу і зусиль на вибір і пошук товару;
гарантія – упевненість у відповідніи якості продукту певного бренду, незважаючи
на місце і час купівлі;
оптимізація – відсутність сумнівів щодо якості придбаного товару, спрощення
процесу вибору серед альтернативних пропозиціи;
персоналізація – формування враження у споживача про власну унікальність по
відношенню до інших споживачів в результаті придбання товару певного бренду;
постіиність – забезпечує формування відчуття стабільності і упевненості у
споживача;
естетичність – формує задоволення у клієнта від оригінальності бренду та від
зовнішнього вигляду товару.
Отже, багатофункціональність бренду визначає иого важливу роль як з позиції
клієнтів, так і з позиції самого торговельного підприємства. Від того, наскільки
успішним є бренд, залежить прибутковість та результативність діяльності
підприємства.
Погоджуючись із Ю. Гулею, яка виділила сутнісні складові бренду символічнокомунікаціину, функціональну, психологічну та інтелектуальну, варто відзначити, що
бренд є економічною категорією зі значною палітрою якостеи, які повинні бути
враховані у процесі бренд-менеджменту. Він у свою чергу визначається як «процес і
технологія створення бренду, засновані не просто на професіиних навичках та уміннях,
але і на знаннях особливостеи споживацької психології» [5, с. 232].
Управління брендом є окремою ланкою менеджменту торгівельного
підприємства, яке повинне враховувати бажании рівень розвитку, досягнення якого є
стратегічним орієнтиром підприємства, та від рівня ринку (регіональнии, національнии,
глобальнии тощо), на якому воно функціонує.
Чим вищии рівень ринку, тим більше суб’єктів господарювання в иого межах
взаємодіють, а отже вищі вимоги встановлюються до брендів. Для українського ринку
характерне значне різноманіття брендів, проте в тои же час недостатньо регламентовані
механізми їх правового захисту. Враховуючи, що бренд асоціюється с певним рівнем
якості товару, виступає гарантією встановлених характеристик товару, відсутність
належного регулювання та контролю в частині державного нормативно-законодавчого
забезпечення не дозволяє належним чином захищати інтереси споживачів. Значнии
ефект просування бренду створюється за рахунок реклами, на чому і зосереджуються
більшість вітчизняних торгівельних підприємств. Цифровізація економіки дозволяє
значно спростити, пришвидшити та модернізувати процес реклами за допомогою
використання інтернет-технологіи, чому сприяють популяризація соціальних мереж,
мобільних додатків, торгівельних інтернет-маиданчиків чи інтрент-ресурсів, що мають
торговельну спрямованість. Особливу роль в даному аспекті відіграє індивідуальність
бренду, яка формується за рахунок певних складових (рис. 1).
Індивідуальність бренду визначається певною сукупністю особливостеи, завдяки
яким клієнт ідентифікує товар, що впливає на иого купівельну поведінку.
В умовах сучасного ринку сильнии бренд є складовою, що забезпечує:
підтримання стабільного попиту на товар через зростання клієнтської аудиторії;
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стіикии розвиток торговельного підприємства та иого конкурентоспроможність
на ринку, що відображається через зростання обсягів реалізації товарів з можливістю
підвищенням ціни без змін обсягу продажу;
формування бар'єрів для входження на ринок нових конкурентів.
Складові формування індивідуальності бренду
постіине удосконалення характеристик товару
Техніко-технологічна

підтримка якості товару
здатність створювати ефективне комунікаціине забезпечення

Інформаціина

вміння підкріплювати повідомлення про торгову марку реальними
даними

Клієнто-орієнтована

ефективні інформаціині заходи: випробування, обміну товару на
рівні сучасного зразка, що забезпечують гарантіине обслуговування
і високии рівень сервісу
рішучість у досягненні поставленої цілі

Ідеологічна

здатність створювати і відстоювати бездоганну репутацію бренду
зосередженість на формуванні «емоціиного якорю» у споживачів

Рис. 1. Структура формування індивідуальності бренду торгівельного
підприємства (розроблено на основі [6])
Таким чином відбувається скорочення витрат, пов’язаних зі збутом товарів, а
також створюється сприятливе підґрунтя для взаємодії з постачальниками. Поряд з цим
виникає ефект масштабу, завдяки чому відбувається зростання вартості
підприємства [7].
Отже, змістове та функціональне навантаження бренду є важливою складовою
стратегічного успіху торговельного підприємства, що вимагає створення системи
ефективного менеджменту.
Погоджуючись з думкою М. Безпарточного, бренд-стратегія, які і будь-яка
стратегія торгівельного підприємства, повинна формуватися та реалізовуватися
відповідно до таких механізмів: ринкових, техніко-технологічних, організаціиних,
інноваціиних та інформаціиних [8].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Стратегічнии розвиток торгівельних підприємств є запорукою довгострокового,
ефективного та успішного їх функціонування. Проте процес вибору та реалізації
стратегії торгівельного підприємства у вітчизняніи практиці відбувається із допущення
певних помилок, що негативно впливають на загальну результативність діяльності.
Формування бренд-стратегії повинно здіиснюватися з урахуванням багатьох факторів,
зокрема тенденціи на ринку, стану існуючого попиту, можливостеи власне
торговельного підприємства тощо.
Загалом роль споживачів все у більшіи мірі стає вирішальною на ринку, оскільки
поряд з нестабільним економічним середовищем саме їх вподобання, інтереси та смак
визначають вимоги, відповідно до яких підприємства коригують певні аспекти своєї
діяльності.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
265

У стратегічному управлінні важливу роль відіграє бренд торгівельного
підприємства, формування та підтримання якого потребує відповідного інформаціиноорганізаціиного забезпечення. Таким чином, ефективна система бренд-менеджменту
сприяє стратегічному розвитку торговельних підприємств.
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Анотація
Вступ. Сучасний етап суспільного розвитку в Україні характеризується зростанням ролі
й посиленням відповідальності територіальних громад у забезпеченні соціальноекономічного розвитку територій. Процеси децентралізації та реформування засад
місцевого самоврядування, які зараз відбуваються в державі, створюють нові
можливості для ефективного управління потенціалом громад задля зміцнення їх
спроможності, створення підґрунтя для запуску механізмів локального економічного
розвитку на противагу механізмам традиційної патерналістської моделі. Територіальні
громади можуть бути цікавими для туристів з огляду на особливі традиції або
культурні, креативні й інші властивості, якими володіють мешканці громади, тоді як
інші громади – це просто місця територіальної локалізації пам’яток, природних ресурсів,
цікавих для туристів.
Метою статті є дослідження сучасного стану інфраструктури туризму в
територіальних громадах.
Результати. У статті досліджено питання забезпечення діяльності територіальних
громад у сфері туризму. Висвітлено особливості функціонування інфраструктури
туризму, зокрема шляхом поділу територіальних громад на п’ять груп, орієнтуючись на
домінуючий напрям надання туристично-рекреаційних послуг. Розглянуто питання і
дана характеристика локальних громадських організації туристичного спрямування.
Встановлено, що надавачами послуг туристам і рекреантам з розміщення для
тимчасового проживання є готелі, мотелі, хостели, кемпінги, бази відпочинку, оздоровчі
табори, пансіонати, приватні садиби тощо, а послуг із забезпечення харчування –
ресторани, кафе, фаст-фуди і т. п. Досліджено нормативно-правове забезпечення
діяльності туристичних суб’єктів. Для цілей аналізу функціонування і перспектив
розвитку сфери туризму та рекреації на локальному рівні відібрано найпопулярніші в
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Україні серед туристів і рекреантів територіальні громади і включено до аналізу ті, які
отримували до своїх бюджетів найбільші надходження від туристичного збору (як
показника офіційного перебування туристів). В регіональному розрізі проведено аналіз
суб’єктів туристичної діяльності, а саме – юридичних осіб, які надавали послуги з
організації туристичної подорожі. Зроблено оцінку транспортної інфраструктури
туристичних дестинацій, що дало можливість відслідкувати завантаженість
залізничних станцій пасажирами в територіальних громадах, орієнтованих на морський
відпочинок і гірські види туризму та культурно-історичний туризм.
Висновки. Доведено, що найбільша пропозиція житла для тимчасового перебування
туристів серед досліджуваних туристичних дестинацій є на ресурсі Booking, а також
проаналізовано цінову політику щодо проживання в туристичних дистинаціях.
Обґрунтовано наявність закладів культури та мистецтва в деяких туристичних
дестинаціях і їх вплив на привабливість для туристів того чи іншого регіону.
Ключові слова: дестинація, туризм, туристична сфера, об’єднана територіальна
громада, кластер.
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Abstract
Introduction. The current stage of social development in Ukraine is characterized by the growing
role and reinforced responsibility of territorial communities in securing the socio-economic
development of territories. The processes of decentralization and reforming of local governance
foundations currently taking place in the country create new opportunities for efficient
management of communities’ capacity to create a ground to launch the mechanisms of economic
growth against the mechanisms of the traditional paternalistic model. Territorial communities
can be interesting for tourists from the viewpoint of their specific traditions or cultural, creative,
other opportunities that the communities’ residents have, while other communities are simply the
places of territorial localization of attractions and natural resources interesting for tourists.
The paper aims to research the current condition of the tourism infrastructure in territorial
communities.
Results. The issues of territorial communities’ activity in the tourism industry have been
researched in the paper. The features of the functioning of the tourism infrastructure are
highlighted, in particular through the division of the territorial communities into five groups
based on the dominating direction of providing touristic and recreational services. Local tourismoriented public organizations are characterized. In particular, the paper establishes the fact that
hotels, motels, hostels, campings, resorts, health camps, recreation centers, private farms are the
temporary accommodation services providers to tourists and visitors, while restaurants, cafes,
fast-foods, etc. are the catering services providers. With the view to analyze the functioning and
perspectives of tourism and recreation industry development at the local level, the most popular
territorial communities in Ukraine among the tourists and visitors are selected and those getting
the largest revenues to their budgets from the tourism fee (as an indicator of official stay of
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
268

tourists) are included in the analysis. The tourism activity entities are analyzed across regions,
including the legal entities providing services on the organization of touristic trips. The transport
infrastructure of tourism destinations is evaluated. On this basis, the burden on railway stations
with passengers in territorial communities oriented at vacations at the seaside, mountain types of
tourism, and cultural-historical tourism is tracked.
Conclusions. «The Booking» is proven to be the resource with the best choice of temporary
accommodations suggestions for tourists among the tourism destinations under research. The
pricing policy regarding the accommodation in the tourism destinations is analyzed. The
availability of cultural and art facilities in some tourism destinations and their impact on the
attraction of tourists to a certain region is substantiated.
Key words: destination, tourism, tourism industry, consolidated territorial community, cluster.
JEL classification: L83; O18; R11
Вступ
Оцінити розвиток сфери туризму та рекреації в територіальних громадах,
виявити проблеми, пов’язані з формуванням у громадах сприятливого середовища для
туристів і рекреантів, а також розкрити переваги (або своєрідні бонуси), у тому числі і
фінансові, які сфера туризму приносить територіальніи громаді, можливо, якщо
розглядати територіальну громаду як цілісну туристичну дестинацію. Спираючись на
поширені в науковіи літературі [1; 2] трактування поняття «туристична дестинація», під
цим поняттям ми розуміємо привабливу для відвідування туристами територію з
наявним туристичним продуктом і інфраструктурою сфери туризму та рекреації,
здатною забезпечити максимально комфортне перебування туристів.
Визначення поняття «туристичнии продукт» закріплено у Законі України «Про
туризм», згідно з яким туристичнии продукт – це попередньо розроблении комплекс
туристичних послуг, якии поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або
пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги
перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з
перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури,
відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [3]. Виходячи з такого
трактування, територіальна громада, яка орієнтується на розвиток туризму та рекреації,
має володіти відповідною інфраструктурою для всебічного задоволення потреб
туристів у пересуванні, проживанні, харчуванні, розвагах, комунікації тощо.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження сучасного стану інфраструктури туризму в
територіальних громадах.
Виклад основного матеріалу
У науковіи і прикладніи літературі містяться різні підходи до трактування та
класифікації інфраструктури туризму та рекреації. Так, наприклад, Н. Корж, Д. Басюк [1]
вказують на дві складові інфраструктури туризму: індустрію туризму та індустрію
гостинності. Індустрія туризму включає суб’єкти, діяльність яких безпосередньо
пов’язана з організацією туристичних поїздок і супроводом туристів (туристичні
оператори, туристичні агентства і т. п.), перевізників, які доставляють туристів і багажі
до туристичної дестинації та/або надають транспортні послуги в її межах, суб’єктів
індустрії розваг, які задіяні в організації дозвілля туристів і рекреантів (розважальні
центри, тематичні парки, атракціони тощо). До індустрії гостинності належать суб’єкти,
діяльність яких полягає у забезпеченні перебування туристів (колективні и
індивідуальні заклади розміщення), харчування і надання супутніх туристичних послуг
(побутових, банківських, медичних, зв’язку та інших).
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Зазначені науковці [1] також акцентують увагу на існуванні двох особливостеи
функціонування інфраструктури туризму:
1) наявності сполучної ланки (своєрідного допоміжного елементу
інфраструктури туризму), яка забезпечує зв’язок як між споживачами туристичного
продукту й суб’єктами обох складових інфраструктури туризму (індустрії туризму та
індустрії гостинності), так і суб’єктів інфраструктури туризму між собою. Такою ланкою
є глобальні комп’ютерні мережі. Вони не лише інформують туриста про популярні
туристичні дестинації, але й дозволяють йому віддалено забронювати туристичні тури,
квитки на транспорт до місця призначення, проживання, оренду транспорту тощо. Серед
найпопулярніших ресурсів, на нашу думку, можна виділити: Momondo (туристична
метапошукова система, за допомогою якої користувачі можуть здійснювати пошук і
порівнювати пропозиції на авіаквитки, готелі, автомобілі на прокат та інші туристичні
послуги. Momondo перенаправляє користувачів на сайти суб’єктів інфраструктури
туризму, які безпосередньо здійснюють продаж квитків і надають інші туристичні
послуги), Booking.com (система інтернет-бронювання житла в будь-якій країні світу),
Airbnb (онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по
всьому світі, що функціонує на засадах економіки спільної участі), Skyscanner (онлайнсервіс для безкоштовного пошуку та порівняння авіаквитків усіх регулярних і
бюджетних авіаліній, а також готелів і прокату автомобілів);
2) тісний горизонтальний і вертикальний взаємозв’язок суб’єктів
інфраструктури туризму з елементами інфраструктури (мережею автошляхів, житловокомунальним господарством, енергетикою, системами комунікації тощо) та системою
управління територіальної громади (органами місцевого самоврядування) [1]. Цей
взаємозв’язок виникає через те, що розвиток однієї складової надання туристичних
послуг (наприклад, підприємств інфраструктури туризму) в межах територіальної
громади (туристичної дестинації) може позитивно вплинути на розвиток другої
(наприклад, житлово-комунального господарства через збільшення його фінансування
від надходжень, отриманих від туристичного збору). І, навпаки, покращення дорожньої
інфраструктури полегшить добирання до туристичної дестинації і зробить її
привабливішою для туристів, що в результаті може позитивно відобразитися на
розвитку підприємств інфраструктури туризму.
Власне, друга із зазначених особливостеи демонструє мультиплікативнии ефект
сфери туризму і рекреації на суміжні галузі економіки, які не пов’язані напряму з інфраструктурою туризму (переробну промисловість (виробництво металевих, дерев’яних,
скляних, пластмасових, текстильних виробів, продуктів харчування тощо), адміністративні, охоронні послуги и інші), проте для яких вона є ринком збуту їхньої продукції.
Дещо по-іншому підходить до тлумачення інфраструктури туризму
С. Грабовенська, вказуючи, що це лише «проміжна ланка між наявними в регіоні
природно-рекреаціиними ресурсами, культурно-історичною інфраструктурою та
задоволенням потреб споживачів у рамках діяльності індустрії вражень» [4]. Дослідниця
виділяє в складі інфраструктури туризму господарюючих суб’єктів двох рівнів:
1) первинні підприємства інфраструктури туризму (їх діяльність пов’язана з
організацією туристичної подорожі (туристичні оператори та агентства), розміщенням
(готелі, санаторії, пансіонати тощо), перевезеннями в межах країни (внутрішній
маршрутний транспорт), наданням послуг зв’язку та фінансових послуг);
2) вторинні підприємства інфраструктури туризму (надають послуги з
перевезень (міжнародних і в межах туристичної дестинації), харчування, торгівлі,
організації дозвілля, побутового й комунального обслуговування) [4].
Однак, попри відмінності в підходах до трактування інфраструктури туризму як
іноземні, так і вітчизняні дослідники [5] сходяться на думці щодо її складових елементів:
1) послуги з організації подорожі; 2) послуги з організації перевезень; 3) послуги з розміщення для тимчасового проживання; 4) послуги із забезпечення харчування; 5) послуISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
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ги з організації відпочинку та розваг. Головним чином, це зумовлено наявністю видів
економічної діяльності, задіяних у сфері туризму и рекреації, які підпадають під статистичнии облік і можливість економічної оцінки, та відповідають міжнародним класифікаціиним стандартам. Останнє дозволяє здіиснювати їх зіставлення в розрізі країн світу.
До суб’єктів, які надають послуги з організації подорожі, належать туристичні
оператори та агентства, туристичні інформаціині центри, служби бронювання, а також
суб’єкти, які прямо не задіяні в організації подорожі, але своєю діяльністю заохочують
до прииняття рішення про подорож (рекламні агенції, туристичні оглядачі і блогери,
туристичні асоціації тощо).
Послуги з організації перевезень забезпечують підприємства, які спеціалізуються
на повітряних, залізничних, морських, автобусних перевезеннях, фізичні особи, які
здіиснюють перевезення туристів автомобільним транспортом (здебільшого в межах
туристичної дестинації), підприємства з прокату автомобілів, таксі та інші. До цієї групи
з певною умовністю можна віднести и автозаправні станції, які є невід’ємною складовою
транспортної галузі. Також, на наш погляд, основними суб’єктами, які надають
туристичні та рекреаціині послуги для тимчасового розміщення, можуть бути бази
відпочинку, оздоровчі табори, пансіонати, готелі, мотелі, хостели, кемпінги, приватні
садиби, а із забезпечення харчування - ресторани, кафе, фаст-фуди і т. п.
Організація відпочинку і розваг покладається на музеї, розважальні центри, клуби, тематичні парки, атракціони, підприємства, які надають послуги з організації гірськолижного відпочинку, водних розваг, культурно-пізнавального туризму, спортивного
туризму і т. д. До цієї групи можна також віднести і події, які сприяють напливу туристів
до туристичної дестинації: фестивалі, концерти, виставки, ярмарки, спортивні змагання
тощо [5]. Значною мірою організація таких заходів залежить від зусиль самої
територіальної громади: органів місцевого самоврядування та жителів громади.
Саме виходячи із зазначеного вище поділу, ми аналізуватимемо інфраструктуру
туризму в територіальних громадах.
У процесі дослідження зроблено поділ відібраних територіальних громад залежно
від їх орієнтації на домінуючии напрям надання туристично-рекреаціиних послуг на
п’ять груп: 1) бальнеологічні курорти; 2) громади з орієнтацією на гірські види туризму;
3) громади з наявними термальними джерелами; 4) громади з орієнтацією на морськии
відпочинок; 5) громади з орієнтацією на культурно-історичнии туризм. Об’єктом
аналізу першої групи (бальнеологічні курорти) стали м. Трускавець, смт. Східниця,
м. Моршин (усі – Львівської області); другої групи (громади з орієнтацією на гірські види
туризму) – с. Поляниця і м. Яремче (Івано-Франківської області), Славська об’єднана
територіальна громада Львівської області; третьої групи (громади з наявними
термальними джерелами) – м. Берегово і с. Косонь Берегівського раиону Закарпатської
області; четвертої групи (громади з орієнтацією на морськии відпочинок) – Шабівська
об’єднана територіальна громада та смт. Затока Білгород-Дністровського раиону
Одеської області, м. Бердянськ і Приморська об’єднана територіальна громада
Запорізької області, Коблівська об’єднана територіальна громада Миколаївської області,
с. Залізнии Порт Голопристанського раиону, м. Скадовськ і смт Лазурне Скадовського
раиону (три останні – Херсонської області); п’ятої групи (громади з орієнтацією на
культурно-історичнии туризм) – м. Львів, м. Одеса, м. Ужгород (обласні центри). Саме ці
територіальні громади є головним об’єктом нашого дослідження. Проте для виявлення
особливостеи функціонування і розвитку сфери туризму та рекреації ми зупинимось на
аналізі и деяких інших територіальних громадах.
Головними суб’єктами інфраструктури туризму, які надають послуги з організації
туристичної подорожі відповідно до Закону України «Про туризм», є туристичні
оператори, туристичні агентства, а також гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні
інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу – фізичні особи, які
проводять діяльність, пов’язану з туристичним супроводом (за виключенням осіб, які
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працюють на відповідних посадах підприємств, установ, організаціи, яким належать чи
які обслуговують об’єкти відвідування). Туристичними операторами є юридичні особи,
для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного
продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність
із надання характерних (тобто основними споживачами яких є саме туристи, і без їх
реалізації туристам їхнє надання та виробництво суттєво скоротиться) і супутніх послуг
(тобто послуг, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації
туристам), і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську
діяльність. Туристичними агентами можуть бути і юридичні особи, і фізичні
особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які здіиснюють посередницьку діяльність
з реалізації туристичного продукту туроператорів і туристичних послуг інших суб’єктів
туристичної діяльності (готелів, баз відпочинку тощо), а також посередницьку
діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг [3].
Оцінити динаміку та структуру суб’єктів туристичної діяльності, які надають
послуги з організації туристичної подорожі (туристичних операторів, туристичних
агентств), у досліджуваних територіальних громадах украи складно. По-перше, через
відсутність відповідної інформації в розрізі міст і раионів, а, по-друге, через
концентрацію практично всіх туристичних операторів і більшості туристичних
агентств – юридичних осіб в обласних центрах (що обумовлено значною чисельністю
населення, тобто потенціиними споживачами їхніх послуг). Тому для аналізу ми
скористалися даними про регіональнии зріз суб’єктів туристичної діяльності, які
надають послуги з організації туристичної подорожі [6], та дослідили реєстр суб’єктів
туроператорської діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства. Аналізувались лише ті регіони, до складу яких входять територіальні
громади, які становлять головнии об’єкт нашого дослідження: Закарпатська, Запорізька,
Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.
В усіх досліджуваних регіонах, крім Львівської області, за період з 2014 до 2018 рр.
відбулось зменшення кількості суб’єктів туристичної діяльності – юридичних осіб, які
надавали послуги з організації туристичної подорожі. Наибільше їх чисельність за
вказании період зменшилась у Миколаївськіи (на 43,8%) і Закарпатськіи областях (на
30,0%), наименше – у Запорізькіи області (на 16,2%), а у Львівськіи області – практично
не змінилась (табл. 1).
Таблиця 1. Суб’єкти туристичної діяльності – юридичні особи, які надавали
послуги з організації туристичної подорожі, одиниць
Приріст/зменшення у 2018 р., як
порівняти з 2013 р., %
Закарпатська
40
37
35
31
28
-30,0
Запорізька
74
61
66
63
62
-16,2
Івано-Франківська
48
40
36
34
34
-29,2
Львівська
143
137
149
159
142
-0,7
Миколаївська
32
29
29
23
18
-43,8
Одеська
172
164
157
140
135
-21,5
Херсонська
22
16
15
14
16
-27,3
Джерело: Складено і розраховано автором за даними Ліцензійного реєстру суб’єктів туроператорської діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Область

2014 р.

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Упродовж 2014-2018 рр. в усіх досліджуваних регіонах, крім Львівської області,
мала місце тенденція до зменшення кількості туристичних операторів (табл. 1). Натомість у Львівськіи області – вона збільшилась. Наиімовірнішою причиною є жорстка конкуренція (як цінова, так і нецінова) на ринку туристичних послуг і популярність серед
туристів перевірених туроператорів з доброю репутацією, які мають свої підрозділи в
багатьох містах. Так, до 10-ти наипопулярніших туроператорів за кількістю клієнтів –
українських громадян, які подорожували Україною у 2018 р., потрапили ТОВ «АККОРДISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
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ТУР» (надано послуги понад 36,7 тис. осіб) і ТОВ «ВІДВІДАЙ» (5,7 тис. осіб), які були
зареєстровані у Львові. Решта туроператорів з топ-10 були зареєстровані у столиці [7].
За аналізовании період зменшилась і кількість туристичних агентств –
юридичних осіб у Закарпатськіи (на 8 юридичних осіб, або на 36,4%), Запорізькіи (на
6 юридичних осіб, або на 9,4%), Львівськіи (на 7 юридичних осіб, або на 8,9%),
Миколаївськіи (на 11 юридичних осіб, або на 42,3%) та Одеськіи (на 7 юридичних осіб,
або на 5,9%) областях. В Івано-Франківськіи і Херсонськіи областях у 2018 р. вона
відповідала кількості туристичних агентств 2013 р. (23 і 11 відповідно). Натомість в усіх
досліджуваних регіонах, крім Запорізької області, за період 2014-2018 рр. простежується
тенденція до зростання чисельності туристичних агентів, які функціонували як фізичні
особи – підприємці (ФОПів). Наибільше їхня чисельність збільшилась у Львівськіи (у
2,3 рази проти 2014 р.) і Миколаївськіи (у 2,1 рази) областях. У Запорізькіи області вона
також демонструє тенденцію до зростання, починаючи з 2015 р., але ще не досягнула
кількості ФОПів, які провадили діяльність у сфері туризму у 2014 р.
Аналіз даних ліцензіиного реєстру суб’єктів туроператорської діяльності [8]
засвідчив наявність туристичних операторів лише в окремих досліджуваних нами
територіальних громадах. Так, у м. Берегове функціонувало 3 юридичні особи, які
здіиснювали туроператорську діяльність, у м. Бердянськ – 2, у м. Яремче – 5, у
с. Поляниця – 1, у м. Трускавць – 16, у смт Східниця – 2, у м. Скадовськ – 1. Домінуюча ж
частина туроператорів розглянутих регіонів була сконцентрована в обласних центрах: в
Ужгороді – 65% усіх туристичних операторів, зареєстрованих у межах області, в
Запоріжжі – 93%, в Івано-Франківську – 52%, у Львові – 80%, у Миколаєві – 83%, в Одесі
– 93%, у Херсоні – 73%. Окрім того, в окремих досліджуваних територіальних громадах
функціонують туристичні агентства, які тісно співпрацюють з туристичними
операторами з інших міст, а також самостіино організовують тури та екскурсії
здебільшого на невеликі відстані (в межах громади та до наиближчих визначних місць,
які становлять інтерес для туристів і рекреантів, подорож до яких не потребує ночівлі в
іншіи туристичніи дестинації). Так, наприклад, у м. Яремче та иого околицях функціонує
12 суб’єктів туристичної діяльності, у м. Бердянськ – 35.
Однак, аналіз стратегіи і програм соціально-економічного розвитку та розвитку
туризму в територіальних громадах засвідчує, що навіть наявність у територіальних
громадах туроператорів і турагентств може не мати відчутного впливу на розвиток
туризму в межах громади, оскільки вказані суб’єкти туристичної діяльності переважно
орієнтують клієнтів на виїзнии туризм. Останнє здебільшого пов’язане з неналежною
якістю інфраструктури в туристичних дестинаціях та/або співвідношенням ціни/якості
пропонованих туристичних продуктів (наприклад, недостатнє забезпечення пляжів
об’єктами пляжної інфраструктури: душовими кабінками, туалетами, кабінами для
перевдягання і т. п.).
Важливим суб’єктом організації туризму та рекреації в територіальних громадах
– особливо неорганізованих туристів – є туристичні інформаціині центри. Вони здіиснюють рекламно-інформаціину діяльність, посередницьку діяльність у сфері надання санаторно-курортних послуг і послуг трансферу, ініціюють і розробляють нові екскурсіинотуристичні продукти, працюють над вдосконаленням наявних маршрутів, надають
екскурсіині послуги, співпрацюють з музеями, туристичними агенціями тощо. Проте,
серед досліджуваних туристичних дестинаціи такі центри наявні лише в кожніи другіи
з 19 територіальних громад (у м. Трускавець, смт Східниця, с. Поляниця, м. Яремче, Славськіи ОТГ, м. Берегове, смт Затока, м. Львів, м. Одеса, м. Ужгород). Решта територіальних
громад, у яких розроблені стратегічні та програмні документи з розвитку туризму
(Коблівська ОТГ, Приморська ОТГ, Шабівська ОТГ, м. Моршин), одним із пріоритетів
вказують власне започаткування діяльності туристичних інформаціиних центрів.
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Вагоме значення для розвитку територіальної громади як туристичної дестинації
має її взаємодія (насамперед в особі органів місцевого самоврядування) з туристичними
асоціаціями, які надають допомогу та сприяння в популяризації туристичної дестинації.
Наипопулярнішим видом транспорту, якии забезпечує перевезення туристів і
рекреантів до туристичних дестинаціи, є залізничнии і власнии автомобільнии
транспорт. Рідше туристи використовують автобусні перевезення під час планування
відпочинку далеко від дому (понад 500 км), і практично не використовують для таких
цілеи авіаціинии транспорт через високу, порівнюючи з іншими видами транспорту,
вартість квитків на авіаперевезення.
Широка розгалуженість мережі залізничних коліи української залізниці (загальна
довжина залізничних коліи в Україні – 21 тис. кілометрів (третя за довжиною в Європі))
зумовлює популярність пасажирських залізничних перевезень на далекі відстані серед
туристів. У 2018 р. залізничним транспортом було перевезено близько 158 млн осіб [9].
Аналіз транспортної інфраструктури, яка забезпечує пасажирські перевезення
(залізничних станціи чи вокзалів, автостанціи чи автовокзалів, аеропортів) показав, що
серед досліджуваних туристичних дестинаціи залізничні станції є у більшості, але не у
всіх територіальних громадах (табл. 2). Головною причиною є їх географічне
розташування (гірська місцевість, морське узбережжя, віддаленість від національних і
регіональних залізничних артеріи). Так, у смт Східниця, с. Поляниця, Приморськіи ОТГ,
Коблівськіи ОТГ, с. Залізнии Порт, м. Скадовськ, смт. Лазурне та с. Косонь – відсутнє
залізничне сполучення. Однак воно компенсується налагодженими міжміськими
автобусними перевезеннями (з обласних центрів і міст обласного значення), особливо в
туристичних дестинаціях, які орієнтуються на морськии відпочинок.
Завантаженість
залізничних
станціи
пасажирами
в
досліджуваних
територіальних громадах зумовлена специфікою їхніх туристичних ресурсів. Так,
наибільша завантаженість залізничних станціи пасажирами в територіальних громадах,
орієнтованих на морськии відпочинок, припадає на другу половину липня – початок
вересня. А в туристичних дестинаціях, орієнтованих на гірські види туризму та
культурно-історичнии туризм, це, крім літніх місяців, ще и грудень (період новорічних
свят) [10]. У пікові періоди їх чисельність сягає від кількох сотень у невеликих
територіальних громадах до кількох тисяч на добу у великих містах.
Практично в усіх територіальних громадах (крім Шабівської ОТГ і с. Косонь) є
автостанції (а у великих містах – автовокзали), які полегшують переміщення туристів і
рекреантів на великі відстані, дозволяють краще організовувати подорожі. Відсутність
автостанції в Шабівськіи ОТГ пояснюється тим, що вона розташована на єдиніи
автомобільніи дорозі, яка сполучає м. Білгород-Дністровськии (сусідня територіальна
громада – раионнии центр) з Одесою, – Р-70. Водночас наявність автостанції в
смт Затока, яка розташована на тому ж автошляху, обумовлена величезною
популярністю цієї туристичної дестинації серед рекреантів у літніи сезон.
Наигірша ситуація з переміщенням туристів і рекреантів, з-поміж усіх
досліджуваних туристичних дестинаціи, – до с. Косонь. Так, дістатись до головного
туристичного ресурсу територіальної громади – оздоровчо-рекреаціиного комплексу
«Косино» (термальних басеинів і аквапарку) – можливо або власним автотранспортом,
або залізничним транспортом чи автобусом до м. Берегове, а звідти на таксі, що
ускладнює подорож і робить її дорожчою.
Загалом слід констатувати, що система перевезення туристів і рекреантів до
туристичних дестинаціи в Україні є добре налагоджена. Свідченням цього, окрім
наявності в більшості досліджуваних територіальних громадах усіх видів міжміського
транспортного сполучення, є також збільшення транспортних засобів, які здіиснюють
перевезення пасажирів, у пікові періоди. Так, Укрзалізниця щороку в літніи період
збільшує кількість міжміських поїздів у напрямах Одеси, Херсона, Бердянська та
Генічеська (у 2017 р. – на 13 потягів, у 2018 та 2019 рр. – на 23 потяги).
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Послуги з розміщення для тимчасового проживання туристів і рекреантів надають готелі и аналогічні засоби розміщення, а також кемпінги, бази відпочинку, оздоровчі табори, приватні садиби тощо. Дані про колективні заклади розміщення в досліджуваних територіальних громадах є лише фрагментарні (наприклад, у м. Бердянськ у 2017 р.
було 22 колективні заклади розміщення, які відвідали 12,8 тис. осіб; у Приморськіи ОТГ
– 19 закладів (відвідали 33,3 тис. осіб); у Коблівськіи ОТГ – 60 закладів (відвідали
48,3 тис. осіб); у смт Лазурне – 31 заклад, у якому побували 18,6 тис. осіб). Для
оцінювання тенденції з кількістю закладів розміщення та чисельності їх відвідувачів ми
скористалися даними Державної служби статистики в розрізі регіонів, до складу яких
входять досліджувані туристичні дестинації.
До 2018 р. офіціина статистика обліковувала колективні заклади розміщення, які
функціонували у статусі юридичних осіб та їх філії, а також фізичних осіб – підприємців,
сумарно, а з 2018 р. наводить дані лише про юридичні особи та їхні філії. Аналіз даних
Державної служби статистики України в розрізі регіонів, до складу яких входять
досліджувані туристичні дестинації, показує, що у 2017 р., як порівняти з 2016 р.,
кількість колективних засобів розміщення зменшилась у Львівськіи (на 1,7%),
Закарпатськіи (на 2,3%), Одеськіи (на 9,3%), Запорізькіи (на 0,5%) і Херсонськіи (на
6,2%) областях. А в Івано-Франківськіи і Миколаївськіи – зросла (на 6,6% і 3,8%
відповідно). Наиімовірніше, це відбулось за рахунок зміни чисельності фізичних
осіб – підприємців, яким легше, ніж юридичним особам, започаткувати і припинити
свою діяльність. Водночас кількість місць у закладах розміщення у 2017 р. проти
попереднього року зросла у Львівськіи (6,7%), Івано-Франківськіи (на 1,9%) і
Миколаївськіи (на 1,3%) областях. В інших аналізованих регіонах – зменшилась. А от
зростання чисельності осіб, які перебували у 2017 р. у колективних закладах
розміщення, проти 2016 р. відбулось лише у Львівськіи (14,7%), Закарпатськіи (на
16,3%) і Запорізькіи (на 3,3%) областях.
Серед закладів розміщення переважали ті, які функціонували в статусі фізичних
осіб – підприємців. Такі висновки можна зробити, виходячи з аналізу даних про заклади
розміщення в 2017-2018 рр. Так, якщо припустити, що кількість колективних засобів
розміщення – юридичних осіб (та їхніх філіи) у 2018 р. не змінилась, як порівняти з
2017 р., то можна стверджувати, що практично кожні два з трьох закладів розміщення у
Запорізькіи та Одеськіи областях, три з п’яти – у Львівськіи і Миколаївськіи, два з п’яти
– Херсонськіи, три з чотирьох – в Івано-Франківськіи і чотири з п’яти – у Закарпатськіи
областях були зареєстровані як фізичні особи – підприємці. Проте вони обслуговували
лише до 50% усіх осіб, які перебували у колективних закладах розміщення регіону (за
виключенням Закарпатської області, де частка туристів, які зупинялися на ночівлю у
фізичних осіб – підприємців, які надавали послуги з розміщення туристів, перевищувала
73%). Решту туристів обслуговували колективні заклади розміщення – юридичні особи.
Специфічною ознакою функціонування юридичних осіб, приватних підприємців і
фізичних осіб, які надають послуги з розміщення та проживання туристів і рекреантів
без офіціиної реєстрації своєї діяльності, є невідповідність задекларованого класу
комфорту осель їх фактичному стану. Особливо гострою є ситуація в туристичних
дестинаціях, які орієнтуються на морськии відпочинок, оскільки значнии наплив
рекреантів у літніи відпочинковии сезон маиже напевно гарантує заповнення закладів
розміщення, попри комфортність умов проживання. Аналогічні проблеми притаманні і
колективним закладам розміщення, якими є бази відпочинку та дитячі табори. Так,
наприклад, на території Шабівської ОТГ розміщено 65 баз відпочинку. Середніи
коефіцієнт заповнення номерного фонду складає лише 50%. Рівень комфорту закладів
розміщення, навіть за оцінками органів місцевого самоврядування, є невисоким.
Більшість закладів розміщення – не сертифікована. В територіальніи громаді відсутні
заклади розміщення, які б відповідали міжнародним стандартам щодо задоволення
попиту іноземних туристів. У туристичних дестинаціях, орієнтованих на морськии і
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гірськии відпочинок, наявні також проблеми комфортності проживання та харчування
у закладах відпочинку для дітеи і молоді. Так, у смт Затока окрім сучасних
новозбудованих готельних комплексів, на кшталт «Червона рута», розташовані
комунальна установа дитячии табір «Алые паруса», якии потребує реконструкції та
переобладнання, і база відпочинку «Чорноморські зорі» комунального підприємства
«Модерн». Для приведення їх до задовільного стану для перебування дітеи потрібні
чималі капіталовкладення, яких з місцевого бюджету виділити не можуть.
Для оцінювання наявних закладів розміщення в досліджуваних туристичних
дестинаціях і вартості проживання в них ми скористалися наибільшим у світі ресурсом
з онлаин бронювання житла, пропозиція в якому налічує маиже 30 млн осель з усього
світу, – Booking.com. Нашими критеріями відбору житла були:
❖ період перебування – 7 ночей (з 24 серпня до 31 серпня 2020 р.). Сім ночей
можна вважати мінімальним відпочинковим періодом, а кінець серпня – менш
завантажений туристами, що дозволяє виявити більшу кількість житла;
❖ чисельність туристів – дві особи. Це дозволяє адекватно підібрати житло й
оцінити його вартість (починаючи від місць у загальному номері у хостелі або окремої
кімнати в багатокімнатній квартирі до багатокімнатних апартаментів чи цілого
будинку, розрахованого на більшу кількість осіб);
❖ до ціни проживання включено туристичний збір. Здебільшого він не має
суттєвого впливу на вартість проживання особи у тій чи іншій туристичній дестинації.
Наибільша пропозиція житла для тимчасового перебування туристів серед досліджуваних туристичних дестинаціи на ресурсі Booking.com була у великих містах групи
культурно-історичного туризму: в Одесі (1483 помешкання) та Львові (753) (табл. 2).
Таблиця 2. Пропозиція житла на сайті Booking.com в окремих дестинаціях
Туристична
У тому числі за класовістю,
Кількість пропозиціи
дестинація
житла, одиниць
3 зірки
4 зірки
5 зірок
без зірок
м. Одеса
1483
435
157
16
875
м. Львів
753
484
23
4
242
Шабівська ОТГ
312
35
1
1
275
смт Затока
208
22
186
м. Яремче
151
17
5
129
м. Бердянськ
128
12
116
102
34
3
2
63
м. Трускавець
81
18
4
59
м. Ужгород
55
5
2
48
Славська ОТГ
51
2
49
с. Залізнии Порт
34
4
3
27
смт Східниця
32
11
21
м. Берегове
31
4
1
26
Коблівська ОТГ
30
7
1
22
с. Поляниця
28
2
1
25
м. Скадовськ
19
2
17
смт Лазурне
15
2
13
м. Моршин
5
5
Приморська ОТГ
3
3
с. Косонь
Джерело: Складено автором на основі аналізу даних сайту Booking.com станом на 10.01.2020 р.

Наступними за кількістю пропозиції житла були популярні серед рекреантів курорти чорноморського узбережжя (смт Затока та Шабівська ОТГ). Наименше представлена на саиті Booking.com пропозиція житла в Приморськіи ОТГ і с. Косонь. Однак такии
стан речеи жодним чином не вказує на недостатність житла в тих чи інших туристичних
дестинаціях. З одного боку, він може свідчити про необізнаність місцевого населення з
можливістю використання всесвітньовідомих онлаин ресурсів з бронювання житла, а
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також про жорсткі правила, встановлені останніми, за невиконання яких можуть бути
передбачені штрафні санкції для власників осель. А з другого боку, дозволяє
припустити, що фізичні особи – власники житла не бажають надавати иого в тимчасову
оренду офіціино, щоб не сплачувати жодних податків і зборів, і тому орієнтуються на
постіиних клієнтів, які відвідують туристичні дестинації з року в рік, або на випадкових
туристів, які шукають місце для ночівлі після прибуття в територіальну громаду.
Щодо комфортності та класовості житла, то лише в окремих туристичних
дестинаціях (м. Одеса, м. Львів, Шабівська ОТГ, м. Яремче, м. Трускавець, смт Східниця,
м. Ужгород, Славська ОТГ, Коблівська ОТГ, с. Поляниця, м. Скадовськ) можна винаиняти
оселі, які б відповідали рівню класовості чотири і п’ять зірок (табл. 2). Здебільшого в
досліджуваних територіальних громадах пропонують житло, яке не відповідає
критеріям для встановлення класовості, а також помешкання, яке відповідає рівню
класовості «три зірки». Це ще раз засвідчує наявність згаданих вище проблем у
територіальних громадах із наданням якісних послуг з тимчасового проживання.
Вартість з однієї доби проживання в туристичних дестинаціях суттєво не відрізняється (табл. 3).
Таблиця 3. Вартість однієї доби проживання для двох осіб у туристичних
дестинаціях (за даними на booking.com), грн
Частка житла за ціновими діапазонами на 2 особи
Наинижча ціна Наивища ціна
за 1 добу проживання, %
на 2 особи за 1
на 2 особи
добу прожиза 1 добу
0-1490
149029804470понад
вання, грн
проживання, грн
грн
2980 грн 4470 грн 5960 грн 5960 грн
с. Косонь
800,00
1250,00
100,0
Приморська ОТГ
700,00
2711,43
30,0
30,0
20,0
10,0
10,0
с. Поляниця
400,00
11000,00
31,0
34,5
12,1
5,2
17,2
м. Скадовськ
390,00
3000,00
60,6
36,4
3,0
м. Берегове
350,00
1755,00
75,0
22,5
2,5
Славська ОТГ
318,86
6000,00
55,3
26,3
10,5
2,6
5,3
м. Одеса
300,00
2000,00
34,4
40,8
13,9
6,2
4,7
Шабівська ОТГ
300,00
5882,29
48,5
33,4
11,9
4,1
2,1
смт Затока
300,00
7057,14
50,0
34,7
8,7
4,3
2,3
м. Яремче
300,00
10000,00
54,6
30,9
9,7
2,9
1,9
смт Східниця
300,00
6500,00
42,6
33,3
16,7
1,9
5,6
с. Залізнии Порт
282,86
4000,00
53,9
31,6
10,5
2,6
1,3
м. Моршин
250,00
1100,00
85,0
10,0
5,0
м. Бердянськ
247,00
5318,00
70,3
25,0
2,0
2,0
0,7
м. Львів
240,00
15000,00
40,4
40,5
12,8
3,8
2,4
м. Ужгород
240,00
3200,00
51,4
43,2
4,1
1,4
0,0
м. Трускавець
237,86
8471,43
69,5
18,8
5,5
3,1
3,1
Коблівська ОТГ
227,43
9142,86
34,8
28,3
21,7
10,9
4,3
смт Лазурне
200,00
2128,57
57,0
32,0
8,0
2,0
1,0
Джерело: Складено і розраховано автором на основі аналізу даних сайту Booking.com станом на
10.01.2020 р.
Туристична
дестинація

Наидешевше житло (кімнату на двох або 2 місця в хостелі в загальному номері)
можна винаиняти, починаючи від 200 грн за добу в смт Лазурне до 400 грн за добу – у
с. Поляниця, курорт «Буковель» (с. Косонь і Приморська ОТГ не береться до уваги через
малу кількість представленої пропозиції житла). У більшості досліджуваних дестинаціях
можна винаиняти кімнату на двох за ціною до 300 грн за добу. Щодо пропозиції житла
за наивищими цінами (які перевищують 3 тис. грн за добу), то здебільшого воно
представлене або фешенебельними апартаментами, або віллами, придатними для
одночасного тимчасового перебування великої кількості осіб (до 15-16 осіб).
Практично в усіх досліджуваних туристичних дестинаціях (крім Львова, Одеси та
с. Поляниця) переважає пропозиція житла в ціновому діапазоні до 1490 грн за добу для
двох осіб (табл. 3). Наибільша кількість такого житла у м. Моршин (85% усього
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представленого на саиті Booking.com житла у ціи територіальніи громаді), м. Берегове
(75%) і м. Трускавець (70%). В Одесі, Львові та с. Поляниця переважає пропозиція житла
в ціновому діапазоні 1490-2980 грн за добу для двох осіб. Ії часка становить відповідно
40,8%, 40,5% та 34,5% усього представленого на саиті Booking.com житла у відповідних
туристичних дестинаціях. Частка житла вартістю понад 2980 грн у всіх туристичних
дестинаціях, крім Коблівської ОТГ і с. Поляниця, не перевищує 25% усього
представленого на саиті Booking.com житла у відповідних територіальних громадах.
Таким чином, можна стверджувати, що у всіх досліджуваних туристичних дестинаціях
наявна пропозиція житла для туристів з різним рівнем доходів.
Харчування туристів у досліджуваних територіальних громадах забезпечують
різноманітні заклади харчування та розміщення: від невеликих рухомих об’єктів з фастфудом і кафетеріїв до вишуканих ресторанів. Оскільки офіціина статистика даних про
кількість закладів харчування в розрізі територіальних громад не наводить, а саити, на
кшталт Booking.com, у сфері харчування відсутні, то встановити їх кількість і здіиснити
порівняння між досліджуваними туристичними дестинаціями неможливо. Проте, за
оприлюдненою інформацією на саитах органів місцевого самоврядування окремих
територіальних громад можна зробити висновок, що їх кількість достатня не лише для
задоволення потреб туристів, але и для підтримання між ними конкуренції. Так,
наприклад, на території Яремчанської міської ради, до складу якої входить і с. Поляниця,
функціонує 130 закладів громадського харчування; у смт Східниця – понад 35 ресторанів
і закладів харчування; у м. Трускавець – 98. Щоправда, за даними програми розвитку
туризму в Шабівськіи ОТГ, на території громади функціонує лише 2 ресторани та 4 кафе.
Аналіз потенціалу досліджуваних територіальних громад щодо забезпечення
відпочинку та розваг туристів засвідчив, що і органи місцевого самоврядування, і
бізнесові структури скеровують свої зусилля на забезпечення комфортного
перебування туристів і рекреантів у туристичніи дестинації. Підтвердженням цього є
наявність чималого спектру наирізноманітніших розважальних закладів і заходів: від
класичних музеїв і локальних (у межах закладів розміщення) шоу-програм до зоопарків,
дельфінаріїв та всеукраїнських і міжнародних фестивалів.
Більшість досліджуваних територіальних громад (окрім орієнтованих на
культурно-історичнии туризм обласних центрів) характеризуються невеликою
кількістю класичних музеїв (історичних, етнографічних, музеїв, присвячених життю і
творчості видатних людеи тощо) (табл. 4). Але у кожніи туристичніи дестинації
незначна кількість музеїв доповнюється приватними садибами, квартирами та
ресторанами, парками та іншими культурними осередками, стилізованими и
декорованими на різноманітну тематику. Як приклади можна навести музеи футболу на
базі відпочинкового комплексу «Урочище Вишня» в с. Поляниця, музеи скіфів і музеи
іграшок у смт Лазурне, парк-музеи «Карпати в мініатюрі» в м. Яремче, Центр культури
вина Шабо в Шабівськіи ОТГ, кав’ярню «Копальня кави» та ресторан «Криївка» у Львові,
музеи контрабанди і музеи цікавої науки в Одесі тощо). Головним чином, це притаманно
туристичним дестинаціям, орієнтованим на культурно-історичнии і гірськии туризм, де
є цілорічні потоки туристів і висока конкуренція серед закладів розміщення та
харчування, хоча і в туристичних дестинаціях інших досліджуваних груп органи
місцевого самоврядування і приватні підприємці намагаються організовувати цікаві
локації, які б приваблювали туристів. Слід також зазначити, що територіальні громади,
наближені до популярних туристичних дестинаціи, також залучають туристів завдяки
наявним у них туристичним ресурсам. Наприклад, у м. Білгород-Дністровськии
розташовані одні з основних туристичних об’єктів регіону (фортифікаціина споруда
«Аккерманська фортеця» (XIV-XVIII ст.) та античне місто «Тіра» (багатошарове городище
IV-VI ст. до н.е.), які є об’єктом інтересу туристів, що відпочивають у смт Затока і
Шабівськіи ОТГ.
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Таблиця 4. Наявність закладів культури та мистецтва в деяких туристичних
дестинаціях у 2018 р.*
Клубні
Клубні
Місцевість
Музеї
заклади
заклади
м. Трускавець
3
9
Шабівська ОТГ
1
смт Східниця
1
смт Затока
м. Моршин
1
1
м. Одеса
11
Славська ОТГ
2
Одеська обл., усього
14
735
м. Львів
21
22
с. Поляниця
1
3
Львівська обл., усього
76
1420
м. Яремче
2
4
м. Бердянськ
5
12 Івано-Франківська обл., усього
26
724
Приморська ОТГ
1
25
м. Берегове
1
1
Запорізька обл., усього
23
441
м. Ужгород
6
2
м. Скадовськ
1
1
Закарпатська обл., усього
14
462
Херсонська обл., усього
9
447
* За період 2013-2018 рр. кількість музеїв і клубних закладів залишалася практично незмінною; знак
«-» означає, що інформація відсутня.
Джерело: Складено за даними головних управлінь Державної служби статистики України у
Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Запорізькій, Одеській і Херсонській областях, а також за
наявною інформацією в стратегіях і програмах розвитку туризму досліджуваних туристичних
дестинацій. Інформація про наявність інших закладів культури (кінотеатрів, театрів і т. п.) – відсутня.
Місцевість

Музеї

Окрім традиціиних закладів культури та мистецтв, інфраструктуру туризму та
рекреації окремих туристичних дестинаціи підсилюють і численні специфічні заклади
відпочинку та розваг. Так, у м. Бердянськ функціонує зоопарк «Сафарі», аквапарк «Мис
Доброї Надії», дельфінаріи «Немо», колесо огляду «Міраж»; у Коблівськіи ОТГ –
2 аквапарки («Коблево» та «Орбіта»), дельфінаріи, виноробнии завод «Коблево» та
регіональнии ландшафтнии парк «Тилігульськии», куди туристичні компанії проводять
екскурсії для рекреантів не лише з Коблівської ОТГ, але и з-поза її меж (Миколаєва, Одеси
та інших міст); у Трускавці – центральнии парк «Адамівка», дельфінаріи «Оскар»,
різноманітні розваги надають також санаторії та приватні садиби (катання на конях,
гірських велосипедах, позашляховиках, пеинтбол великою командою, польоти на
повітряніи кулі тощо); у м. Яремче функціонують: еко-туристичнии візит-центр з
експонатами природних об’єктів і атрибутами традиціиного гуцульського побуту,
вольєрне господарство з центром реабілітації диких тварин, екологічнии босоногии
маршрут «Ведмежа стежка», туристичні маршрути «На гору Маковиця» та «До
наистарішого дерева»; у безпосередніи близькості від с. Поляниця розташовании
гірськолижнии курорт «Буковель» на висоті 850-1372 метрів над рівнем моря, на якому
функціонують 16 витягів із загальною пропускною здатністю 34700 осіб/год. (дозволяє
одночасно кататись до 15 тис. осіб); поблизу смт Східниця розташована фортеця
«Тустань»; туристичні дестинації Закарпатської області (м. Берегове та с. Косонь), окрім
бальнеологічних курортів, намагаються привабити туристів дегустаціиними винними
залами (наприклад, виннии підвал сім’ї Шош, дегустаціинии зал «Шато Чізаи» та ін.);
поблизу смт Лазурне є острів Джарилгач, територія якого є національним природним
парком, а в самому смт Лазурне – парк атракціонів, яхт-клуб, дискотеки та кафе. Окрім
того, на базах відпочинку та пляжах туристичних дестинаціи, орієнтованих на морськии
відпочинок, приватні підприємці надають послуги катання на надувних плавзасобах,
катамаранах, водних мотоциклах, парашутах тощо.
В усіх досліджуваних територіальних громадах для зацікавлення туристів і збільшення туристичних потоків проводять фестивалі, концерти, виставки та ярмарки.
Зокрема, у Трускавці відбуваються: дитячии фестиваль «Єдина країна», Міжнароднии
кінофестиваль «Корона Карпат», Міжнароднии конкурс-фестиваль дитячого, юнацького
та молодіжного мистецтва «Empire of arts»; у смт Східниця – Всеукраїнськии фестиваль
повітряних куль «FLYQUEST», фестиваль масажу и оздоровчих практик «Східниця»; у
Моршині – всеукраїнськии фестиваль мистецтв «Джерела Моршина», всеукраїнськии
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фестиваль-конкурс народної та сучасної хореографії «Ритми Прикарпаття»; у с. Поляниця (курорт «Буковель») – міжнароднии фестиваль-конкурс мистецтв «Bukovel-Fest»; у
Славськіи ОТГ – фестиваль Slavsko Spring Fest, міжнароднии рок-фестиваль «Славське
Рок-Фест»; у Яремче – міжнароднии баикерськии фестиваль «Дикии вогонь», Гуцульськии фестиваль; у с. Косонь – кулінарнии фестиваль «Чемпіонат бограча»; у Берегово –
Весняна ярмарка, міжнароднии фестиваль вина «Біле вино»; у Бердянську – регіональнии фестиваль національних культур «Джерела рідного краю», всеукраїнськии фестиваль дитячої творчості «Топ-Топ», міжнароднии пленер ім. І. Бродського «Художник і
місто» та ін.; у Коблівськіи ОТГ – фестиваль ECO FEST KOBLEVO, міжнароднии фестивальконкурс дитячої та юнацької творчості «Морськии бриз»; у смт Затока – міжнароднии
фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Чорноморські зірки», всеукраїнськии фестиваль-конкурс мистецтв «Фантазії моря – Кароліно-Бугаз»; у с. Залізнии порт
– всеукраїнськии фестиваль-конкурс талантів «Співучии краи»; у смт Лазурне –
багатожанровии творчии фестиваль «STARS of the BLACK SEA», фестиваль спорту та
музики «Crazzzy Days»; у Приморськіи ОТГ – фестиваль «Варись, варись борщику!»; у
Скадовську – фестиваль східного танцю – «Solaris», фестиваль «Смажении бичок»; в Одесі
– Гуморина, Одеськии міжнароднии кінофестиваль; в Ужгороді – фестиваль «Медовухафест», фестиваль «Срібнии Татош» (у замку Ужгорода); у Львові – Свято шоколаду,
міжнароднии фестиваль-конкурс мистецтв «Golden Lion» та багато інших.
Фестивалі та конкурси проводять переважно перед початком і наприкінці відпочинкового сезону для залучення якомога більшої кількості туристів у непікові періоди.
Особливо характерно це для туристичних дестинаціи, які орієнтуються на морськии
відпочинок, оскільки піковии відпочинковии сезон у них триває щонаибільше півтора
місяці (друга половина липня – серпень), на відміну від туристичних дестинаціи, які
орієнтуються на інші види туризму та рекреації (гірськии, культурно-історичнии та ін.).
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, практично в усіх територіальних громадах налагоджені чотири з
п’яти основних елементів інфраструктури туризму: транспортування, розміщення,
харчування, забезпечення відпочинку. Виключення становлять лише підприємства, які
здійснюють організацію подорожі, оскільки вони функціонують здебільшого у великих
містах, де є більше населення, а отже і потенційних клієнтів. Подальшими
дослідженнями може бути аналіз впливу кількості туристів на розвиток інфраструктури
та збільшення кількості зайнятих місцевих жителів.
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Анотація
Вступ. Перед наукою і практикою постала необхідність зваженого перегляду
світоглядних, теоретичних і методологічних основ сільськогосподарського
землекористування. Формування нової філософії та методології сталого
сільськогосподарського землекористування в Україні відкриває можливості
застосування її результатів не тільки для ефективного регулювання земельних відносин,
а й для організації охорони та раціонального використання земельних угідь, визначення і
обґрунтування системи економічних і організаційно-господарських заходів щодо
відновлення їх продуктивності. Стале сільськогосподарське землекористування
потребує врахування економічних, екологічних і соціальних факторів, які істотно
впливають на стан земель, їхню продуктивність, а разом з тим і на ефективність
діяльності агроформувань.
Метою статті є висвітлення основних аспектів сталого розвитку в галузі сільського
господарства при формуванні сталого землекористування, з’ясування перспективних
напрямів забезпечення економічного, соціального та екологічного вимірів сталості.
Стаття присвячена визначенню основних засад, принципів, системи показників, на яких
ґрунтуються
концептуальні
основи
формування
сільськогосподарського
землекористування крізь призму сталого розвитку. Виявлено проблеми та сучасні
тенденції розвитку сільськогосподарського землекористування в умовах земельної
реформи. Складність і багатофункціональність сталого сільськогосподарського
землекористування обумовлює необхідність системного й процесно-функціонального
підходів до його формування. Визначені основні засади, поняття, наукові принципи та
запропонована система показників, що відображають функціонування землекористування - дають системне представлення про формування сталого сільськогосподарського
землекористування. Функціонування сталого сільськогосподарського землекористування забезпечить не тільки підвищення родючості ґрунтів, раціональне використання
земель і позитивний вплив на довкілля, а й дасть змогу отримувати екологічно безпечну
продукцію, потреба в якій існує у зв’язку з негативними соціально-демографічними
процесами.
Ключові слова: сталий розвиток, сільськогосподарське землекористування, аспекти
сталості, раціональне використання.
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CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF AGRICULTURAL LAND USE FORMATION IN
CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. Science and practice are faced with the need for a balanced revision of ideological,
theoretical and methodological foundations of agricultural land use. The formation of a new
philosophy and methodology of sustainable agricultural land use in Ukraine opens the possibility
of applying its results not only for effective regulation of land relations, but also the organization
of protection and rational use of land, definition and justification of economic and organizational
measures to restore their productivity. Sustainable agricultural land use requires taking into
account economic, environmental and social factors that significantly affect the condition of land,
their productivity, and at the same time the efficiency of agricultural formations.
The purpose of the article is to highlight the main aspects of sustainable development in the field
of agriculture in the formation of sustainable land use, to clarify promising areas for economic,
social and environmental dimensions of sustainability.
The article is devoted to the definition of the basic principles, system of indicators on which the
conceptual bases of formation of agricultural land use through the prism of sustainable
development are based. Problems and modern tendencies of development of agricultural land use
in the conditions of land reform are revealed. The complexity and versatility of sustainable
agricultural land use necessitates systemic and process-functional approaches to its formation.
The basic scientific principles, concepts and the proposed system of indicators that reflect the
functioning of land use - give a systematic idea of the formation of sustainable agricultural land
use. The functioning of sustainable agricultural land use will not only increase soil fertility,
rational land use and positive impact on the environment, but also allow to obtain
environmentally friendly products, the need for which is due to negative socio-demographic
processes.
Key words: sustainable development, agricultural land use, aspects of sustainability, rational use.
JEL classification: O13; Q15
Вступ
Земельна реформа в Україні, яка триває з 1991 року, не вирішила покладених на
неї завдань. Здіиснення масштабних земельних перетворень обумовило виникнення
гострих проблем соціального, економічного и екологічного характеру. Зокрема,
належним чином не забезпечується раціональне використання та охорона земельних
ресурсів, відтворення продуктивного потенціалу сільськогосподарських земель.
Оскільки процеси земельного реформування в цеи період відбувалися повільно,
земельне питання стало вкраи заполітизованим, а перехід землі ефективним
господарям – практично заблокованим. У зв'язку з цим виникла потреба формування
нової
парадигми
землекористування
в
Україні
концепції
сталого
сільськогосподарського землекористування, яка могла б забезпечити підвищення
добробуту людеи, вирішити проблеми, пов’язані з раціональним використанням і
поліпшенням екологічного стану земель, із збереженням навколишнього середовища.
З переходом до ринкових відносин, впровадженням приватної власності на землю
умови сільськогосподарського землекористування кардинально змінилися. Перед наукою і практикою постала необхідність зваженого перегляду світоглядних, теоретичних
і методологічних основ сільськогосподарського землекористування. Формування нової
філософії та методології сталого сільськогосподарського землекористування в Україні
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відкриває можливості застосування її результатів не тільки для ефективного регулювання земельних відносин, а и для організації охорони та раціонального використання
земельних угідь, визначення і обґрунтування системи економічних та організаціиногосподарських заході щодо відновлення їх продуктивності.
Вивченням формування сталих сільськогосподарських землекористувань та
використання земельних ресурсів України заимаються такі науковці: А.С. Даниленко,
Д.С. Добряк, С.І. Дорогунцов, І.В. Кошкалда, Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк,
Л.Я. Новаковськии, П.Т. Саблук, А.Я. Сохнич, А.М. Третяк, М.М. Федоров, М.А. Хвесик,
О.В. Ходаківська, Г.В. та ін. [1-11]. Незважаючи на чисельні доробки авторів, питання
методології
сталого
сільськогосподарського
землекористування
вимагають
подальшого розвитку та здіиснення наукового пошуку.
Мета та завдання дослідження
Метою статті є висвітлення основних аспектів сталого розвитку в галузі сільського господарства при формуванні сталого землекористування, з’ясування перспективних напрямів забезпечення економічного, соціального и екологічного вимірів сталості.
В межах досягнення мети виокремлено такі завдання:
❖ дослідження основних положень сталого розвитку сільськогосподарських
землекористувань;
❖ визначення принципів і системи показників, на яких ґрунтуються
концептуальні основи формування сталих сільськогосподарських землекористувань;
❖ розробка пропозицій щодо впровадження невідкладних заходів при
формуванні сталих сільськогосподарських землекористувань.
Виклад основного матеріалу дослідження
Тенденції сучасного розвитку сільськогосподарського землекористування в
Україні пов'язані, по-перше, із обмеженістю земельних ресурсів у просторі, по-друге, з
нормативно-правовою і організаціиною недосконалістю сучасних земельних відносин,
що перешкоджають усунути прояви природо-руинівного, еколого-деструктивного
використання земельно-ресурсного потенціалу. Перехід України до сталого розвитку
зумовлює потребу наукового обґрунтування теоретичних основ формування
сільськогосподарських землекористувань незалежно від соціально-економічної
орієнтації та способу виробництва, оскільки сталии розвиток передбачає дотримання
балансу між домінантами соціально-економічного піднесення та вимогами збереження
навколишнього природного середовища.
Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають иого наиперспективнішою ідеологією 21 століття і навіть усього третього тисячоліття, яка, з поглибленням
наукової обґрунтованості, витіснить усі наявні світоглядні ідеології як такі, що є фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансовании розвиток цивілізації [1-5].
Отже, сталии розвиток (англ. sustainable development) – загальна концепція
стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасного людства і
захистом інтересів маибутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному и здоровому
довкіллі [2].
На основі аналітичного огляду напрацювань вчених, можна зробити висновок, що
«сталии розвиток сільськогосподарських землекористувань» – це такии розвиток, якии
забезпечує отримання суспільно необхідної кількості сільськогосподарської продукції
без порушення екосистеми, що формується на основі прииняття стратегічних
управлінських рішень [3].
Виходячи із встановлених тенденціи і закономірностеи, що склалися в сучасному
землекористуванні України, ми вважаємо, що система сталого сільськогосподарського
землекористування повинна ґрунтуватися на таких наукових принципах:
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❖ Принцип єдності держави та землекористувачів, який означає, що вони мають
керуватися одним прагненням, аби земельна ділянка мала максимальну продуктивність, щоб землевласник мав економічну зацікавленість, проте не порушував екологічні
нормативи. Виходячи з цього, плата за землю, податки та різного роду фінансові й
матеріальні збори мають бути врегульованими так, аби не відбивати бажання у
землекористувача займатися сільськогосподарським виробництвом. Також сільськогосподарське виробництво значною мірою залежить від кліматичних умов, тому держава
має бути готовою матеріально і фінансово підтримувати землекористувачів у роки
вкрай несприятливі для вирощування сільськогосподарських культур, допомагати
ліквідовувати наслідки стихійних лих.
❖ Принцип державного регулювання, який означає, що державна політика
повинна бути спрямована на забезпечення ефективного й екологічного землекористування, сприяти організації виробництва для сільського господарства. Держава має
дбати про розвиток інфраструктури для забезпечення високоефективного та екологічного землекористування, регулювати ринок імпорту та експорту сільськогосподарської
продукції, всіма засобами захищати інтереси власного землекористувача.
❖ Правовий принцип, який передбачає нормативно-правове забезпечення для
формування сталого землекористування, щоб кожний землекористувач мав чітко
визначені права й обов’язки, які б давали йому можливість самостійно забезпечувати
високу ефективність і екологічність користування землею.
❖ Принцип єдності показників еколого-економічної оцінки сталості розвитку
сільськогосподарського землекористування, який передбачає одночасне використання
для цього показників економічного й екологічного стану господарювання, економічної
оцінки витрат, пов’язаних з екологізацією землекористування, захистом навколишнього
середовища, економічною оцінкою у системі товарно-грошових відносин (ціни, податки,
кредитування) тощо.
❖ Принцип соціальної спрямованості сільськогосподарського землекористування, який означає, що ефективне й екологічне використання землі повинне сприяти
поліпшенню умов праці та проживання людей, їх здоровому відтворенню, бажанню
підростаючого покоління присвячувати себе праці в сільському господарстві.
Землекористувачі мають брати активну участь у розбудові соціальної сфери в сільській
місцевості, підтримувати розвиток відповідної інфраструктури.
❖ Принцип оптимальності, який означає, що землекористувач має використовувати земельну ділянку так, щоб вона не втратила родючості через недбайливе її
використання або надмірне перевантаження виробництвом монокультури, що призведе
до різкого зниження потенціальних можливостей ґрунту внаслідок втрати поживних
речовин, засмічення земельної ділянки бур’янами та шкідниками сільськогосподарських культур, різних видів деградації.
❖ Принцип наукового обґрунтування сільськогосподарського землекористування, який означає, що всі заходи, які здійснюються на земельній ділянці при
організації сільськогосподарського виробництва, мають бути науково обґрунтовані на
рівні сучасних досягнень науково-технічного прогресу.
❖ Принцип державного контролю за використанням і охороною земель сільськогосподарського призначення: забезпечення реалізації державної політики у сфері
раціонального використання земель; запобігання порушенням законодавства України у
сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття
відповідних заходів щодо їх усунення; забезпечення додержання власниками землі та
землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель.
❖ Принцип векторного розвитку землекористування на засадах сталості, який
передбачає перехід від виробництва окремих продуктів землеробства до формування
комплексів, що включають сукупність створених матеріальних об’єктів, культурних цінISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
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ностей, інформації, а також природних систем, забезпечують повний добробут, фізичне
й духовне здоров’я, максимальне розкриття творчого потенціалу людей, які в ньому
живуть.
З метою спостереження за розвитком землекористування, визначення рівня иого
сталості необхідно застосовувати систему показників цього процесу в часі, користуватися доступними для обчислення показниками. Показники мають відображати такі
характеристики функціонуючої системи землекористування:
❖ екологічні – стан земельних ресурсів та інших складових навколишнього
середовища;
❖ економічні – продуктивність і економічна ефективність землекористування;
❖ соціальні – рівень соціального розвитку сільської місцевості й демографічна
ситуація.
Показники, які характеризують розвиток тієї чи іншої галузі, існує багато. На наш
погляд, для визначення сталості розвитку землекористування доцільно використовувати обмежену їх кількість, але таких, які у достатніи мірі характеризуватимуть хід
цього процесу в динаміці и обов’язково в одиницях, які можна порівнювати, особливо
тих, що мають грошовии вираз [3].
До показників, за якими доцільно оцінювати сталість розвитку
землекористування, на нашу думку, доцільно віднести такі:
❖
екологічні:
родючість ґрунтів (баланс гумусу);
еродованість ґрунтів (водна і вітрова ерозії);
розораність земель, площа порушених земель;
агрохімічне обстеження ґрунтів;
площа лісового фонду (землі, вкриті лісовою рослинністю);
капітальні вкладення в заходи на охорону навколишнього середовища и
раціональне використання природних ресурсів;
забруднення об’єктів навколишнього середовища;
надзвичаині екологічні ситуації; радіаціині аварії.
❖
економічні:
показники валової продукції в господарствах усіх категоріи: валова продукція
рослинництва и тваринництва, валова продукція на душу населення, валова продукція
на 100 га сільськогосподарських угідь;
урожаиність основних сільськогосподарських культур, ц з 1 га;
рівень рентабельності, %, усього (у тому числі: продукція рослинництва;
продукція тваринництва);
індекси продуктивності праці;
основні фонди (включаючи худобу), млрд грн.
❖
соціальні:
народжуваність, смертність і природнии приріст населення;
середньорічна кількість працюючих у сільському господарстві;
землезабезпеченість населення (сільського);
очікувана тривалість життя при народженні, років;
споживання продуктів харчування (у середньому за місяць із розрахунку на одну
особу);
забезпечення соціальної інфраструктури у середньому на одного сільського
жителя.
Зазначимо, що проблеми переходу до сталого землекористування вимагають
комплексного підходу до їх вирішення з одночасним врегулюванням соціального,
екологічного и економічного аспектів. Такии комплекс заходів розробляється в
стратегіях, програмах розвитку земельних ресурсів органами сільгоспуправління та
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охорони навколишнього середовища на перспективу 10-15 років і впроваджується за
річними програмами. Програми враховують соціально-економічні особливості регіонів,
містять обґрунтовані пропозиції щодо використання земельних, водних та інших
природних ресурсів у зв'язку з комплексом природоохоронних засобів. Наиперше у
програмах розвитку знаходить відображення система правових, організаціиних,
економічних та інших заходів, спрямованих на запобігання необґрунтованому
вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захист від шкідливих
антропогенних впливів, відтворення родючості ґрунтів, продуктивності земель лісового
фонду, захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії тощо.
Також для підтримання на високому рівні родючості сільськогосподарських
землекористувань і збереження довкілля у сприятливому для здоров'я людини стані
необхідно проведення таких заходів: рекультивація порушених земель, заходи з
підвищення їх родючості та поліпшення інших корисних властивостеи землі; знімання,
використання і зберігання родючого шару ґрунту під час виконання робіт, пов'язаних з
порушенням земель; захист земель від водної та вітрової ерозії, селі, підтоплення,
заболочення, повторного засолення, висушування, ущільнення, забруднення відходами
виробництва, хімічними и радіоактивними речовинами від інших процесів руинування;
тимчасова консервація деградованих сільськогосподарських угідь; створення системи
економічних важелів (плата за забруднення довкілля, відшкодування витрат на
поліпшення їх якості, застосування економіко-правових санкціи); розвиток системи
економічного стимулювання (пільгового оподаткування, кредитування, економічного
страхування, надання природних ресурсів під заставу); створення системи фінансування
природоохоронних заходів (за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
власних коштів підприємств і доброчинних внесків).
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, визначені у статті основні засади, поняття, наукові принципи та
запропонована система показників, що відображають функціонування землекористування, дають системне представлення про формування сталого сільськогосподарського
землекористування. Функціонування сталого сільськогосподарського землекористування забезпечить не тільки підвищення родючості ґрунтів, раціональне використання
земель і позитивнии вплив на довкілля, а и дає змогу отримувати екологічно безпечну
продукцію, потреба в якіи існує у зв’язку з негативними соціально-демографічними
процесами.
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Анотація
Вступ. Адаптація аграрного сектора економіки до умов та вимог Європейського Союзу є
складним і суперечливим процесом. Внаслідок природних та економічних особливостей
галузі сільського господарства, його тривалою внутрішньою і зовнішньою відірваністю
від розвинутих європейських країн, розбіжностей у визначенні пріоритетів державної
аграрної політики, продовжуються наукові дискусії щодо формування системи
управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств при поєднанні економічної,
соціальної та екологічної складових сталого розвитку.
Мета. Метою статті є вивчення та оцінка наукових підходів формування системи
управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на засадах сталості.
У процесі дослідження застосовано методи порівняння, аналізу, теоретичного та
логічного узагальнення. Методологічною основою став діалектичний метод
дослідження.
Результати. У статті вивчено визначення дефініції «конкурентоспроможність
аграрних підприємств»; розглянуто вплив особливостей сільського господарства на
формування системи управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств.
Запропоновано трактувати управління конкурентоспроможністю аграрного
підприємства як комплекс заходів щодо виробництва та реалізації продукції за ціною не
вище і за якістю не гірше, ніж у будь-яких інших контрагентів у своїй ринковій ніші.
Висновки. Сприятливе географічне положення аграрних підприємств є його
конкурентною перевагою, що полягає у можливості безпосереднього проведення
економічної діяльності. Зниження родючості ґрунтів та зростання ерозійних процесів,
скорочення посівних площ, придатних до обробки та високого ступеню залежності від
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природно-кліматичних умов є причиною втрати підприємством конкурентних переваг.
Аграрні підприємства мають використовувати системне стратегічне управління конкурентоспроможністю, сутність якого полягає у розробці стратегії для досягнення цілей і
вирішення завдань щодо підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств з
меншим використанням обсягу ресурсів відповідно до умов сталого розвитку.
Ключові слова: конкурентоспроможність, система управління, аграрні підприємства,
сталий розвиток, конкурентні переваги.
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COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CONDITIONS
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. Adapting the agricultural sector of the economy to the conditions and requirements
of the European Union is a complex and controversial process. Due to the natural and economic
peculiarities of agriculture, its long-term internal and external isolation from developed European
countries, differences in the definition of state agricultural policy priorities, scientific discussions
continue on the formation of a system of managing the competitiveness of agricultural enterprises.
Purpose. The purpose of the article is to study and evaluate scientific approaches to the formation
of a system for managing the competitiveness of agricultural enterprises on the basis of
sustainability.
In the process of research the methods of comparison, analysis, theoretical and logical
generalization were used. The dialectical method of research became the methodological basis.
Results. The definition of the "competitiveness of agricultural enterprises" is studied in the article;
the influence of features of agriculture on formation of system of management of competitiveness of
the agricultural enterprises is considered. It is proposed to treat the management of the competitiveness of an agricultural enterprise as a set of measures for the production and sale of products
at a price not higher and not worse in quality than any other counterparties in its market niche.
Conclusions. Favorable geographical position of agricultural enterprises is its competitive
advantage, which is the possibility of direct economic activity. Decreased soil fertility and
increased erosion processes, reduction of sown areas suitable for cultivation and a high degree of
dependence on climatic conditions are the reason for the loss of competitive advantages.
Agricultural enterprises should use a systematic strategic management of competitiveness, the
essence of which is to develop a strategy to achieve goals and solve problems to increase the
competitiveness of agricultural enterprises with less use of resources in accordance with the
conditions of sustainable development.
Keywords: competitiveness; management system; agricultural enterprises; sustainability;
competitive advantages.
JEL classification: Q15
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Вступ
Розвиток інтеграції на європеиському рівні є сучасною ознакою прогресивних
змін у сільському господарстві. Концепція сталого розвитку за своєю суттю
інтерпретується як підхід до розвитку аграрної сфери, яка виступає як соціальноекономічна система відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, її
зберіганні, транспортуванні, реалізації, при цьому всі складові системи розвиваються
збалансовано. Аграрне виробництво задовольняє первинні потреби всього населення і
забезпечує належнии рівень життя заинятим у ціи галузі. Водночас, позитивнии
розвиток сільського господарства гальмується через низку сериозних проблем, які
залишились у спадок від минулого, та тих, що пов’язані з недостатньою послідовністю в
здіисненні реформ і певними прорахунками у виборі шляхів, засобів, методів і темпів
перетворень. Серед них: деформація цінових пропорціи; нестабільність виробничогосподарських зв’язків; зниження ефективності сільськогосподарського виробництва,
слабка фінансова дієздатність значної частки аграрних підприємств; фізичне і моральне
старіння основних виробничих засобів; погіршення соціальних умов життя сільського
населення; слабка організація праці і дефіцит кваліфікованих кадрів; нераціональне
використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення; погіршення
родючості ґрунтів та інші [8, с. 59].
Отже, європеиські орієнтири надають аграрному сектору відповіднии вектор
розвитку та відкривають нові можливості для відродження сільського господарства,
створюють додаткові порівняльні переваги на ринку в умовах глобалізації економіки.
Конкурентоспроможність діяльності аграрних підприємств забезпечується ефективним
використанням ресурсного потенціалу регіону. Для підвищення конкурентоспроможності сільське господарство має достатньо передумов: багатии природноресурснии та експортнии потенціал, вагомии людськии капітал, поступово зростаючу
інвестиціину привабливість, збережении уклад сільського життя та багатовікові
традиції ведення сільського господарства.
Питання теоретичного обґрунтування конкурентоспроможності виробництва
продукції широко висвітлені у працях таких вчених, як С. Кваша, Л. Шульга, які
визначали основні конкурентні ознаки продукції в сучасних умовах господарювання,
враховуючи вплив глобалізаціиних процесів. Проблеми формування конкурентних
переваг та конкурентоспроможності підприємств проаналізовані у наукових
дослідженнях вітчизняних учених: Я. Базилюка, В. Білошапки, Н. Гаращенка,
В. Герасимчука, В. Діканя, Ю. Іванова, С. Покропивного, Г. Скударя та ін. Засадам
управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств приділяли увагу українські
та зарубіжні економісти: М. Малік, Д. Доманчук, П. Саблук, М. Кропивко, В. Лагодієнко,
Р. Мудрак, А. Ужва, О. Федорчук, О. Шпичак, Ю. Лузан, О. Школьнии та ін. Проведені
наукові дослідження стали підґрунтям для здіиснення аграрних трансформаціи та
формування системи сталого розвитку сільського господарства. Незважаючи на
широкии спектр досліджень даного спрямування, їх опрацювання виявило певні
протиріччя в формуванні системи управління конкурентоспроможністю аграрних
підприємств в умовах сталого розвитку.
Мета та завдання статті
Метою статті є вивчення та оцінка наукових підходів щодо аспектів формування
системи управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в умовах сталого
розвитку. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
вивчити поняття «конкурентоспроможності аграрних підприємств»; розглянути вплив
особливостеи сільського господарства на формування системи управління
конкурентоспроможністю аграрних підприємств; представити авторськии формат
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бачення організації системи управління конкурентоспроможністю аграрних
підприємств в умовах сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Модель формування сталого розвитку економіки в цілому забезпечує поліпшення
якості життя населення, враховуючи здатність регенерації екосистеми. Сталии розвиток
трактується як розвиток суспільства, що створює можливість для досягнення повного
добробуту через об’єднання екологічних, економічних і соціальних цілеи суспільства, не
перевищуючи допустимі межі впливу на довкілля [9, с. 109]. Розвиток сільського
господарства ґрунтується на забезпеченні иого конкурентоспроможності, головною
умовою якої є конкурентоспроможність підприємств. Саме тому побудова механізму
створення та підвищення конкурентоспроможності підприємства визначає иого
функціонування в умовах сталого розвитку національної економіки.
С. Покропивнии визначає конкурентоспроможність підприємств як можливість
ефективного ведення діяльності та отримання прибутку протягом довгострокового
періоду [2, с. 46]. Т.П. Макаровська та Н.М. Бондар, О.В. Митяи і В.В. Лагодієнко
стверджують, що конкурентоспроможність підприємства – це иого здатність виробляти
конкурентоспроможну продукцію за рахунок ефективного використання трудових і
фінансових ресурсів [4, 5]. Ми визначаємо, конкурентоспроможність підприємства як
здатність виробляти та реалізовувати продукцію за ціною не вище і за якістю не гірше,
ніж у будь-яких інших контрагентів у своїи ринковіи ніші. Саме конкурентоспроможність визначає місце і роль аграрних підприємств у територіальному поділі
країни, а тому стає актуальним питання управління нею. Конкурентоспроможність
аграрного підприємства визначається показниками високої виробничої ефективності
продукції, яка реалізується завдяки сучасному обладнанню, технологіям,
кваліфікованими працівниками та здатністю завоювати и тривалии час утримувати
стіикі позиції на ринку, що забезпечується завдяки ефективному використанню
принципів маркетингового управління.
Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності аграрного
підприємства є:
- застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту;
- забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління;
- застосування сучасних методів дослідження и розробок;
- розгляд взаємозв’язків функціи управління будь-яким процесом на всіх стадіях
життєвого циклу продукції;
- формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності різних
об’єктів.
Управління конкурентоспроможністю не є еквівалентним усіи діяльності
підприємства з досягнення кінцевих цілеи, а містить лише ті функції і дії, що пов'язані з
розробкою та реалізацією стратегії конкуренції, зі спонуканням до здіиснення стратегії,
з цільовою орієнтацією різних видів діяльності тощо.
Система управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства, базована
на виділенні проблемно-орієнтованого контуру управління, має цільовии циклічнии
характер, дозволяє вчасно враховувати і реагувати на зміни у зовнішньому та
внутрішньому середовищі підприємства, і тим самим забезпечити високии рівень иого
адаптивності до динамічних умов середовища; систематизувати вхідні і вихідні
інформаціині потоки по циклах і контурах управління, оперативно використовувати
отриману інформацію в системі управління.
Класично складовими процесу управління конкурентоспроможністю аграрного
підприємства є:
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
292

❖ моніторинг конкурентного середовища та оцінювання конкурентної ситуації в
галузі та на ринку;
❖ діагностування конкурентоспроможності підприємства та його основних
конкурентів;
❖ вибір стратегічних господарських підрозділів із перевагами в конкурентній
боротьбі;
❖ розроблення концепції та стратегії управління конкурентоспроможністю
підприємства;
❖ реалізація конкурентної стратегії підприємства.
Горбаль Н., Романишин С. [1] вважають, що управління конкурентоспроможністю
підприємства є частковою функцією иого загального менеджменту, воно є відкритою
системою, що має входи і виходи, складається з керівної та керованої систем, що тісно
взаємодіють і є органічно взаємопов’язаними. Вони виділяли такі етапи процесу
управління конкурентоспроможністю підприємства:
❖ реалізація функцій управління, до яких належать види управлінської
діяльності;
❖ формування методів менеджменту, тобто способів впливу керівної системи на
керовану;
❖ формалізація методів менеджменту, що супроводжуються створенням
механізмів їх трансформації в накази, розпорядження;
❖ забезпечення управлінського впливу на засадах керівництва [1, с. 113].
Система управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства це
комплекс заходів щодо виробництва та реалізації продукції за ціною не вище і за якістю
не гірше, ніж у будь-яких інших контрагентів у своїи ринковіи ніші.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства може бути проведена на основі
аналізу иого конкурентного потенціалу, якии розглядають з позиції ресурсів
забезпечення конкурентоспроможності. Методично показники оцінки конкурентного
потенціалу аграрних підприємств згруповані у відповідності з наступними критеріями:
❖ маинового стану підприємства;
❖ платоспроможності, фінансової стіикості та ділової активності підприємства;
❖ ефективності виробничої діяльності підприємства, організації збуту та
просування товару;
❖ конкурентоспроможності продукції.
Оцінка конкурентоспроможності, побудована на основі аналізу конкурентного
потенціалу підприємства, доповнюється маркетинговими дослідженнями факторів
зовнішнього середовища підприємства: організації вхідних матеріальних, фінансових та
інформаціиних потоків підприємства; факторів, що визначають конкурентнии ринок,
рівень розвитку конкуренції.
Дослідження показали, що сільське господарство, внаслідок особливостеи иого
становлення і розвитку, володіє рядом особливостеи, головними з яких є наступні:
❖ поєднання одним підприємством різних видів діяльності, що забезпечує їх
гнучкість та можливість швидко переорієнтовувати свою діяльність відповідно до вимог ринку, оперативно реагуючи на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі;
❖ в процесі виробництва використовується чотири ресурси – земля, праця,
основні засоби та фінансові ресурси;
❖ досить великим недоліком є сезонність виробничого процесу через диспропорції робочого періоду та періоду виробництва, яка виявляється в нерівномірному
використанні робочої сили та засобів виробництва, в нерівномірному розподілі
продукції і доходів протягом року, з чим пов’язані проблеми отримання кредиту у
фінансово-кредитних установах та необхідністю створення додаткових страхових
резервів насіння, кормів тощо;
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❖ на низькому рівні залишається середньомісячна заробітна плата на
підприємствах агробізнесу, не дивлячись на те, що вона значно менша за рівень
мінімальної заробітної плати, встановленої законодавчо.
❖ підприємства намагаються вирішувати проблему заинятості населення за
рахунок створення нових робочих місць, що особливо необхідно у сільськіи місцевості;
❖ нерозвиненість обслуговуючої інфраструктури у сільськіи місцевості, що, з
одного боку, ускладнює роботу підприємств агробізнесу, а з іншого – стимулює
підприємства кооперуватися з метою виробництва, переробки та транспортування
продукції;
❖ низькии рівень техніко-технологічної бази, адже маиже не відбувається її
оновлення, тому більше половини основних засобів зношені, що вимагає підвищення
фізичних зусиль працівників підприємств [6, 7, 10].
У процесі дослідження визначено основні проблеми формування
конкурентоспроможності аграрних підприємств з точки зору економічної, соціальної та
екологічної складових сталого розвитку. Так, до економічних проблем віднесено
труднощі в забезпеченні фінансування діяльності та її розширеного відтворення через
відсутність власних коштів, проблем з отриманням маина під заставу та вільних
обігових коштів. Це пояснюється великими сумами боргів за попередні кредити,
сезонністю коливання цін на продукцію та призводить до збитковості більшої частини
підприємств. До соціальних проблем слід віднести нерозвиненість інфраструктури та
інформаціиної системи, необізнаність підприємців з новими підходами до ведення
бізнесу, відтік продуктивної робочої сили з села. Екологічні проблеми охоплюють
зниження родючості ґрунтів та зростання ерозіиних процесів, скорочення посівних
площ, придатних до обробки, залежності від природно-кліматичних умов виробництва
продукції.
Висновки та перспективи подальших розвідок
В умовах трансформації економіки конкурентоспроможність аграрних
підприємств характеризується можливістю та ефективністю иого адаптації до умов
конкурентного середовища. Нерозвиненість об’єктів інфраструктури у сільськіи
місцевості, необізнаність більшості підприємців з новими підходами до ведення бізнесу
та відтік продуктивної робочої сили з села впливають на рівень виробництва,
спеціалізацію та концентрацію підприємств. Сприятливе географічне положення
аграрних підприємств є иого конкурентною перевагою, що полягає у можливості
безпосереднього проведення економічної діяльності. Зниження родючості ґрунтів та
зростання ерозіиних процесів, скорочення посівних площ, придатних до обробки та
високого ступеню залежності від природно-кліматичних умов є причиною втрати
підприємством конкурентних переваг. В сучасних умовах аграрні підприємства мають
використовувати системне стратегічне управління конкурентоспроможністю, сутність
якого полягає у розробці стратегії для досягнення цілеи і вирішення завдань щодо
підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств з меншим використанням
обсягу ресурсів відповідно до умов сталого розвитку.
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Анотація
Вступ. Важливе місце, яке в системі економічної безпеки підприємства займає оцінка її
стану та рівня, обґрунтовується необхідністю достовірно оцінити ступінь
ризикованості бізнес-процесів або окремих зрушень, в тому числі, трансформаційних, та
оцінки спроможності самої системи економічної безпеки ефективно боротися із
реальними небезпеками та їх деструктивними наслідками. В умовах адаптації системи
економічної безпеки підприємства до функціонування в період трансформаційних
перетворень робить актуальним в межах загальної оцінки системи економічної безпеки
проводити оцінку її спроможності. Актуальність даного дослідження підтверджується
також недостатнім рівнем висвітлення зазначеної проблематики у науковій літературі
та практичним вектором застосування.
Метою даної статті є обґрунтування методичного підходу до оцінки спроможності
системи економічної безпеки підприємства функціонувати в умовах трансформаційних
перетворень.
Результати. У статті обґрунтована необхідність проведення оцінки спроможності
системи економічної безпеки підприємства протидіяти ймовірним загрозам трансформаційних перетворень або нівелювати їх деструктивні наслідки. Визначено критерії оцінювання ефективності адаптивної системи економічної безпеки підприємства. Запропоновано використання методичного підходу до оцінки спроможності системи шляхом тестування. Сформована методика тестування спроможності системи економічної
безпеки підприємства. Запропонована структура базового тесту оцінки спроможності
системи економічної безпеки підприємства. Наведено приклад тестових запитань
базового тесту оцінки спроможності системи економічної безпеки. Запропонована схема
інтерпретації результатів оцінки спроможності системи економічної безпеки, яка має
чотири рівні оцінки та дозволяє змоделювати прийняття оперативних та
стратегічних рішень в системі управління економічною безпекою підприємства.
Висновки. Методика оцінки стану та рівня економічної безпеки сучасного підприємства
потребує вдосконалення у зв’язку із необхідністю адаптації системи економічної безпеки
до функціонування в умовах трансформаційних перетворень. Запропонований
методичний підхід до оцінки спроможності системи економічної безпеки має практичне
значення та може бути використаний на підприємствах різних галузей діяльності.
Реальна оцінка спроможності системи економічної безпеки підприємства протидіяти
ймовірним загрозам трансформаційних перетворень або нівелювати їх деструктивні
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наслідки є підґрунтям прийняття ефективних управлінських рішень щодо застосування
попереджувальних заходів безпеки.
Ключові слова: економічна безпека, оцінка економічної безпеки, спроможність системи,
трансформаційні перетворення, підприємство.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSING THE ABILITY OF
THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Abstract
Introduction. An important place in the economic security of the enterprise is the assessment of
its condition and level, justified by the need to reliably assess the degree of risk of business
processes or individual changes, including transformational ones, and assess the ability of the
economic security system to effectively deal with real dangers and their destructive consequences.
In the adaptation conditions of the economic security system of the enterprise to functioning in
the period of transformational transformations, it is actual to carry out an estimation of its ability
within the limits of the general estimation of system of economic security. The relevance of this
study is also confirmed by the insufficient level of coverage of this issue in the scientific literature
and the practical vector of application.
The purpose of this article is to substantiate the methodological approach to assessing the ability
of the economic security of the enterprise to operate in transformation.
Results. This article substantiates the need to assess the ability of the economic security system of
the enterprise to counteract the possible threats of transformations or to eliminate their
destructive consequences. The criteria for evaluating the effectiveness of the adaptive system of
economic security of the enterprise are determined. The use of a methodical approach to assessing
the ability of the system through testing is proposed. The technique of testing the ability of the
economic security system of the enterprise is formed. The structure of the basic test of an ability
estimation of economic security system of the enterprise is offered. An example of test questions of
the basic test of assessing the capacity of the economic security system is given. Schemes of
interpretation of results of an ability estimation of economic security system which has four levels
of an estimation and allows to model acceptance of operational and strategic decisions in the
management system of economic security of the enterprise are offered.
Conclusions. The method of assessing the state and level of economic security of a modern enterprise needs to be improved due to the need to adapt the economic security system to functioning
in transformations. The proposed methodological approach to assessing the capacity of the economic security system is of practical importance and can be used in enterprises of various industries.
A real assessment of the ability of the economic security system of the enterprise to counteract the
probable threats of transformations or to eliminate their destructive consequences is the basis for
making effective management decisions on the application of preventive security measures.
Ключові слова: economic security, assessment of the economic security, capacity of the system,
transformations, enterprise.
JEL classification: L53
Вступ
Важливе місце, яке в системі економічної безпеки підприємства заимає оцінка
стану та рівня економічної безпеки обґрунтовується необхідністю достовірно оцінити
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ступінь ризикованості бізнес-процесів або окремих зрушень, в тому числі
трансформаціиних, та оцінки спроможності самої системи економічної безпеки
ефективно боротися із реальними небезпеками та їх деструктивними наслідками.
Дослідження методики оцінки стану та рівня економічної безпеки підприємства
має доволі широкии спектр наукових уявлень. Слід зазначити, що питання оцінки
висвітлюються маиже в усіх наукових доробках, які стосуються системи економічної
безпеки. Оригінальнии підхід до методики оцінки стану та рівня економічної безпеки
підприємства знаишов відображення в роботах таких вчених, як Бандурка О.М. [1],
Воропаи В.А. [2], Донець Л.І. [3], Дяченко К.С. [4], Ібрагімова Е.Е. [5], Камлик М.І. [6],
Козаченко Г.В., Пономарева В.П., Ляшенко О.М. [7], Меліхова Т.О. [8], Геєць В.М. [9],
Фролова Л.В. [10], Мудрак Р.П. [12, 13], Лагодієнко В.В. [14] та багатьох інших.
На нашу думку, в межах дослідження системи економічної безпеки підприємства
варто більше уваги приділити проблематиці оцінки її спроможності адаптуватися до
функціонування в умовах трансформаціиних перетворень.
Мета та завдання статті
Метою даної статті є обґрунтування методичного підходу до оцінки спроможності
системи економічної безпеки підприємства функціонувати в умовах трансформаціиних
перетворень. Реалізація поставленої мети досягається шляхом вирішення таких
завдань: визначення критеріїв оцінювання ефективності адаптивної системи
економічної безпеки підприємства, формування методики тестування спроможності
системи економічної безпеки підприємства, пропозиція схеми інтерпретації результатів
оцінки, висновки щодо результатів дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження
Для підприємств, які функціонують в умовах трансформаціиних процесів,
пропонується застосовувати комплекснии підхід до оцінки рівня економічної безпеки,
якии передбачає проведення такої оцінки за чотирма напрямами [11]:
1) оцінка фінансово-економічного стану підприємства;
2) оцінка спроможності системи економічної безпеки підприємства протидіяти
имовірним загрозам трансформаціиних перетворень або нівелювати їх деструктивні
наслідки;
3) оцінка рівня небезпеки трансформаціиних перетворень;
4) оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
Визначимо критерії оцінювання ефективності адаптивної системи економічної
безпеки підприємства, до яких віднесено спроможність системи:
1) передбачати (прогнозувати) трансформаціині процеси та їх загрози;
2) своєчасно ідентифікувати поточні загрози;
3) оцінити рівень негативного впливу;
4) оперативно запровадити заходи захисту та реалізувати профілактичні заходи;
5) забезпечити збереження комерціиної таємниці.
З метою оцінки спроможності системи економічної безпеки підприємства, на наш
погляд, раціонально користуватись прииомами опитування та тестування, під час якого
виникає можливість виявити проблемні сфери функціонування системи ЕБП. В табл. 1
представлено базові питання тестів, які розділено на такі групи: 1) корпоративна
політика; 2) кадрове забезпечення; 3) адміністративно-організаціина регламентація;
4) методичне забезпечення; 5) інформаціино-комунікативне забезпечення; 6) технічна
спроможність; 7) сфери застосування; 8) автоматизація процесів; 9) нормативноправова підтримка; 10) корпоративнии контроль.
Пропонуємо використовувати таку методику тестування спроможності системи
економічної безпеки підприємства:
1) Тестування проводиться за п’ятьма групами тестів: Тест №1 на спроможність
системи передбачати (прогнозувати) трансформаціині процеси та їх загрози; Тест №2 на
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спроможність системи своєчасно ідентифікувати поточні загрози; Тест №3 на
спроможність системи оцінити рівень негативного впливу; Тест №4 на спроможність
системи оперативно запровадити заходи захисту та реалізувати профілактичні заходи;
Тест №5 на спроможність системи забезпечити збереження комерціиної таємниці.
2) Тестування відбувається за 30 базовими запитаннями та передбачає відповіді
«так» або «ні». Відповідь «так» оцінюється в 1 бал, відповідь «ні» оцінюється в 0 балів.
3) Розраховуються підсумки балів за кожним тестом та за всіма тестами разом.
Максимальна сума балів за окремим тестом – 30 балів, за всіма тестами у сукупності –
150 балів (табл. 1).
Таблиця 1. Узагальнення результатів тестування спроможності системи ЕБП
(авторський доробок)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
150 балів

збереження
комерціиної
таємниці

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

оцінити рівень
негативного
впливу

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

оперативно
запровадити
заходи захисту

1. Корпоративна політика
2. Кадрове забезпечення
3. Адміністративно-організаціина регламентація
4. Методичне забезпечення
5. Інформаціино-комунікативне забезпечення
6. Технічна спроможність
7. Сфери застосування
8. Автоматизація процесів
9. Нормативно-правова підтримка
10. Корпоративнии контроль
Всього балів
Максимальна кількість балів

своєчасно
ідентифікувати
поточні
загрози

Сфери тестування

передбачати
(прогнозувати)
трансформаціині процеси
та їх загрози

Спроможність системи ЕБП

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

4) Спроможність системи ЕБП оцінюється за шкалою відповідності, яка
передбачає чотири рівні спроможності, згідно із результатами тестування:
- високии рівень (більше 130 балів);
- достатніи рівень (100-130 балів);
- рівень базових можливостеи (50-99 балів)
- недостатніи рівень (менше 50 балів).
Тестові запитання складаються за кожною визначеною вище сферою тестування та
представлені в табл. 2 на прикладі тестування спроможності системи оцінити рівень
негативного впливу загроз економічніи безпеці підприємства.
Результати проведених розрахунків дозволяють оцінити спроможність системи
економічної безпеки підприємства протидіяти загрозам та ризикам пріоритетних
трансформаціиних перетворень, тобто спроможність адаптуватися до функціонування
в умовах трансформаціиних перетворень.
Шкала відповідності, за якою проводиться інтерпретація результатів проведеної
оцінки, представлена на схемі інтерпретації результатів тестування (рис. 1).
За даною схемою передбачається чотири види оцінки:
1) Система ЕБП спроможна до адаптації в умовах трансформаціиних перетворень
(131-150 балів).
2) Система ЕБП спроможна до функціонування та розвитку. Потребує додаткового
застосування заходів адаптації для роботи в умовах трансформаціиних перетворень
(100-130 балів).
3) Система ЕБП може бути використана як базова за умов її модернізації (5090 балів).
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4) Система ЕБП не спроможна до функціонування та потребує повного
перетворення (менше 49 балів).
Таблиця 2. Тестові запитання базового тесту оцінки спроможності системи ЕБП
оцінити рівень негативного впливу загроз економічній безпеці (авторський
доробок)
Сфера тестування
1. Корпоративна
політика
2. Кадрове
забезпечення
3.
Адміністративноорганізаціина
регламентація

4. Методичне
забезпечення

5. Інформаціинокомунікативне
забезпечення

6. Технічна
спроможність

7. Сфери
застосування

8. Автоматизація
процесів

9. Нормативноправова
підтримка
10.
Корпоративнии
контроль

Тестові запитання
1.1. Чи розроблена на підприємстві концепція економічної безпеки
підприємства (бізнесу)?
1.2. Чи затверджена на підприємстві корпоративна політика ЕБП?
1.3. Чи затверджена на підприємстві корпоративна політика адаптації ЕБП за
умов трансформаціиних перетворень?
2.1. Чи існує на підприємстві окремии підрозділ (служба) економічної безпеки?
2.2.Чи є у кадровому складі фінансовии аналітик?
2.3. Чи є на підприємстві відділ відомчої (позавідомчої) охорони?
3.1.Чи є на підприємстві Положення щодо функціонування відділу (служби)
економічної безпеки?
3.2.Чи передбачено у регламентах інших підрозділів підприємства виконання
функціи економічної безпеки?
3.3.Чи затверджені на підприємстві Посадові інструкції персоналу, заинятому у
сфері економічної безпеки?
4.1.Чи розроблена на підприємстві методика оцінки негативного впливу загроз
та ризиків економічніи безпеці підприємства?
4.2. Чи розроблена на підприємстві система критеріїв та показників для оцінки
стану та рівня економічної безпеки?
4.3. Чи розроблена на підприємстві методика оцінки негативного впливу
загроз пріоритетних трансформаціи на иого економічну безпеку?
5.1.Чи здіиснюється на підприємстві збір, накопичення та обробка інформації
щодо інноваціиних методів оцінки стану економічної безпеки підприємства?
5.2.Чи здіиснюється на підприємстві моніторинг змін діючого законодавства
щодо методичних підходів до аналізу, діагностики та оцінки показників,
зазначених базовими методиками підприємства?
5.3.Чи користується підприємство зовнішньою інституціиною підтримкою
щодо розвитку методології оцінки стану економічної безпеки?
6.1.Чи забезпечено підприємство відповідними технічними засобами для
проведення аналітичних розрахунків?
6.2.Чи має підприємство власних фахівців в галузі комп'ютерної техніки ?
6.3.Чи має підприємство відповідне програмне забезпечення для здіиснення
аналітичних розрахунків?
7.1.Чи здіиснює підприємство поточнии фінансово-економічнии аналіз та
оцінку фінансового стану підприємства?
7.2.Чи здіиснює підприємство оцінку ризикованості бізнес-процесів?
7.3. Чи здіиснює підприємство оцінку ризикованості пріоритетних
трансформаціи?
8.1.Чи автоматизовано на підприємстві процеси збору, накопичення та
передачі інформації?
8.2. Чи автоматизовано на підприємстві аналітичні розрахунки?
8.3.Чи спроможнии діючии механізм аналітичних розрахунків до адаптації за
непередбачуваних обставин?
9.1.Чи є на підприємстві юридичнии відділ або юрист?
9.2.Чи користується підприємство електронними базами нормативно-правових
документів?
9.3.Чи передбачена нормативно-правова підтримка корпоративною політикою
підприємства?
10.1. Чи передбачено проведення внутрішнього контролю оцінки економічної
безпеки корпоративною політикою підприємства?
10.2.Чи існує на підприємстві відділ внутрішнього контролю?
10.3.Чи користується підприємство послугами незалежного аудитора для
підтвердження достовірності звітної та іншої фінансової інформації?
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Схема інтерпретації результатів тестування за шкалою відповідності
Результат
тестування:
131 – 150 балів

Результат
тестування:
100 - 130 балів

Результат
тестування:
50 – 99 балів

Результат
тестування:
0 – 49 балів

Високий
рівень

Достатній
рівень

Рівень базової
спроможності

Недостатній
рівень

Система ЕБП
спроможна до
адаптації в умовах
ТрП

Система ЕБП
спроможна до
функціонування та
розвитку

Система може бути
використана як
базова за умов її
модернізації

Система ЕБП не
спроможна до
функціонування та
потребує повного
перетворення

Рис. 1. Схема прийняття управлінських рішень за шкалою відповідності за
результатами тестування спроможності системи ЕБП (авторський доробок)
Висновки та перспективи подальших розвідок
Запропоновании методичнии підхід дозволяє оцінити спроможність системи
економічної безпеки підприємства протидіяти загрозам та ризикам ендогенного та
екзогенного середовища та виділити її рівні. Порівненева оцінка дозволяє прииняти
раціональні управлінські рішення щодо подальшого розвитку системи економічної
безпеки на підприємства та своєчасно застосувати профілактичні та упереджувальні
засоби захисту, що свідчить про практичнии аспект проведеного дослідження.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО
БІЗНЕСУ
Власенко, Т. А. Напрями розвитку інноваціиної інфраструктури суб’єктів аграрного
бізнесу [Текст] / Тетяна Анатоліївна Власенко // Українськии журнал прикладної
економіки. – 2020. – Том 5. – № 2. – С. 303–310. – ISSN 2415-8453.
Анотація
У статті визначено основні напрями розвитку інноваційної інфраструктури суб’єктів
аграрного бізнесу, доведено недостатність забезпечення інноваційного розвитку в
сучасних умовах. Розглянуто структуру стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки. Доведено важливість такого елементу
стратегічного потенціалу інноваційного розвитку, як інфраструктурна складова.
Визначено, що на активність інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору
економіки впливає формування його інфраструктурного забезпечення, передусім наукової
складової, що визначається науковим потенціалом держави та реалізується шляхом
взаємодії наукових, фінансових, виробничих, консалтингових, маркетингових,
інформаційно-комунікативних, юридичних, освітніх, організацій з питань трансферу
технологій тощо. Формування наукового середовища як сукупності елементів наукового
простору виконує стимулюючу функцію проведення нових наукових досліджень для
інноваційного розвитку та відіграє роль індикатора зростання розвитку продуктивних
сил суспільства та вдосконаленні відносин у сфері виробництва, обміну та розподілу
продукції. Доведено, що розвиток інноваційної інфраструктури має забезпечуватися
насамперед створенням інноваційних підприємств (інноваційних центрів, технопарків,
інноваційних бізнес- інкубаторів тощо) та утворенням кластерів, взаємопов’язаних
систем, необхідних для ефективного здійснення усього циклу інноваційної діяльності − від
генерації ідеї до реалізації нововведення. Фінансування інноваційної інфраструктури
підприємств аграрного сектору є визначальною умовою сприйнятливості технікотехнологічної системи до здійснення структурних трансформацій, інноваційної
спроможності, інформаційної сприйнятливості, використання природних ресурсів та
має вирішальне значення для формування попиту на інновації в аграрному секторі, що
визначає потребу побудови ефективної інноваційної інфраструктури як чинника
зростання темпів розвитку економіки та подолання диспропорцій галузевого розвитку.
Ключові слова: інновації, економічний розвиток, економічне зростання, інноваційна
інфраструктура.
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Abstract
The article identifies the main development directions of innovation infrastructure of agricultural
businesses, proves the inadequacy of innovative development in modern conditions. The structure
of innovative development strategic potential in the agricultural sector of the economy is
considered. The importance of such an element in the innovative development strategic potential
as the infrastructure component is proved. It is determined that the activity of innovative
development in the agricultural sector of the economy is influenced by the formation of its
infrastructure, especially the scientific component, which is determined by the scientific potential
of the state and implemented through the interaction of scientific, financial, industrial, consulting,
marketing, information and communication, legal, educational technologies, etc. The formation
of the scientific environment as a set of scientific elements performs a stimulating function of
conducting new research for innovative development and plays the role of the growth indicator
for productive forces of society and improving relations in production, exchange and distribution.
It is outlined that the development of innovation infrastructure should be ensured primarily by the
creation of innovative enterprises (innovation centers, technology parks, innovation business
incubators, etc.) and the formation of clusters, interconnected systems necessary for effective
implementation of the entire cycle of innovation from idea generation to innovation. Financing
the innovation infrastructure of agricultural enterprises is a key condition for the susceptibility of
the technical and technological system to structural transformations, innovation capacity,
information receptivity, use of natural resources and is crucial for the formation of demand for
innovation in the agricultural sector for the growth of economic development and overcoming
disparities in sectoral development.
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Вступ
Останнім часом у центрі уваги глобального економічного співтовариства
знаходиться питання щодо важливості прискореного інноваціиного розвитку галузеи
національного господарства держав. Світові інститути прогнозують науково-технічне
зростання основним двигуном виживання підприємств та країн у сучасному
конкурентному середовищі. Щодо формування інноваціиної інфраструктури, доцільно
визначити останню як сукупність пов’язаних та взаємодоповнюючих виробничотехнічних, інформаціино-комунікаціиних структур, підприємств, управлінських систем,
необхідних і достатніх для успішного відтворення інноваціиної активності, а також
втілення та розповсюдження новаціи з метою впровадження інноваціиної стратегії
розвитку. Інфраструктура повинна сприяти територіальному поширенню інноваціи або
науково-технічних можливостеи держави у напрямі задоволення суспільних інтересів.
Проблемі розвитку інноваціиної інфраструктури аграрної галузі України та
Львівщини зокрема присвячені праці багатьох учених, серед яких: Л. Воинич [1],
І. Зеліско [2], В. Ільчук [4], М. Макаров [5], О. Маслак [6], П. Музика [8; 9], О. Нагорнюк [10].
Однак, на жаль, в Україні нині спостерігається фактична відсутність належним чином
розвиненої мережі, або навіть окремих потужно функціонуючих об’єктів вище згаданої
інноваціиної інфраструктури аграрного ринку в переважніи більшості регіонів, у тому
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числі и тих, які відзначаються традиціиною сільськогосподарською спеціалізацією.
Інноваціина структура АПК в Україні є функціонально неповною, недостатньо
розвинутою. Вона не охоплює усі ланки інноваціиного процесу. В інноваціиному
середовищі АПК фактично відсутні венчурні фонди та центри трансферту технологіи. Не
підтримується належним чином діяльність науковців галузевих інститутів, що мають
завершені науково-технічні розробки. Також на досить низькому рівні використовують
освітніи і науковии потенціал вищих навчальних закладів та науково-дослідних
інститутів аграрного напряму [7].
Мета дослідження
Мета статті дослідження основних напрямів розвитку інноваціиної
інфраструктури суб’єктів аграрного бізнесу для забезпечення передумов зростання
ефективності їх функціонування.
Виклад основного матеріалу дослідження
Стратегічнии потенціал інноваціиного розвитку аграрного сектору економіки
являє собою множину взаємоузгоджених елементів, які об’єднують входи системи,
механізми, процес і керуючии контор в кількісному та якісному розрізі, що включає
особливі специфічні функціональні підсистеми, властиві зазначеному сектору на
національному та регіональному рівнях, синергія та синхронність формування та
використання яких забезпечить досягнення бажаних цілеи.
Неоднорідна структура стратегічного потенціалу інноваціиного розвитку аграрного сектору економіки об’єднує: фізичнии капітал, людськии капітал, інтелектуальнии
капітал, соціальнии капітал, інституціину, інфраструктурну, науково-освітню і кадрову
складові.
Важливим елементом стратегічного потенціалу інноваціиного розвитку виступає
інфраструктурна складова. Відповідно до структури інноваціиної екосистеми, інфраструктура об’єднує численних посередників, діяльність яких спрямована на забезпечення
підвищення рівня ефективності виводу інноваціиних продуктів на ринок. Наибільша
кількість суб’єктів функціонує в Україні [11] в якості венчурних фондів, чисельність яких
за досліджувании період зросла на 44 одиниці. Наибільша динаміка спостерігається за
кількістю збільшення індустріальних парків: +38 од., що становить 1900% приросту;
також значно збільшилася кількість наукових парків: на 19 од., що становить 211%
приросту; висока динаміка спостерігається за зростанням чисельності кластерів: +21 од.
– 210%; кількість науково-навчальних центрів збільшилася на 76 од. або 70,37%.
За всіма іншими суб’єктами спостерігається помірна динаміка зростання їх
кількості: інноваціині бізнес-інкубатори зросли на 1 одиницю, центри інноваціи і
трансферу технологіи на 3 од.. Зростання кількості контактних груп Сьомої рамкової
угоди ЄС щодо впровадження проектів «Горизонт 2020» свідчить про поглиблення
міжнародної співпраці у сфері впровадження результатів наукових досліджень і
модернізації економіки в межах міжнародної технічної допомоги. Стабільна незмінна
кількість суб’єктів спостерігається у сфері комерціалізації інтелектуальної власності, що
підтверджує результати відносно стану інтелектуального капіталу в країні та иого
формалізації у вигляді об’єктів інтелектуальної власності. Відсутність зростання
кількості регіональних центрів з інвестиціи і розвитку відображає недостатню увагу до
вирішення проблеми нарощення інноваціиного потенціалу в регіональному розрізі.
Основними напрямами по досягненню стратегічних цілеи розвитку на наиближчу
перспективу щодо інноваціиного забезпечення підприємств аграрного сектору провідні
вчені зазначають [12]:
– спрямування фінансових ресурсів у науку та інновації з державного бюджету та
створення стимулів для залучення у ці сфери коштів із недержавних джерел, зокрема
підприємницького сектору;
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– впровадження ефективного механізму стимулювання ринкових процесів
залучення інноваціи виробничими аграрними підприємствами;
– розподіл джерел та механізмів інвестиціиного забезпечення інноваціиного
розвитку;
– додаткове використання конкурентних механізмів фінансового забезпечення
науково-дослідної та інноваціиної діяльності;
– науково обґрунтоване використання прямого та непрямого методів
інвестиціиного забезпечення наукової та інноваціиної сфери;
– формування системи зацікавленості серед сільськогосподарських товаровиробників у національних інноваціях через можливості отримання додаткових пільг;
– активізація використання наукового кадрового забезпечення вищих
навчальних закладів та науково-дослідних установ шляхом залучення до діяльності
наукових парків та бізнес-інкубаторів;
– максимально можливе залучення потенціалу вітчизняної науки до виведення
нових сортів та гібридів рослин, проведення селекціиної роботи для виведення нових
порід та кросів тварин і птиці;
– розвиток інституціонального середовища, сприятливого для функціонування
інноваціиного аграрного сектору, що уможливить достатнє забезпечення потреб
населення в сільськогосподарськіи продукції та створить умови для зміцнення
конкурентних позиціи підприємств аграрного сектору на зовнішніх ринках.
Ефективність виконання окреслених завдань матиме вияв у досягненні
наступних результатів:
– зниження відтоку висококваліфікованої робочої сили, до якої належать
працівники активного трудового віку;
– призупинення виключення кваліфікованих спеціалістів зі сфери матеріального
виробництва та їх залучення до галузеи, що не впливають безпосередньо на розвиток
науково-технічнии прогресу в аграрному секторі економіки;
– зміни у структурі навчання, підготовки та перепідготовки фахівців в вищих
аграрних навчальних закладах в бік збільшення кількості виробничих професіи та
підготовки спеціалістів за технологічними напрями діяльності підприємств;
– зростання рівня соціальної мотивації з метою формування активної творчої
молоді для реалізації інноваціиних процесів;
– створення умов для розвитку конкурентоспроможного виробництва
сільськогосподарської продукції на міждержавному та внутрішньому ринках;
– зростання продукування наукоємної продукції через спрямування інноваціиних
розробок у виробництво, розширення коопераціиних та інтеграціиних зв’язків між
підприємствами аграрного сектору;
– посилення ролі держави у підтримці стратегічно важливих наукових досліджень
та створенні ефективної системи матеріально-ресурсного забезпечення наукової сфери
аграрного розвитку;
– розвиток підприємств аграрного сектору економіки, соціально-економічного
середовища у сільськіи місцевості на засадах інноваціиного типу функціонування;
– зростання виробництва валової продукції у сільському господарстві за рахунок
впровадження науково-технічних розробок та інноваціиних досягнень для підвищення
рівня продовольчої безпеки держави.
У межах концепції інноваціиного розвитку економіки інноваціина інфраструктура
має визначатися активізацією інноваціиної діяльності. Системна дія чинників активізації
сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності економіки аграрного сектору за
рахунок зміцнення організаціино-управлінського та технологічного потенціалу виробничої та переробної сфери за відповідного рівня інфраструктурного розвитку.
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Стратегія розвитку інноваціиної інфраструктури має базуватися на таких напрямах, як: формування системи інституціонального забезпечення інфраструктурного
розвитку, що спроможна підтримувати активнии інноваціинии розвиток аграрного
виробництва; розробка системи регуляторних заходів на можливі ринкові кон’юнктурні
коливання; розвиток соціальної складової інноваціиної інфраструктури, що спрямована
забезпечити підтримку кадрового потенціалу та відтворювальних процесів у формуванні трудових ресурсів; активізація інформаціино-консультаціиного забезпечення та
збільшення рівня поінформованості товаровиробників щодо інноваціиної діяльності.
З метою розвитку та ефективної діяльності інноваціиної інфраструктури слід
зважати на особливості території розміщення інфраструктурних об’єктів, соціальноекономічне середовище, політичні, демографічні, історичні та культурні чинники. Для
розвитку науково-дослідної, виробничо- господарської та підприємницької складових
інноваціиної інфраструктури на місцевому та регіональному рівнях необхідна
реалізація системи заходів щодо: зміцнення матеріально-технічної основи управління
та організаціи інноваціиної інфраструктури; посилення фінансування напрямів,
пов’язаних зі створенням інфраструктурних об’єктів; здіиснення підготовки,
підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників для розвитку інноваціиної
інфраструктури; активізація співпраці з міжнародними партнерами у напрямі обміну
досвідом інноваціиного розвитку та організації роботи інфраструктурних об’єктів;
створення банківських установ з наданням їм особливого режиму підтримки
інноваціиного розвитку та підтримки інноваціиного підприємництва в аграрніи сфері;
створення систем інформаціиного забезпечення та моніторингу інноваціи. Формування
та практична діяльність об’єктів інноваціиної інфраструктури потребує також
зростання ролі та впливу правового забезпечення, розробки та реалізації регіональних
стратегії розвитку науково-дослідної, технічної та інноваціиної галузі и ухвалення
відповідних управлінських рішень щодо організаціиної, інформаціиної, фінансовоекономічної та кадрової підтримки у здіисненні інноваціиної політики. У контексті
вищевказаного необхідно врегулювати функціонування вже створених інноваціиних
інфраструктурних об’єктів, взаємозв’язків між ними та іншими суб’єктами господарювання. Забезпечення виконання поставлених завдань можливе за рахунок виконання
організаціино-управлінських заходів, а саме: створення та безпосередня участь суб’єктів
управління інноваціиною інфраструктурою в діяльності об’єднань та інноваціиних
центрів; відтворення на інноваціиних засадах інформаціиного сервісу, моніторингу
інноваціиного стану аграрної сфери для представлення інформації про наявнии стан та
реалізацію інноваціиних проектів, пропозиціи щодо співпраці у сфері інноваціиної
діяльності, виробничих технологіи та ін. Виконання управлінських рішень з
наиважливіших питань та проектів інноваціиного розвитку потребує значного обсягу
інформації, аналітичних матеріалів щодо фінансового, консалтингового, маркетингового характеру та ін. Модернізація діяльності аграрних підприємств має забезпечуватись активізацією проведення семінарів з питань інноваціиного розвитку та
оновлення діючих науково-методичних платформ, на яких обговорюються, проводяться
дискусії та аналізуються проблеми інфраструктурного забезпечення та иого впливу на
результативність господарських процесів, що уможливлює ефективність функціонування інфраструктурних об’єктів на регіональному, загальнодержавному та
міжнародному рівнях.
Інноваціинии розвиток аграрних підприємств та економічне зростання галузі на
основі оновленої інфраструктури доцільно реалізувати через удосконалення
державного управління науково-дослідною, техніко-технологічною та виробничою
сферою у напрямі впровадження інноваціи у сфери обігу, розподілу та споживання
(формування споживчого попиту), що відповідає рівню розвитку продуктивних сил
економіки на усіх етапах її розвитку. Узагальнення заходів з розвитку інноваціиної
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інфраструктури передбачає їх відповідність визначеніи стратегії розвитку та
зосереджується на конкретних напрямах реалізації поставлених завдань.
Так, основні напрями формування інноваціиної інфраструктури повинні реалізовуватися у межах розроблених та обґрунтованих програм, що нададуть можливість
активізації розвитку тих сфер, які забезпечать інноваціинии розвиток аграрного
виробництва.
Чинником, що стримує інноваціинии розвиток аграрних підприємств, є незадовільнии стан матеріально-технічного забезпечення як основнии фактор модернізаціиних змін у техніко-технологічніи сфері. Вітчизняна техніка, обладнання та устаткування
забезпечують переважно реалізацію традиціиних технологіи виробництва, де досить
часто має місце використання застарілих моделеи техніки, що відстає від світових
аналогів за якісними характеристиками, надіиністю у використанні у 5-6 разів, а їхня
забезпеченість у тваринництві є меншою за 40% від потреби, що підтверджує
неефективність наявної системи забезпечення аграрного виробництва технічними
засобами [13].
Для інфраструктури ринку інноваціи характерним є невирішеність фінансового
забезпечення, трансферу технологіи, система взаємозв’язку наукової сфери,
виробництва та мотивації наукової діяльності. Чинником, що стримує розвиток
інноваціиної діяльності в аграрному секторі, є низька платоспроможність багатьох
вітчизняних товаровиробників, високі ставки за користування банківськими кредитами
для впровадження в господарську діяльність сучасних ресурсозберігаючих технологіи,
нових машин, обладнання для механізації та автоматизації виробничих процесів,
відгодівлі сільськогосподарських тварин та вирощування високоінтенсивних сортів і
гібридів рослин.
Формування стратегії розвитку інноваціиної інфраструктури має базуватися на
принципах системності, безперервності, комплексності та вирізнятися посиленням
впливу інноваціиних чинників економічного розвитку. Комплексна дія цих чинників
забезпечить зростання конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору за
рахунок підвищення технологічного та організаціиного рівня виробничих систем, що
підтверджує потребу реалізації стратегічних напрямів розвитку інноваціиної
інфраструктури на засадах системності та багаторівневості розвитку, створення
цілісних та ефективних інфраструктурних об’єктів.
Враховуючи базові умови аграрного сектору економіки, забезпеченість та якість
природних ресурсів, сільськогосподарські підприємства мають усі можливості для
набуття статусу провідної сфери зростання економіки країни, що потребує розробки та
послідовного виконання завдань щодо напрямів розвитку інноваціиної інфраструктури,
що має враховувати наступні умови: 1) прииняти за орієнтир інноваціиного розвитку
п’ятии та шостии технологічні уклади и освоювати перспективні інноваціині розробки;
2) використовувати у практиці господарювання управління на засадах програмноцільового забезпечення інноваціиних процесів за визначеними завданнями та
пріоритетами для підприємств аграрного сектору економіки; 3) при розміщенні
інфраструктурних об’єктів слід враховувати природно-кліматичні особливості
сільськогосподарського виробництва; 4) забезпечувати на довгостроковии період
зростання соціально-економічної сфери аграрних підприємств на інноваціиніи основі;
5) розвинути інтеграціині зв’язки в системі «наукові дослідження − інноваціинии процес
− виробничі системи» шляхом активізації діяльності об’єднань аграрних підприємств,
які здатні акумулювати значні інвестиціині ресурси; 6) збільшувати кількість заинятих
у сільськогосподарському виробництві працівників за рахунок створення сприятливих
соціально-економічних умов життя населення, підвищення народжуваності та
зниження рівня смертності; 7) переорієнтація пріоритетів державної підтримки на
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активізацію стимулювання розвитку науково-дослідної діяльності та поширення
інноваціи у підприємницькіи сфері аграрного сектору економіки.
Також варто зазначити, що фінансування інноваціиної інфраструктури
підприємств аграрного сектору є визначальною умовою сприинятливості технікотехнологічної системи до здіиснення структурних трансформаціи, інноваціиної
спроможності, інформаціиної сприинятливості, використання природних ресурсів та
має вирішальне значення для формування попиту на інновації в аграрному секторі, що
визначає потребу побудови ефективної інноваціиної інфраструктури як чинника
зростання темпів розвитку економіки та подолання диспропорціи галузевого розвитку
и розширення інтеграціиних зв’язків науково-освітніх установ з товаровиробниками.
Висновки та перспективи подальших розвідок
У межах концепції інноваціиного розвитку економіки інноваціина інфраструктура
має визначатися активізацією інноваціиної діяльності. Системна дія чинників активізації
сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності економіки аграрного сектору за
рахунок зміцнення організаціино-управлінського та технологічного потенціалу виробничої та переробної сфери за відповідного рівня інфраструктурного розвитку.
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Анотація
Вступ. Станом на кінець 2019 майже 690 млн чоловік або 8,9% світового населення,
піддавалися фізичним і моральним стражданням внаслідок дефіциту достатньої за
поживністю і придатною до споживання їжі. Для багатьох людей нестача їжі стала
летальною – станом на 20 серпня 2020 р. від голоду померло 7134 тис. чоловік.
Найсумнішим є те, що майже третина тих, хто гине від голоду – діти. Крім хронічного
голоду, все більша кількість людей стикається з проблемою тимчасового голоду або
недоїдання – вимушеного зниження кількості і якості їжі, яку вони споживають. Два
мільярди людей або 25,9% світового населення, не мали регулярного доступу до
достатньої за поживністю і кількістю їжі в 2019 році. Дефіцит харчових калорій, низька
якість їжі та її незбалансованість обумовлюють затримки у фізичному і розумовому
розвитку людини. Втрати у продуктивності праці від голоду можуть привести до
зменшення ВВП на душу населення на 6-10%.
Мета. Дослідження актуальної проблеми голоду і недоїдання для реалізації концепції
сталого розвитку в рамках глобальної економіки.
Результати. У статті досліджуються глобальні масштаби голоду та недоїдання.
Зазначено, що головними чинниками даної проблеми є скорочення площі орних земель,
збільшення використання продовольчої сировини для виробництва біопалива, зростання
дефіциту прісної води, кліматичні зміни, бідність, пандемія COVID-19, військові
конфлікти. Робиться висновок про те, що реалізація концепції сталого розвитку є дієвим
інструментом вирішення глобальної проблеми голоду та недоїдання.
Висновки. Головними факторами сучасних масштабів голоду і недоїдання, а також імовірною причиною їх збільшення можна вважати: 1) скорочення площ земель, придатних
для сільськогосподарського виробництва; 2) збільшення використання продовольчої сировини для виробництва біопалива; 3) зростання дефіциту прісної води; 4) кліматичні
зміни, що збільшують частоту і масштаби руйнівних повеней, засух, пожеж, ураганів та
ін.; 5) бідність; 6) пандемія COVID-19; 7) військові конфлікти. Рішення глобальної проблеми голоду і недоїдання вимагає комплексного підходу. Аналіз факторів, що її обумовлюють, вказує на те, що застосування попередніх підходів вже недостатньо в нинішніх
обставинах. На нашу думку, першочерговим завданням в переліку завдань ООН, спрямованих на досягнення нульового голоду, є недопущення подальших змін клімату,
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якнайшвидша адаптація місцевих систем агропродовольчого виробництва до нових умов,
забезпечення схоронності і розширеного відтворення ресурсного потенціалу сільських
територій.
Ключові слова: голод і недоїдання, орна земля, біопаливо, дефіцит прісної води,
кліматичні зміни, бідність, COVID-19, військові конфлікти, сталий розвиток.
Ruslan MUDRAK
Doctor in Economics, Professor, Head of the Department of Economics,
Uman National University of Gardening
Olena DOVGAL
Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Economic Theory and
Social Sciences, Mykolaiv National Agrarian University
ACTUAL PROBLEMS OF THE GLOBAL ECONOMY: FAMINE AND MALNUTRITION
Abstract
Introduction. At the end of 2019, almost 690 million people or 8.9% of the world population
experienced physical and moral sufferings as a result of the deficit of edible food with a proper
nutritious value. The lack of food became lethal for many people. On 20 August, 2020,
7134 thousand people died of starvation. The most deplorable fact is that the third part of those
who died of starvation is children. Besides chronic famine, more and more people are facing the
problem of temporary famine or malnutrition, i.e. forced decrease of food consumed and its
quality. Two billion people or 25.9% of the world population didn’t have regular access to a
sufficient amount of nutritious food in 2019. Deficit of nutritious calories, low quality of food and
its imbalance result in physical and mental development delay of people. Losses of labor
productivity because of famine can cause GDP decrease per capita by 6-10%.
The Purpose is the advancement of urgent problems of famine and lack of delivery for the
implementation of the concept of stable development in the framework of the global economy.
Results. The main reasons of the current scale of famine and malnutrition could be the following:
1) reduction of land areas suitable for agricultural production; 2) increase of food raw materials
for biofuel production; 3) increase of the fresh water deficit; 4) change of the climate causing the
frequency and the scale of devastating floods, droughts, fires, hurricanes, etc.; 5) poverty;
6) pandemic COVID-19; 7) military conflicts. Solution of the global problem of famine and
malnutrition requires a complex approach. Analysis of the factors causing this problem shows that
the application of the previous approaches is not sufficient under current conditions. We think
that the top-priority task in the task list of UNO aimed at the achievement of zero hunger is the
prevention of further climate changes, immediate adaptation of local systems of agricultural
production to new conditions, preservation and extensive restoration of the resource potential of
rural territories. Mentioned tasks correspond to the fulfillment of the conditions of sustainable
development. It means that the implementation of the concept of sustainable development within
the global economy is a powerful tool to solve the global issue of famine and malnutrition.
Keywords: famine and malnutrition, arable land, biofuels, fresh water deficit, climate change,
poverty, COVID-19, military conflicts, sustainable development.
JEL classification: F6; Q18
Вступ
Гуманізація суспільних відносин, яка стала наслідком демократичних
перетворень, стрімкого поширення свободи слова та піднесення прав людини на якісно
новии рівень, вимагає рішучих заходів, спрямованих на викорінення ганебних явищ, що
не лише принижують честь і гідність людини, але і становлять загрозу для її здоров’я та
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життя. Серед таких явищ голод і недоїдання – одні з наибільш поширених. Станом на
кінець 2019 року маиже 690 мільионів людеи, або 8,9% світового населення [1],
зазнавали фізичних і моральних страждань внаслідок дефіциту достатньої по
поживності та придатної до споживання їжі. Для багатьох людеи нестача їжі стала
летальною. Так, станом на 20 серпня 2020 року від голоду померло 7134 тис. осіб [2].
Наисумнішим є те, що маиже третина тих, хто гине від голоду – діти.
Крім хронічного голоду, все більша кількість людеи стикається із проблемою
тимчасового голоду або недоїдання – вимушеного зниження кількості та якості їжі, яку
вони споживають. Два мільярди людеи, або 25,9% світового населення, не мали
регулярного доступу до достатньої по поживності та кількості їжі у 2019 році [1].
Окрім суто гуманітарного аспекту, проблема голоду та недоїдання має і негативні
економічні наслідки – дефіцит харчових калоріи, низька якість їжі та її
незбалансованість зумовлюють затримки у фізичному та розумовому розвитку людини.
Це завдає непоправні втрати продуктивності праці та загальної економічної динаміки.
Як зауважують в Офісі науки та технологіи Британського парламенту, втрати в
продуктивності праці через голод можуть спричинити зменшення ВВП на душу
населення на 6-10%. Дефіцит поживних речовин при внутрішньоутробному розвитку та
у ранньому дитячому віці спричиняє погании когнітивнии розвиток, що призводить до
зниження продуктивності праці та потенціалу отримання доходу впродовж усього
життя [3]. Як наслідок, голод та недоїдання є головними причинами так званого
«заклятого кола бідності» в економіках відсталих країн. Тому пошук способів якщо не
повного подолання, то хоча б суттєвого зменшення даної проблеми – тема наукових
досліджень, яка ще довго буде надзвичаино актуальною.
Проблема продовольчої безпеки з’явилася в центрі уваги світової політики и
економіки на початку 70-х років ХХ ст., коли один із наибільш авторитетних органів ООН
– ФАО – розробила міжнародну стратегію продовольчої безпеки, яка стала з того часу
предметом постіиного обговорення на світовому і міжурядовому рівнях. Поняття
«продовольча безпека» введено в міжнародну практику після потужної зернової кризи
1972-1973 рр. З моменту появи терміну і до сучасного періоду відбувається иого
постіинии генезис, що зумовлено динамічним станом національних та світової економік
і їх агропродовольчих секторів. Прогрес соціально-економічних, правових і регрес
екологічних аспектів агропродовольчого виробництва, тобто зміна продовольчої
проблеми за змістом, вимагає адекватних підходів до розуміння суті безперервного
ланцюга причинно-наслідкових зв’язків явища, а відтак – адекватних підходів до
конструювання форми, яка, в силу описаних причин, постіино видозмінюється.
Наразі, питанню продовольчої проблеми та її вирішенню через механізм
гарантування продовольчої безпеки на усіх рівнях економіки, присвячено велику
кількість наукових досліджень. Серед закордонних вчених звертають на себе увагу
роботи de Valença A.W., Bake A., Brouwer I.D. та Giller K.E. [4], Godecke T., Stein A.J. та
Qaim M. [5], Bommarco R., Vico G. та Hallin S. [6], Brooks K. та Place F. [7], Wallsa H.,
Bakerb Ph., Chirwac E. та Hawkins B. [8], van Dijk M., Grambergerc M., Laborde D. та ін. [9].
Серед вітчизняних дослідників продовольчої тематики слід виділити роботи
Духницького Б.В. [10], Кириленка І.Г., Івченка В.Є. та Дем’янчука В.В. [11],
Замлинського В.А. [12], Сичевського М.П. [13], Лагодієнко В.В. [23, 24] та ін.
Не зважаючи на значнии науковии доробок в рамках досліджуваної тематики,
глобальна проблема голоду та недоїдання – далека від вирішення, що обумовлює
необхідність подальших наукових пошуків у даному напрямку.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження актуальної проблеми голоду і недоїдання для
реалізації концепції сталого розвитку в рамках глобальної економіки. Для досягнення
поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: вивчити причини актуальної
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проблеми голоду і недоїдання; розглянути основні фактори впливу на запобігання
голоду і недоїданню; розглянути сучасні підходи та обґрунтувати напрями подолання
голоду і недоїдання з метою реалізації концепції сталого розвитку в рамках глобальної
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження
Наразі спостерігається стіика висхідна тенденція кількості голодуючих у всьому
світі. Якщо не буде вжито негаиних та рішучих заходів для запобігання поширеності
голоду і недоїдання, то зусилля попередніх років будуть змарновані – адже прогнозна
кількість голодуючих в 2030 р. перевищить 840 млн осіб (рис. 1). Головними чинниками
сучасних масштабів голоду та недоїдання, а також имовірною причиною їх збільшення
можна вважати: 1) скорочення площ земель, придатних для сільськогосподарського
виробництва; 2) збільшення використання продовольчої сировини для виробництва
біопалива; 3) зростання дефіциту прісної води; 4) кліматичні зміни, які збільшують
частоту та масштаби руинівних повенеи, посух, пожеж, ураганів тощо; 5) бідність;
6) пандемія COVID-19; 7) віиськові конфлікти.
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Рис. 1. Кількість людей у світі, які страждали від голоду, млн осіб*
побудовано за даними [1]
Серед факторів, що негативно впливають на вирішення глобальної проблеми
голоду і недоїдання, на перше місце ми поставили скорочення площ орних земель. Адже
кількість та якість земель сільськогосподарського призначення – головнии
обмежувальнии чинник продовольчого виробництва. Особливості впливу даного
фактору необхідно розглядати в двох аспектах – абсолютному та відносному.
Абсолютне скорочення площ земель, придатних для сільськогосподарського
виробництва, пояснюється тим, що урбанізація, будівництво нових промислових
об’єктів та доріг заимають ділянки земної поверхні, що потенціино могли б
використовуватися аграріями.
Наступним чинником абсолютного скорочення є опустелювання. Це деградація
землі, яка характеризується скороченням рослинності, висушуванням землі, зниженням
родючості ґрунту та иого зв’язаності, через що може відбуватися швидка вітрова ерозія
або утворюватися пилові бурі [14]. За даними ООН, посушливі землі заимають вже 41%
земної суші і служать місцем існування для понад 2 млрд людеи. До 2030 року 135 млн
людеи по всьому світу, швидше за все, будуть змушені мігрувати внаслідок екологічної
деградації своїх земель. Щохвилини у світі деградує 10 га ґрунтів, опустелювання
зазнають 23 га земель, емісія вуглецю підвищується на 6150 тон [15]. Підвищення
середньорічної температури на 1°С зсуває межу агрокліматичних зон в середньому на
100 км на північ. Таким чином, глобальне потепління розширює ареали
агрокліматичних зон із недостатнім та гостро дефіцитним зволоженням (степ,
напівпустеля, пустеля), що негативно позначається на перспективі вирощування
наиважливіших сільськогосподарських культур у їх межах.
Головними причинами опустелювання є:
- вирубка лісів;
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- надмірнии випас рослинного покриву худобою;
- надмірна розораність ґрунтів;
- дефіцит вологи;
- використання для поливу сільськогосподарських культур водних ресурсів із
надмірною кількістю розчинених солеи.
Наступним чинником абсолютного скорочення земель, придатних для сільськогосподарського виробництва, є затоплення. Збільшення викидів парникових газів підвищує температуру Світового океану, що спричиняє танення льодовиків та підвищення
рівня води в ньому. Зростання рівня Світового океану загрожує затопленням острівним
державам і прибережним територіям. Наразі, в зоні ризику перебувають 11% з
7,6 млрд людеи, що живуть у світі. Всі вони проживають на висоті менше 10 м над рівнем
моря [16]. Підиом рівня моря призведе до сильніших штормів і засолення ґрунтів. А
падіння врожаиності спричинить зростання цін на продукти харчування – зокрема в
країнах, які розташовані на інших континентах і не мають виходу до моря [17].
Відноснии аспект скорочення земель полягає у тому, що їх кількість не
збільшується, а населення планети постіино зростає. В результаті площа орних земель
із розрахунку на пересічного жителя планети постіино скорочується – з 0,37 га в 1961 р.
до 0,19 га в 2016 р. і далі (рис. 2). Негативна дія даного ефекту посилюється деградацією
земель сільськогосподарського призначення – втратою родючості внаслідок низької
культури землеробства, безгосподарності та хижацького ставлення до земельних
ресурсів багатьох землекористувачів.
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Рис. 2. Площа орних земель на 1 особу, га у середньому в світі*
*побудовано за даними [18]
Використання продовольчої сировини для виробництва біопалива демонструє
стрімке зростання (табл. 1).
Таблиця 1. Світове використання агропродовольчої продукції для виробництва
біопалива, тис. тон*
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ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
315

Таким чином, відбувається поступова ескалація відволікання усе більшої частки
продовольчої сировини на непродовольчі потреби. Наприклад, у 2019 р. 7,8% світового
виробництва зерна було спрямовано на біопаливну переробку.
ООН визнає дефіцит води проблемою №1 у світі. До 2025 року 3,2 мільярда
жителів планети будуть страждати від нестачі прісної води [20]. До 2030 року
глобальнии дефіцит водних ресурсів на планеті досягне 40%. Адже до 2050 року сільське
господарство повинно збільшити глобальне виробництво продовольства на 60%,
причому виключно в країнах, що розвиваються. Одночасно попит на промислові товари
також зростає, створюючи додаткове навантаження на водні ресурси. Очікується, що в
період з 2000 по 2050 рік світовии попит на воду для промислових цілеи збільшиться на
400% [21]. Враховуючи, що на сучасне сільське господарство припадає понад 80%
використання прісної води, її наростаючии дефіцит стане причиною скорочення
вирощування поливних сільськогосподарських культур, особливо в посушливих
регіонах планети.
Несприятливі кліматичні зміни внаслідок глобального потепління посилюють
проблему голоду та недоїдання, справляючи негативнии вплив на перспективи
світового сільського господарства. Масштаби лісових пожеж, посух, повенеи, ураганів
зростають безпрецедентними темпами, так само як і ареали територіи, які вони
охоплюють, знищуючи маино людеи, посіви сільськогосподарських культур, худобу.
Бідність є одним із головних факторів голоду та недоїдання. Слабкі, застіині та
несприятливі економічні умови є ключовими причинами зростання бідності та
недоїдання. Уповільнення та спади світової економіки, особливо після фінансової кризи
2008-2009 рр., були головними прискорювачами поширення голоду. Незважаючи на
значнии економічнии прогрес у багатьох наибідніших країнах світу та зниження за
останніх два десятиліття екстремального рівня бідності з понад 50 до маиже 30%, маиже
10% населення планети все ще живе на 1,9 і менше дол. США на день. Насамперед – це
населення країн Африки на південь від Сахари та Південної Азії. Великі нерівності в
розподілі доходів, активів та ресурсів, а також відсутність ефективної політики
соціального захисту в бідних країнах підривають доступ до продуктів харчування,
особливо для бідних та вразливих груп. Економічні умови, структурні дисбаланси та
відсутність адресності в соціальніи політиці взаємодіють із негативними природними
та антропогенними причинами, що викликає постіину бідність та голод [1].
До початку пандемії COVID-19 понад 820 мільионів людеи в усьому світі вже
перебували у статусі хронічної продовольчої небезпеки. Останні дані показують, що
рівень продовольчої безпеки для 135 мільионів людеи був класифіковании як
критичнии або гіршии (екстремально критичнии). Ця кількість може збільшитися
маиже вдвічі до кінця 2020 року через вплив COVID-19. Аналогічно, кількість дітеи у віці
до 5 років із затримкою в рості зараз становить 144 мільиони. Це понад 20% дітеи у
всьому світі. Кількість дітеи, які втрачають вагу наразі становить 47 мільионів. Ці
показники можуть швидко зростати. Станом на кінець травня 2020 р. 368 мільионів
дітеи шкільного віку були позбавлені щоденного шкільного харчування, від якого вони
сильно залежать. Пандемія COVID-19 може підштовхнути близько 49 мільионів людеи
до стану краиньої бідності до кінця 2020 р. Кожне зниження світового ВВП на 1%
призведе до додаткових 700 тис. дітеи із затримкою в рості. Негативні зміни в доходах у
поєднанні з іншими потрясіннями можуть призвести до швидкого збільшення кількості
людеи, які гостро страждають від нестачі їжі в наиближчі три-чотири місяці [22].
Значна кількість ареалів зброиних конфліктів (міждержавних та громадянських)
співпадають із ареалами, враженими голодом і недоїданням – Афганістан, Конго,
Північна Корея, Лівія, Ірак, М’янма, Нігерія, Пакистан, Сомалі, Судан, Ємен, Палестина,
Сирія, Туреччина (табори сіріиських біженців) та ін. Наприклад, в Україні попри
складнии стан економіки, пов’язании із трансформаціиними перетвореннями та
реформуванням, починаючи з моменту здобуття незалежності и до 2014 р., жодного разу
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не виникало проблем із достатністю продовольчого забезпечення населення країни.
Проте, починаючи з 2014 р., у зв’язку з віиськовою агресією РФ проти України та
окупацією нею частини українських територіи, виникла проблема продовольчого
забезпечення населення окупованих територіи. Так, в ОРДЛО 500 тис. осіб або 9%
населення територіи за рівнем споживання продуктів харчування знаходяться у
критичному або гіршому (екстремально критичному) стані, тобто переживають
тимчасовии (недоїдання) або хронічнии голод [1].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Вирішення глобальної проблеми голоду та недоїдання потребує комплексного
підходу. Аналіз чинників, які її зумовлюють, вказує на те, що застосування попередніх
підходів – продовольча допомога, аліментарнии контроль, підтримка місцевих систем
життєзабезпечення, санітарії та гігієни, підвищення рівня гастрономічної культури,
скорочення диференціації доходів, підвищення прав жінок та неповнолітніх та ін., уже
недостатньо за нинішніх обставин. Адже, зважаючи на зростаючии дефіцит прісної води,
руинівні кліматичні наслідки глобального потепління, загрозу нових пандеміи,
збільшення кількості віиськових конфліктів тощо, в зону продовольчої небезпеки може
потрапити населення країн, які наразі не відчувають проблем у функціонуванні
національних продовольчих систем. На нашу думку, першочерговим завданням у
переліку завдань ООН, спрямованих на досягнення нульового голоду, є недопущення
подальших змін клімату, якнаишвидша адаптація місцевих систем агропродовольчого
виробництва до нових умов, забезпечення збереження та розширеного відтворення
ресурсного потенціалу сільських територіи. Власне, озвучені завдання співпадають із
виконанням умов сталого розвитку. Це означає, що реалізація концепції сталого
розвитку в рамках глобальної економіки є потужним інструментом вирішенням
глобальної проблеми голоду та недоїдання.
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Анотація
Вступ. Розвиток інформаційних технологій дає можливість створити системи, які
покращують бізнес-операції та оптимізують процес прийняття управлінських рішень.
Недостатній рівень впровадження компаніями сучасних інформаційних технологій лише
перешкоджає досягненню значних конкурентних переваг. Сполучною ланкою між сферою
бізнесу, її потребами в ефективній діяльності, з урахуванням вимог стейкхолдерів і
сферою інформаційних технологій, виступає бізнес-аналіз.
Метою дослідження є аналіз діяльності бізнес-аналітика на підприємстві, зокрема його
функціональні обов’язки у проведенні маркетингових досліджень.
Результати. Предметом бізнес-аналізу є одна з функцій управління, що відображає
технологічний етап процесу прийняття управлінських рішень щодо змін в бізнесі під
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів і зводиться до аналітичного забезпечення даних
рішень. Об'єктом дослідження бізнес-аналізу на практиці маркетингових досліджень є
діяльність компаній, спрямована на здійснення змін у бізнесі, виходячи з вимог
стейкхолдерів. У методі бізнес-аналізу можна виділити специфічні риси, наявність яких
зумовлена його спрямованістю на обґрунтування управлінських рішень в області змін у
бізнесі: системний і комплексний підхід, нормативність, безперервність, адекватність,
адаптивність, врахування факторів невизначеності й ризику. Об'єкт бізнес-аналізу являє
собою систему, що функціонує і постійно розвивається й удосконалюється. У зв'язку з
цим, повинен бути визначений перелік найбільш важливих завдань, без дослідження яких
отриманий результат не можна розглядати як повний.
Висновки. Метод бізнес-аналізу як напрям економічного аналізу розглядається як
системне комплексне дослідження власне бізнесу і його оточення з метою забезпечення
проведення змін, що задовольняють потреби всіх стейкхолдерів. Системний підхід при
проведенні бізнес-аналізу означає, що всі поставлені завдання повинні бути вирішені
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повною мірою. Компанії можуть по-різному використовувати бізнес-аналіз: вони можуть зробити його необхідним елементом системи управління, а можуть використовувати й окремі його елементи. Відповідно, масштаб бізнес-аналізу буде змінюватися.
Ключові слова: бізнес-аналіз, бізнес-аналітик, маркетингові дослідження, стейкхолдери,
управлінські рішення.
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Abstract
Introduction. The development of information technology makes it possible to create systems
that improve business operations and optimize the management decision-making process.
Insufficient level of implementation of modern information technologies by companies only
hinders the achievement of significant competitive advantages. The connecting link between the
business sector, its needs for effective operation, taking into account the requirements of
stakeholders and the field of information technology, is business analysis.
The purpose of the study is to analyze the activities of a business analyst in the enterprise, in
particular his functional responsibilities in conducting marketing research.
Results. The subject of business analysis is one of the functions of management, which reflects the
technological stage of the decision-making process of change in business under the influence of
internal and external factors and it is reduced to the analytical support of these decisions. The
object of study of business analysis in the practice of marketing research is the activities of
companies aimed at making changes in the business, based on the requirements of stakeholders.
In the method of business analysis can be identified specific features, the presence of which is due
to its focus on justifying management decisions in the field of business change: systematic and
comprehensive approach, normative, continuity, adequacy, adaptability, uncertainty and risk. The
object of business analysis is a system that operates and is constantly evolving and improving. In
this regard, a list of the most important tasks should be identified, without the study of which the
result cannot be considered complete.
Conclusions. The method of business analysis as a direction of economic analysis is considered as
a systematic comprehensive study of the business itself and its environment in order to ensure
change that meets the needs of all stakeholders. A systematic approach to business analysis means
that all tasks must be fully addressed. Companies can use business analysis in different ways: they
can make it a necessary element of the management system, and can use some of its elements.
Accordingly, the scale of business analysis will change.
Keywords: business analysis, business analyst, marketing research, stakeholders, management
decisions.
JEL classification: M31
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Вступ
Виживання компанії на ринку залежить від її здатності вчасно реагувати на зміни
в зовнішньому середовищі и оперативно змінюватися, зберігаючи при цьому
конкурентні переваги.
Конкурентні переваги підприємств на сьогоднішніи день значною мірою
визначаються їх можливостями підлаштовуватися під зміни ринку: впроваджувати
інноваціині технології, нові продукти, адаптувати методи управління. Інформаціині
технології розглядаються як наиважливішии компонент інноваціи. Зміни бізнесу
повинні не тільки бути націлені на виробництво високоякісних продуктів, а и
перебувати під пильною увагою осіб, зацікавлених в практичних результатах таких змін,
тобто стеикхолдерів [1].
Проблемам методології проведення маркетингових досліджень приділяють
увагу багато науковців. Питання теоретичного базису зазвичаи розглядаються через
створення в системі маркетингових досліджень окремих аналітичних даних за
допомогою залучення методів експертних оцінок [2, 8, 9]. Прикладні методичні
технології здебільшого складаються з цифрового навантаження. Так, зокрема, деякі
автори [2, 7, 10, 11] наголошують на формуванні відповідної «математичної» бази даних
для досліджень, що дасть змогу не лише провести узагальнення існуючої на ринку
ситуації, а и дозволятимуть більш репрезентативно формувати матриці з, наприклад,
прогнозування, управління ризиками чи прииняття управлінських рішень за допомогою
використання «теорії ігор».
Розвиток інформаціиних технологіи дав можливість створити системи, які
покращують бізнес-операції та оптимізують процес прииняття управлінських рішень. У
сучасних умовах недостатніи рівень впровадження компаніями сучасних інформаціиних
технологіи перешкоджає досягненню значних конкурентних переваг. З іншого боку,
виникає невдоволення бізнес-спільноти, пов'язане з кінцевими результатами
впровадження сучасних інформаціиних технологіи. Представники вищого керівництва
компаніи констатують, що інвестиції в інформаціині технології не завжди приводять до
необхідного результату, не завжди відповідають очікуванням, а самі технології
використовуються не з повною віддачею.
Таким чином, сучасні технології дозволяють розробляти інформаціині системи,
але вони часто не відповідають вимогам бізнесу і не дають значних конкурентних
переваг для організаціи. Це пов'язано з відсутністю необхідного рівня взаємодії
розробників інформаціиних систем з користувачами даних систем і особами, що
визначають цілі їх створення.
Мета дослідження
Метою дослідження є аналіз функціи бізнес-аналітика на підприємстві, а також
завдань, які він виконує під час проведення маркетингових досліджень, їх доцільність та
шляхи імплементації на різних рівнях підприємства.
Виклад основного матеріалу
Сполучною ланкою між сферою бізнесу, її потребами в ефективніи діяльності, з
урахуванням вимог стеикхолдерів і сферою інформаціиних технологіи, виступає бізнесаналіз.
Термін «бізнес-аналіз» з'явився в економічніи літературі порівняно недавно, і
однозначності в трактування нового напрямку економічного аналізу у працях
вітчизняних і зарубіжних економістів не спостерігається.
Наибільш авторитетним можна вважати визначення, запропоноване
Міжнародним інститутом бізнес-аналізу (IIBA®): «бізнес-аналіз визначається як набір
завдань і методів, що використовуються для роботи в якості сполучної ланки між
стеикхолдерами для того, щоб зрозуміти структуру, політику и роботу організації, а
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також рекомендувати рішення, які дозволять організації досягти своїх цілеи. Останнім
часом бізнес-аналіз пов'язують з керованими змінами в бізнесі і визначають як практику
залучення змін в організаціиному контексті шляхом визначення потреб і рекомендації
рішень, що приносять користь стеикхолдерам» [6].
Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) – основи знань з бізнес-аналізу,
укладені Міжнародним інститутом бізнес-аналізу IIBA розділяє діяльність бізнесаналітика на шість областеи знань, які визначають, що практикуючии бізнес-аналітик
повинен розуміти і які завдання повинен вміти виконувати:
1. Аналіз підприємства (иого метою є визначення бізнес-задач та шляхів
можливих рішень).
2. Планування та моніторинг (вибір методів бізнес-аналізу, ідентифікація
зацікавлених сторін, визначення способів управління та оцінки результатів).
3. Збір інформації та виявлення вимог (робота зі стеикхолдерами з метою
визначення їх потреб і вивчення середовища, в якому вони знаходяться).
4. Аналіз вимог (дослідження інформації про стеикхолдерів, поточнии стан їх
бізнесу, визначення можливих механізмів врахування їх вимог).
5. Управління вимогами (вибір методів для можливого врегулювання конфлікту
інтересів, узгодження приинятих рішень зі всіма сторонами).
6. Оцінка рішення і перевірка (охоплює процеси виявлення прогалин та
недоліків у рішеннях, оцінку пропонованих рішень) [5].
Можна виділити три сфери, взаємодію з якими здіиснює бізнес-аналітик в
рамках вирішення поставлених перед ним завдань:
1) вищии менеджмент організації, що визначає перш за все стратегічні цілі
діяльності;
2) бізнес-співтовариство, яке відповідає за окремии напрям діяльності
організації (наприклад, постачання, збут, ведення бухгалтерського обліку та ін.);
3) співтовариство з питань розвитку. Тут можна виділити вищии керівнии
елемент, наприклад IT-директора, керівника проекту і команду, що забезпечує рішення.
Завданням даного співтовариства є успішна реалізація проекту як в межах відведеного
бюджету, так і в межах визначених термінів і графіків.
У зв'язку з вищезазначеним виникає необхідність в функції координації діи, яка
може бути покладена на виконавчии орган. Однак, завданнями останнього є визначення
стратегічних цілеи, тобто виконавчии орган, як правило, не пов'язании з аналізом
деталеи проекту. І тут виникає питання: хто буде перевіряти, що результат проекту
(продукт) повністю вирішує поставлену бізнес-задачу?
Ця функція і покладена на бізнес-аналітика. Він незалежно оцінює бізнес-задачу
і визначає рішення для команди, що забезпечує реалізацію, а потім гарантує, що отримании результат в повніи мірі призводить до вирішення виниклої раніше проблеми [1; 3].
Бізнес-аналітик в першу чергу орієнтовании на бізнес-проблему, а не на технічні
можливості її рішення. У деяких випадках бізнес-аналітик взагалі може бути не
пов'язании з інформаціиними технологіями, наприклад при наданні допомоги
керівництву вищого рівня у визначенні стратегії або збору інформації та виконання
контрольних процедур. Таким чином, у центрі уваги бізнес-аналітика завжди
знаходиться рішення бізнес-проблеми або продукт.
Слід зазначити, що в науковому середовищі та практичніи діяльності відсутнє
уніфіковане визначення і розуміння того, чим заимається бізнес-аналітик, яка иого роль
в системі управління бізнесом. Це пов'язано з тим, що бізнес-аналітика як сукупність
компетенціи історично отримала свіи розвиток в сфері інформаціиних технологіи
(технічніи сфері), а також безпосередньо в бізнес-середовищі. І процес цеи триває.
В узагальненому вигляді сукупність завдань, які доводиться вирішувати бізнесаналітику в ході иого роботи, можна подати наступним чином:
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– виявлення і розуміння бізнес-проблем організації та галузі, а також
визначення шляхів їх вирішення;
– визначення сильних і слабких сторін бізнесу і розробка напрямів розвитку;
– аналіз ресурсів, вимог, бізнес-процесів щодо запропонованого вирішення
бізнес-проблем;
– документування рішення бізнес-завдань в зрозумілому для вищого
менеджменту і приинятному для команди розробників вигляді;
– визначення областеи удосконалення внутрішніх бізнес-процесів;
– взаємодія зі структурними підрозділами організації, задіяними у вирішенні
бізнес-проблем з метою отримання зворотного зв'язку і оцінки альтернативних бізнесрішень;
– визначення очікувань зацікавлених сторін і управління ними.
Розвиток бізнес-аналізу як напряму економічного аналізу вимагає уточнення
иого предмету, об'єкту і методу.
Предметом бізнес-аналізу є одна з функціи управління, що відображає
технологічнии етап процесу прииняття управлінських рішень щодо змін в бізнесі під
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів і зводиться до аналітичного забезпечення
даних рішень [4].
Об'єктом дослідження бізнес-аналізу на практиці маркетингових досліджень є
діяльність компаніи, спрямована на здіиснення змін у бізнесі, виходячи з вимог
стеикхолдерів.
Специфічні риси можна виділити и у методі бізнес-аналізу, наявність яких
зумовлена иого спрямованістю на обґрунтування управлінських рішень в області змін у
бізнесі: системнии і комплекснии підхід, нормативність, безперервність, адекватність,
адаптивність, врахування факторів невизначеності и ризику.
Об'єкт бізнес-аналізу являє собою систему, що функціонує і розвивається в
просторі и часі [2]. У зв'язку з цим, повинен бути визначении перелік наибільш важливих
завдань, без дослідження яких отримании результат не можна розглядати як повнии:
1. Врахування фактору невизначеності. Невід'ємними елементами процесу
прииняття управлінських рішень, метою яких є зміни в бізнесі з урахуванням вимог
стеикхолдерів, виступають фактори невизначеності и ризику. Це стосується як факторів,
на які компанія не може вплинути (невизначеність зовнішнього середовища), так и
контрольованих факторів (невизначеність у бізнесі). Тому стає очевидною необхідність
обліку чинників невизначеності и ризику в рамках проведених в ході бізнес-аналізу
досліджень, що може бути забезпечено за рахунок застосування специфічних
аналітичних процедур, таких як методи імітаціиного моделювання, теорії имовірності,
процедур розробки сценаріїв та ін.
2. Нормативність. Вимога нормативності бізнес-аналізу може бути реалізована
по-різному. По-перше, якщо розглядати нормативність як спрямованість на вирішення
бізнес-проблем, то в даному випадку вона означає, що цінність такого аналізу
визначається ефективністю управлінських рішень, що стосуються змін у бізнесі, які
приимаються на основі інформації, підготовленої у ході бізнес-аналізу, а не висновками
в межах самого дослідження, навіть якщо при иого проведенні використовувалися
наисучасніші та ефективні методи дослідження. По-друге, нормативними повинні бути
процедури, використовувані при проведенні бізнес-аналізу. Нормативність завдань
передбачає використання адекватних підходів у межах дослідження і відповідних
процедур. Отже, необхідною умовою розвитку бізнес-аналізу є розробка і застосування
нормативних методів, за допомогою яких може бути отримана необхідна інформація для
прииняття управлінських рішень у сфері змін бізнесу.
3. Безперервність. Дана вимога передбачає, що бізнес-аналіз повинен носити не
випадковии і не епізодичнии характер, а проводитися на систематичніи основі. Це
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дозволить тримати під контролем всі ключові показники. Безперервність бізнес-аналізу
передбачає використання системи зворотних зв’язків.
4. Адекватність. Зазначена вимога припускає, що пошук даних повинен
здіиснюватися на основі характеру розв'язуваних завдань. Умови прииняття рішень
також визначають характер використаної інформації. Вимога адекватності передбачає
наявність у аналітика навичок вибору та розробки адекватних ситуації аналітичних
процедур діагностики і прогнозування. Крім усього іншого, бізнес-аналіз повинен бути
адекватнии щодо приинятої в організації концепції управління.
5. Адаптивність. Передбачається, що система бізнес-аналізу повинна
змінюватися під впливом бізнес-середовища, як внутрішнього, так і зовнішнього. Метою
такої адаптації є відповідність досліджень змінам, що відбуваються.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Метод бізнес-аналізу як напрямок економічного аналізу розглядається як
системне комплексне дослідження власне бізнесу і иого оточення з метою забезпечення
проведення змін, що задовольняють потреби всіх стеикхолдерів.
Методологія економічного аналізу передбачає системнии і комплекснии
підходи, оскільки об'єкт дослідження представляється як система. Щодо бізнес-аналізу,
це означає, що різні напрями діяльності, такі як бізнес-аналіз, виробництво, фінанси
тощо, розглядаються не відокремлено один від одного, а в сукупності, а також те, що
бізнес-аналіз враховує, з одного боку, вплив різних факторів на процеси, досліджувані в
ході иого проведення, а з іншого – вплив зазначених процесів на інші напрями діяльності
компанії [2].
Комплекснии підхід передбачає, що досліджувании об'єкт при проведенні аналізу розглядається з різних точок зору (естетичних, ергономічних, виробника і споживача,
екологічних та ін.). Для цього в бізнес-аналізі використовуються не тільки методи,
запозичені з математики, а и методи соціології, психології, історичного аналізу та ін.
Системнии підхід при проведенні бізнес-аналізу означає, що всі поставлені
завдання повинні бути вирішені повною мірою. Компанії можуть по-різному
використовувати бізнес-аналіз: вони можуть зробити иого необхідним елементом
системи управління, а можуть використовувати и окремі иого елементи. Відповідно,
масштаб бізнес-аналізу буде змінюватися.
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аграрного сектора [Текст] / Каріна Олександрівна Утенкова // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 2. – С. 327–335. – ISSN 2415-8453.
Анотація
У статті досліджено теоретичний базис механізму економічної безпеки аграрного
сектору.
Метою статті є розвиток теоретико-методологічних засад дослідження механізму
економічної безпеки аграрного сектору.
Методи дослідження: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи
економічної теорії щодо економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та
порівняння використовувались у процесі опрацювання літературних джерел та вивчення
поставлених питань; моделювання - у формуванні моделі механізму економічної безпеки.
Результати. Досліджено теоретико-методологічне підґрунтя поняття економічної
безпеки аграрного сектору, що поглиблює наукові знання щодо визначення особливостей
її розвитку. Становлення економічної безпеки мало такі етапи: І етап – 30-ті рр. ХХ ст.;
ІІ етап – 40–60-ті рр. ХХ ст.; ІІІ етап – 70–80-ті рр. ХХ ст.; IV етап – кін. 80-х – 90-ті рр.
ХХ ст.; V етап – поч. ХХІ ст. – дотепер. Обґрунтовано функціональні складові економічної
безпеки та уточнено їх зміст з позиції аграрного сектору України для забезпечення його
ефективного функціонування в сучасних умовах, зокрема йдеться про такі складові:
фінансова, кадрово-інтелектуальна, виробничо-технологічна, політико-правова, безпека
прийняття рішень і захищеність інформації, екологічна, інвестиційно-інноваційна,
соціальна, маркетингова, ресурсно-технічна, енергетична, продовольча, транспортна,
зовнішньоекономічна.
Висновки. Запропоновано модель механізму економічної безпеки аграрного сектору, що
дозволить управляти не лише заздалегідь відомими загрозами, а й реагуючи на виклики
сьогодення, своєчасно виявляти фактори активізації загроз економічній безпеці в
аграрній сфері. Модель дає змогу механізму економічної безпеки діяти у трьох площинах:
перманентна реалізація превентивних заходів; реагування на виявлені загрози і ризики;
ухвалення оперативних рішень щодо дій у непередбачених ситуаціях.
Ключові слова: економічна безпека, аграрний сектор, механізм, функціональні складові.
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Abstract
The theoretical basis of economic security mechanism of the agrarian sector is investigated in the
article.
The purpose of the article is to develop theoretical and methodological foundations for the study
of economic security mechanism of the agrarian sector.
Research methods: dialectical method of cognition of economic phenomena, the principles of
economic theory applied to the economic security; methods of theoretical generalization and
comparison were used in processing literary sources and studying the raised questions; modelling
is used for forming the model of economic security mechanism.
Results. The theoretical and methodological basis of the concept of economic security of the
agricultural sector was considered, which deepens scientific knowledge to determine the features
of its development. The formation of economic security had the following stages: Stage I – the 30s
in the twentieth century; Stage II – the 40s–60s in the twentieth century; Stage III – the 70s–80s
in XX century; Stage IV – the end of the 80s–90s in the twentieth century; Stage V – beginning of
XXI century – up to now. The functional components of economic security are substantiated and
their content is clarified from the standpoint of the agricultural sector of Ukraine to ensure its
effective functioning in modern conditions, particularly the following components: financial,
personnel-intellectual, production-technological, political-legal, decision-making security and
information security, ecological, investment-innovative, social, marketing, resource-technical,
energy, food, transport, foreign economic.
Conclusions. The model of the mechanism of economic security in the agricultural sector is
proposed, which will allow managing not only known threats beforehand, but also responding to
current challenges, identifying factors of intensification of threats to economic security in the
agricultural sector. The model allows the mechanism of economic security to operate in three
areas: permanent implementation of preventive measures; responding to identified threats and
risks; making operational decisions on actions in unforeseen situations.
Key words: economic security, agrarian sector, mechanism, functional components.
JEL classification: Q10
Вступ
Стабілізація та ефективнии розвиток аграрного сектору економіки України
неможливии без подальшого формування і становлення механізму економічної безпеки.
Теорія і практика переконливо доводять, що аграрнии сектор є наибільш уразливим до
негативної дії дестабілізуючих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.
Управління механізмом економічної безпеки аграрного сектору дозволяє ефективно
реалізовувати комплекс заходів захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз для
економічної безпеки.
Теоретичною основою дослідження механізму економічної безпеки агарного
сектору економіки України є, перш за все, з’ясування сутності таких ключових понять як
економічна безпека аграрного сектору, складові економічної безпеки аграрного сектору,
механізм економічної безпеки аграрного сектору.
Проблеми розвитку механізму економічної безпеки аграрного сектору досліджено такими науковцями: В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич [1], О.С. Власюк [2], Є.С. Жураківськии [3], С.М. Ілляшенко [4], В.І. Мунтіян [5], В.І. Ткачук [6], О.В. Ульянченко [7] та ін. ЗначISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
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на кількість публікаціи, присвячених ціи проблемі, підтверджує важливість окреслених
завдань, але повністю не вирішує їх, що зумовлює необхідність подальших досліджень.
Мета та завдання статті
Метою статті є розвиток теоретико-методологічних засад дослідження механізму
економічної безпеки аграрного сектору.
Виклад основного матеріалу дослідження
Категорія «економічна безпека» привертає усебічну увагу і вітчизняних, і
зарубіжних науковців. Останнім часом інтерес до вивчення цієї проблеми невпинно
зростає, що пов’язано з нестабільною політичною та економічною ситуацією в Україні та
світі. Водночас необхідно зазначити, що термін «економічна безпека» має порівняно
нетривалу історію. Як відомо, саме історичнии аспект є основою вивчення будь-якої
наукової категорії, оскільки допомагає детальніше розкрити її сутність.

Рис. 1. Динаміка інтенсивності публікацій досліджень з питань економічної
безпеки («economic security») у наукових англомовних джерелах світу з 1840 р.
Джерело: побудовано автором за матеріалами [8]
На рис. 1. подано інформацію щодо динаміки інтенсивності публікаціи
досліджень, присвячених вивченню економічної безпеки («economic security») у
наукових англомовних джерелах світу з 1840 р. Як свідчать дані рис. 1, інтенсивне
зростання в суспільстві наукового інтересу до економічної безпеки почалося з 1930 р., а
пік активності припав на 1944 р. У країнах пострадянського простору динаміку інтенсивності публікаціи досліджень з питань економічної безпеки можна прослідкувати з
наукових росіиськомовних джерел. Перше згадування припадає на 1861 р., але частка
таких праць мізерна, а інтенсивне зростання інтересу починається маиже через 130
років – на початку 90-х рр. ХХ ст. При цьому пік активності зафіксовано у 2002 р. (рис. 2).
Становлення економічної безпеки включало декілька етапів, характеристику
яких наведено у табл. 1.
На нашу думку, економічна безпека аграрного сектору є вагомим складником економічної безпеки держави і передбачає такии стан системи (у цілому чи окремих суб’єктів), якии в умовах перманентного впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища забезпечує стабільність функціонування і прогресивнии розвиток аграрного
сектору, що створює умови для збереження і подальшого відтворення ресурсного
потенціалу, гарантує продовольчу безпеку, сприяє розвитку сільських територіи.
Запропоноване тлумачення економічної безпеки аграрного сектору поглиблює
сутність цього терміну шляхом внесення двох акцентів:
- якісна характеристика (стабільність, прогрес, розвиток, продовольча безпека,
розвиток сільських територіи);
- вертикальна інтегрованість (складова економічної безпеки держави і, у тои же
час, формується суб’єктами аграрного сектору).
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Рис. 2. Динаміка інтенсивності публікацій досліджень з питань економічної
безпеки у наукових російськомовних джерелах світу з 1840 р.
Джерело: побудовано автором за матеріалами [8]
Таблиця 1. Характеристика етапів розвитку економічної безпеки
Етап

І етап
(30-ті рр. ХХ ст.)

ІІ етап
(40–60-ті рр.
ХХ ст.)
ІІІ етап
(70–80-ті рр.
ХХ ст.)
IV етап
(кін. 80-х–
90ті рр.
ХХ ст.)
V етап
(поч. ХХІ ст. –
дотепер)

Характеристика
Негативні наслідки економічної кризи, що сталася у 1929 – 1933 рр., стали
поштовхом до аналізу Ф. Рузвельтом внутрішніх проблем Сполучених Штатів
Америки. У результаті цього у 1934 р. було приинято Закон «Про національну
безпеку» (першии нормативнии документ, що регулював питання національної, а
отже, и економічної безпеки), а також створено Федеральнии комітет з економічної
безпеки. Але виділення «економічної безпеки» в особливу концепцію не відбулося.
Створении Ф. Рузвельтом комітет був покликании працювати з «економічною
безпекою» окремих осіб
В наслідок інтеграції провідних розвинених країн світу у 1940 – 60-х рр. створено
організації для забезпечення міжнародної економічної безпеки, а саме: Міжнароднии
валютнии фонд (1945 р.), Міжнароднии банк реконструкції та розвитку (1945 р.),
Міжнародну фінансову корпорацію (1956 р.), Міжнародну асоціацію розвитку
(1960 р.), Організацію країн-експортерів нафти (1960 р.), Міжнароднии центр по
регулюванню інвестиціиних спорів (1966 р.)
Країнами Західної Європи було розроблено стратегію економічного методу
забезпечення національної безпеки. Це дало змогу сформувати механізм протидії
внутрішнім і зовнішнім загрозам
Кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст. був переломним для країн колишнього СРСР. У
цеи період, як відомо, відбулася зміна командно-адміністративної системи на
ринкову систему господарювання. Підприємствам необхідно було перебудовувати
свою діяльність за ринковими законами. Економічна безпека цих держав у першу
чергу була сфокусована на збереженні їх економічної незалежності
Формування країнами пострадянського простору безпечних умов для здіиснення
підприємницької діяльності через прииняття низки державних нормативноправових актів з питань забезпечення національної економічної безпеки

Джерело: складено автором на основі [9-10]
Визначення складових елементів економічної безпеки аграрного сектору є
важливим завданням, що поглиблює теоретико-методологічнии базис дослідження
механізму економічної безпеки. На законодавчому рівні складові економічної безпеки
тлумачать Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України
№ 1277 від 29 жовтня 2013 р. [11]. Методичні рекомендації визначають економічну
безпеку як стан національної економіки і, враховуючи такии підхід, виділяють такі її
складові: виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиціиноінноваціина, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпеки.
Щодо аграрного сектору, то нормами законодавства такі складові не встановлено.
Базуючись на результатах проведених досліджень [12], вважаємо, що складовими
економічної безпеки аграрного сектору є такі: фінансова, кадрово-інтелектуальна,
виробничо-технологічна, політико-правова, безпека прииняття рішень і захищеність
інформації, екологічна, інвестиціино-інноваціина, соціальна, маркетингова, ресурснотехнічна, енергетична, продовольча, транспортна, зовнішньоекономічна.
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Фінансова – це стан фінансової системи аграрного сектору, за якого створюються
необхідні фінансові умови для иого стабільного економічного розвитку, забезпечується
захист фінансових інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, формуються умови для
збереження цілісності і єдності фінансової системи країни.
Кадрово-інтелектуальна – це ефективна робота працівників, заинятих в
аграрному секторі, а також збереження і розвиток інтелектуального потенціалу.
Виробничо-технологічна – це стан виробничої сфери аграрного сектору, за якого
забезпечується максимально ефективне використання наявних виробничих потужностеи у країні, їх модернізація та розширене відтворення, а також відповідність застосовуваних технологіи наикращим світовим аналогам, зростання рівня інноваціиності
виробництва та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки
Політико-правова – це усебічне правове забезпечення діяльності аграрного
сектору, дотримання чинного законодавства, а також політична стабільність
суспільства, захищеність від політичних криз та від політично мотивованих змін
законодавства, що можуть мати негативні наслідки
Безпека прииняття рішень і захищеність інформації – це забезпечення актуальною і суттєвою інформацією спеціалістів під час оцінювання впливу ризиків та загроз
для економічної безпеки, під час аналізу ситуації, що склалася у внутрішньому та зовнішньому середовищі, а також забезпечення захисту інформації від несанкціонованого
доступу з метою завдання шкоди та інших проявів недобросовісної конкуренції у
інформаціиніи сфері.
Екологічна – це забезпечення екологічної системи землеробства і екологобезпечного використання земель; мінімізація забруднення довкілля; дотримання
екологічних норм у різних аспектах діяльності суб’єктів аграрного сектору.
Інвестиціино-інноваціина – це стан економічного середовища аграрного сектору,
що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в розширення
виробництва, сприяє розвитку високотехнологічного виробництва, інтеграції науководослідної та виробничої сфери.
Соціальна – це стан розвитку аграрного сектору, якии здатнии забезпечити гіднии
рівень життя населення незалежно від віку, статі, рівня доходів, сприяти розвитку людського капіталу в аграрніи сфері як важливіи складовіи економічного потенціалу країни.
Маркетингова – це стан захищеності ринкових інтересів і стабільності
функціонування суб’єктів аграрного сектору на національному рівні та на рівні світової
економіки; забезпечення просування, обороту и споживання готової продукції.
Ресурсно-технічна – це стан розвитку аграрного сектору, що характеризується
достатнім рівнем забезпеченості сировиною, матеріалами, технікою, а також
ефективністю їх використання.
Енергетична – це забезпечення ефективного використання в аграрному секторі
енергетичних ресурсів країни, наявності на енергетичному ринку достатньої кількості
виробників та постачальників енергії, а також доступності, диференціиованості и
екологічності енергетичних ресурсів.
Продовольча – це стан виробництва аграрним сектором продуктів харчування,
якии забезпечує потреби кожного члена суспільства в продовольстві належної кількості
і якості за умови иого збалансованості та доступності.
Транспортна – це забезпечення перевезення в аграрному секторі пасажирів і
вантажів, а також зміцнення економічних зв’язків як між окремими регіонами України,
так і між Україною та іншими країнами.
Зовнішньоекономічна – це стан зовнішньоторговельних відносин, коли мінімізуються втрати від експорту і створюються умови для конкурентної експансії держави як
виробника високотехнологічної сільськогосподарської продукції (експортна безпека), а
також передбачається заміна сировинного характеру імпорту иого інноваціиноінвестиціиним спрямуванням (імпортна безпека).
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Актуальності також набуває трактування сутності механізму економічної
безпеки. У науковіи літературі на сьогодні відсутніи єдинии підхід до визначення цього
терміна, водночас иого іноді ототожнюють із поняттям «система економічної безпеки».
Термін «механізм» походить від давньогрець. «μηχάνησις» ‒ пристріи. Тлумачнии
словник української мови дає такі визначення механізму: 1) пристріи, що передає або
перетворює рух; 2) внутрішня будова, система чого-небудь; 3) сукупність станів і
процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та інше явище [13].
Вивчення економічного механізму («economic mechanism») набуває поступового
поширення від початку ХХ ст., що підтверджує аналіз динаміки інтенсивності публікації
результатів досліджень із цього питання в наукових англомовних джерелах світу з
1800 р. Пік зростання у світі наукового інтересу до цієї економічної категорії припадає
на кінець 80-х рр. ХХ ст. (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка інтенсивності публікацій досліджень присвячених економічному
механізму («economic mechanism») у наукових англомовних джерелах світу з 1800 р.
Джерело: побудовано автором за матеріалами [8].
Серед різних підходів до тлумачення механізму в економічніи літературі доцільно
перш за все розглянути теорію економічних механізмів (mechanism design theory),
авторами якої є лауреати Нобелівської премії 2007 р. Л. Гурвіц, Р. Маиєрсон і Е. Маскін [14]. Механізм зображено ними як модель передачі інформації в економічних
процесах, системах, яка передбачає агрегування інформації від різних економічних
суб’єктів у центрі та прииняття ним остаточних рішень (табл. 2).
Таблиця 2. Сутність механізму економічної безпеки аграрного сектору відповідно
до теорії економічних механізмів (mechanism design theory)
Л. Гурвіця, Р. Майєрсона і Е. Маскіна
Стадії
механізма

Сутність

суб’єкти економічної безпеки передають центру ‒ головному суб'єктові системи ‒
інформацію mi, що є суттєвою для ухвалення певного рішення
головнии суб'єкт системи економічної безпеки, отримавши таку інформацію, аналізує та
ІІ стадія оцінює її, прогнозує можливии результат, порівнює з бажаним результатом, після чого
ухвалює необхідні рішення: Y = f (m1,...,mn )
головнии суб'єкт системи економічної безпеки оголошує результат Y особам, що причетні
ІІІ стадія до иого отримання або зацікавлені в ньому, окреслює шляхи иого отримання, необхідні дії
для отримання результату, контролює та координує ці дії, у разі потреби корегує їх
І стадія

Джерело: сформовано автором за [14]
Зазначимо, що саме Л. Гурвіц ще в 60-х рр. ХХ ст. продемонстрував необхідність
формального моделювання передачі інформації в економічних процесах, які вимагають
агрегації інформації індивідуальних суб'єктів; сформував концепцію економічного
механізму; ввів поняття «механізм» [15].
Водночас економічнии механізм розглядається в економічніи теорії як сукупність
методів, форм, інструментів, які впливають на виробничу діяльність господарюючих
суб'єктів.
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Економічнии механізм аграрного сектору В.Я. Амбросов і Т.Г. Маренич розглядають як сукупність методів, форм, інструментів впливу на економічну и соціальну
стабілізацію сільського господарства та агропромислового комплексу в цілому через
систему державної підтримки: фінансово-бюджетну, кредитну, цінову, податкову,
страхову, інвестиціину, інноваціину, інформаціину, кадрову, – яка основана на інституціональніи базі [1].
Ураховуючи результати досліджень науковців щодо сутності механізму
економічної безпеки, нами сформульовано власне бачення змісту цієї економічної
категорії. Механізм економічної безпеки аграрного сектору, з нашого погляду, – це
ключова складова системи економічної безпеки, що являє собою сукупність законодавчо
врегульованих методів, заходів, засобів, важелів, які у взаємодії забезпечують
реалізацію стратегії економічної безпеки.
Сутність механізму економічної безпеки наочно демонструє рис. 4, на якому
представлено авторську розробку концептуальної моделі механізму.
СТАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Стратегія економічної безпеки
Формування підґрунтя для функціонування механізму економічної безпеки
Методи

Інструменти

Засоби

Важелі
Забезпечення

Нормативно-правове

Інформаціине

Аналітичне

Техніко-технологічне

Фінансове

Науково-методичне

Організаціине

Кадрове

Реалізація превентивних заходів
для забезпечення економічної
безпеки

Розробка матриці прийняття рішень щодо
забезпечення економічної безпеки

Можливість ухвалення
нестандартних рішень у
непередбачуваних ситуаціях

Оцінка загроз для економічної
безпеки у розрізі функціональних
складових

Внутрішні загрози

Фінансова

Кадровоінтелектуальна

Виробничотехнологічна

Інвестиціиноінноваціина
Ресурснотехнічна

Соціальна

Маркетингова

Енергетична

Продовольча

Зовнішні загрози

ПолітикоЕкологічна
правова
Безпека прииняття рішень і
захищеність інформації
ЗовнішньоТранспортна
економічна

Позиціонування об’єкта за рівнем економічної безпеки
Формування висновків щодо доцільності подальших дій
Вибір сценарію з матриці
прииняття рішень

Досягнення мети:
забезпечення належного рівня економічної безпеки

Прииняття нестандартного рішення
з урахуванням ситуації

Доведення рішень до виконавців
Реалізація рішень

Моніторинг ефективності
механізму економічної
безпеки

Рис. 4. Концептуальна модель механізму економічної безпеки аграрного сектора
Джерело: розроблено автором
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Основними перевагами запропонованої моделі механізму є: забезпечення сталого
економічного розвитку аграрного сектору, досягнення бажаного рівня ключових
показників иого діяльності; захист від негативного впливу кризових явищ економіки
(зовнішні загрози); запобігання випадкам умисного чи випадкового заподіяння шкоди
економічніи безпеці з боку персоналу (внутрішні загрози); забезпечення постіиного
моніторингу стану економічної безпеки; формування надіиних інформаціиних потоків і
своєчасне забезпечення зацікавлених осіб інформацією про економічнии стан;
запобігання небезпекам і загрозам у діяльності, а також можливість їх локалізації і
ліквідації.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Досліджено теоретико-методологічне підґрунтя поняття економічної безпеки
аграрного сектору, що поглиблює наукові знання щодо визначення особливостеи її
розвитку. Обґрунтовано функціональні складові економічної безпеки та уточнено їх
зміст з позиції аграрного сектору України для забезпечення иого ефективного
функціонування в сучасних умовах. Запропоновано модель механізму економічної
безпеки аграрного сектору, що дозволить управляти не лише заздалегідь відомими
загрозами, а и реагуючи на виклики сьогодення, своєчасно виявляти фактори
активізації загроз економічніи безпеці в аграрніи сфері. Модель дає змогу механізму
економічної безпеки діяти у трьох площинах: перманентна реалізація превентивних
заходів; реагування на виявлені загрози і ризики; ухвалення оперативних рішень щодо
діи у непередбачених ситуаціях.
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Анотація
Вступ. Динаміка факторів зовнішнього середовища в рамках сучасних процесів
переформатування глобального економічного простору актуалізують необхідність
коригування методологічної бази та інструментарію менеджменту підприємства.
Мету статті визначено як здійснення наукової ревізії існуючих концепцій стратегічного
управління, розробка на основі поєднання історичного і логічного методу парадигми
стратегічного менеджменту, адаптованої до сучасних умов господарювання.
Результати. Дослідження виходило з гіпотези, що звернення до історії розвитку теорії
стратегічного управління дозволить визначити найбільш актуальні аспекти
менеджменту у взаємозв’язку з реаліями та особливостями функціонування ринкового
механізму на різних етапах його еволюції як складної системи, що має нелінійний
характер.
Пошук джерел елементів зазначеної парадигми привів до розгляду процесів зародження і
розвитку наукового інтересу до категорії «стратегія». Розкрито сутність
раціонального підходу в теорії стратегічного управління, а також напрями його критики
за персоналіями. Досліджено умови зміщення акценту зі змістовного розуміння стратегії
у реалістичному підході до процесуального, особливістю якого є підхід до формування
стратегії на основі традиційних вмінь, відданості своїй справі, вдосконалення через
розробку деталей, беручи за основу наявний практичний досвід. Розглянуто такі етапи
еволюції теорій стратегічного управління, як школа конкурентних переваг, ресурсноорієнтований підхід, підприємницька або антрепренерська, когнітивна, школа навчання,
школа влади, культурна, зовнішнього середовища та школу конфігурації.
Висновки. Ретроспективний аналіз дозволив дійти висновку, що еволюція бачення
стратегії йшла від простого до складного, від передбаченого до непрогнозованого, від
чітких алгоритмів до творчих підходів. Зауважено, що незважаючи на спадковість шкіл
чи повну відмову від набутого досвіду при формуванні стратегії, доцільно спиратися на
весь багаж досвіду, використовуючи найкращі інструменти, упорядковані у власний
методичний підхід.
Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, стратегічний менеджмент,
підприємство.
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PARADIGM OF STRATEGIC MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE: RETROSPECTIVE
ANALYSIS
Annotation
Introduction. The dynamics of environmental factors in the current processes of reformatting the
global economic space highlights the need to adjust the methodological framework and tools of
enterprise management.
The purpose of the article is defined as the implementation of a scientific revision of existing
concepts of strategic management, development based on a combination of historical and logical
methods of strategic management paradigm, adapted to modern business conditions.
Results. The study was based on the hypothesis that referring to the history of strategic
management theory would identify the most relevant aspects of management in relation to the
realities and features of the market mechanism at different stages of its evolution as a complex
system that is nonlinear.
The search for sources of elements of this paradigm led to the consideration of the processes of
origin and development of scientific interest in the category of "strategy". The essence of the
rational approach in the theory of strategic management, and also directions of its criticism on
personalities are outlined. The conditions of shifting the emphasis from meaningful understanding
of strategy in a realistic approach to procedural, the feature of which is the approach to strategy
formation based on traditional skills, dedication, improvement through the development of
details, based on existing practical experience. The stages of evolution of strategic management
theories, such as the school of competitive advantage, resource-oriented approach,
entrepreneurial, cognitive, school of learning, school of power, cultural, environmental and school
of configuration are considered.
Conclusions. Retrospective analysis led to the conclusion that the evolution of the vision of
strategy went from simple to complex, from predictable to unpredictable, from clear algorithms
to creative approaches. It is noted that despite the heredity of schools or complete abandonment
of experience gained in the formation of strategy, it is advisable to rely on all the baggage of
experience, using the best tools, organized in their own methodological approach.
Key words: strategy, strategic management, enterprise management, enterprise.
JEL classification: L2
Вступ
Модернізація умов функціонування суб’єктів господарювання, динаміка факторів
зовнішнього середовища в рамках сучасних процесів переформатування глобального
економічного простору актуалізують необхідність коригування методологічної бази та
інструментарію менеджменту підприємства. Включення України до світового
співтовариства має наслідком посилення конкуренції, підвищуючи значення
стратегічного планування. Реалізація мети вибору наибільш приинятних стратегіи у
виробничіи і розподільчіи сферах, адаптованих до умов господарювання в національніи
і наднаціональніи системах, потребує аналізу існуючих концепціи, основних положень
сучасної парадигми стратегічного менеджменту.
Основоположниками нового напряму в економічні теорії – стратегічного
менеджменту, якии з’явився у 60-х роках ХХ століття, були І. Ансофф, Ж. Бовер,
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К. Ендрюс, К. Крістенс, А. Чандлер та ін. В подальшому стратегічним менеджментом
заималися П. Друкер, Б. Карлофф, Г. Мінцберг, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон та інші
дослідники. На наш погляд, звернення до історії розвитку теорії стратегічного
управління дозволить визначити наибільш актуальні аспекти менеджменту у
взаємозв’язку з реаліями та особливостями функціонування ринкового механізму на
різних етапах иого еволюції як складної системи, що має нелініинии характер.
Мета та завдання статті
Метою статті є наукова ревізія існуючих концепціи стратегічного управління,
розробка на основі методу поєднання історичного і логічного парадигми стратегічного
менеджменту, адаптованої до сучасних умов господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження
Теорії управління розвитком підприємств пройшли еволюційний шлях від
класичних підходів (в яких центром уваги були внутрішні можливості планування,
організації та реалізація інших функцій управління у вирішенні завдання підвищення
ефективності виробництва) до сучасних системних поглядів (в яких підприємство
розглядається як частина соціально-економічної системи, характер і механізми
функціонування якої мають на меті забезпечення гармонізації соціальних
взаємовідносин). Знаковим є те, що концептуальні положення сучасної парадигми
стратегічного управління визнають тісний зв'язок розвитку виробничих систем з
поліпшенням якості життя населення. Новітню управлінську парадигму все частіше
називають парадигмою «управління гармонійним розвитком».
Сучасною тенденцією досліджень зі стратегічного управління є імплементація в
цю сферу елементів теорії складності, зокрема у межах школи хаосу та складності. Як
зазначає Дзебих І., зазначении підхід синтезує елементи підходу до планування та
елементи навчального підходу и об’єднує внутрішніи/рівноважнии фокус першого з
зовнішнім/нерівноважним акцентом другого [1].
Підприємства розглядаються як сукупності нелініиних петель зворотного зв'язку.
Вони пов'язані з іншими підприємствами, що здатні працювати на межі стабільності і
нестабільності, тобто в «обмеженіи нестабільності», на краю хаосу. Цеи стан важко
піддається управлінню. Необхідність контролю та інтеграції тягне підприємства до
стабільності і зрештою затвердіння, а необхідність децентралізації та інноваціи тягне
підприємства до нестабільності і можливого розпаду. Для успішного функціонування
підприємства стратегія повинна врівноважувати ці дві протилежні тенденції [2].
Р. Стеисі стверджує, що динаміка успішних підприємств характеризується
нерегулярними циклами та розривними тенденціями, які укладаються у кількісні
моделі, що проявляється у нечітких, але пізнаваних категоріях, що набувають форми
архетипів і шаблонів. Отже, у поточному контролі можуть бути використані традиціині
методи, а у стратегічному плануванні для досягнення успіху необхідно відмовитися від
лініиного аналітичного мислення [3]. М. Валдроп попереджав про небезпеку блокування
у неоптимальну схему: покоління стратегічних менеджерів безумовно можуть
оперувати лініиними моделями, стаючи заручниками «підручникових» парадигм [4].
Р. Паскаль, говорячи про закон необхідного різноманіття, визначав необхідність
підприємства управляти конфліктами та прецедентами всередині, щоб мати шанс
встояти перед подібними проблемами ззовні. В контексті стратегічного управління ця
теза передбачає відмову від накопиченого багажу знань попередніх поколінь і
прииняття самоорганізації, перетворення та оновлення [5].
Вище представлено сучасну концепцію стратегічного управління. Ії
методологічна і теоретична основа формувалась поступово і почалась з перших проявів
наукового інтересу до категорії «стратегія».
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Термін «стратегія» приишов в економічну науку з віиськової справи. Наичастіше
економісти-дослідники в контексті «мілітаристського» походження стратегії згадують
її визначення як процесу планування та діи в процесі досягненні бачення або цілеи
віини, надане у праці Карла фон Каузвітца в ХІХ сторіччі.
В економічну науку термін «стратегія» було введено А. Чандлером у 1962 році Він
детермінував зазначену категорію як встановлення основних довготривалих цілеи та
завдань підприємства та розробку напряму діи, а також розподіл ресурсів, необхідних
для досягнення поставлених цілеи [6].
Родоначальниками у дослідженні сутності поняття «стратегія» виступають також
вчені-економісти К. Ендрюс та С. Крістенс (початок 1960-х років). В їх роботах стратегія
розглядається як об’єднуюча ідея, яка співвідносить функціональні сфери діяльності
підприємства (з виділенням сильних та слабких сторін) з факторами зовнішнього
середовища (можливостеи і загроз). Увага акцентована на зв’язку між унікальними
можливостями підприємства, що відрізняє їх від інших учасників ринку, та вимогами
галузі. Завданням менеджерів у зазначеному концепті було визнано вибір ситуації, коли
унікальні компетенції підприємства та ресурси реалізують потенціал формування
конкурентних переваг.
Визнаним класиком теорії стратегічного менеджменту вважається І. Ансофф. В
цілому під стратегією він розумів «системнии підхід, що забезпечує організації
збалансованість і загальнии напрямок зростання, … потужнии інструмент протистояння
мінливим умовам зовнішнього середовища» [8, с. 47–49]. Можна констатувати, що на
першии план І. Ансофф виводить зовнішні виклики для підприємства, які є
визначальними у виборі номенклатури продукції та сегментів ринку. Зусилля
дослідника спрямовано на обґрунтуванні системи правил прииняття довгострокових
рішень. Зазначении алгоритм включає: моніторинг результатів поточної діяльності
підприємства, а також прогнозні розрахунки; правила взаємодії із зовнішнім
середовищем – продуктово-ринкова стратегія; правила оперативних прииомів
організації взаємодії елементів внутрішнього середовища [8, с. 46]. Простежується
ієрархічна підпорядкованість в класифікації груп правил, яка відображає низхідну
декомпозицію загальної ділової стратегії через конкурентну стратегію до оперативних
складових її реалізації.
Отже, першим етапом розвитку теорії стратегічного управління став
раціональнии підхід. Він відображає реалізацію в системі менеджменту наступної
послідовності:
- визначення цілеи;
- аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища;
- визначення низки можливих стратегіи;
- реалізація стратегії з наибільшим потенціалом.
Серед недоліків раціонального підходу можна виділити складність реалізації для
підприємств повного комплексу елементів вищезазначеної послідовності.
Критики раціональної теорії стратегічного управління:
❖ Р. Саейт і Дж. Марч. Вони заперечували можливість розгляду підприємств як
організації індивідуальностей та цілей, що відображають ці індивідуальності. На їх
погляд, підприємства подібні рухливим коаліціям, де конфліктуючі інтереси та потреби
є постійними, але помірно погодженими, і зміни виступають необхідними [9]. Р. Саейт і
Дж. Марч виділяють фактор невідповідності обраної та впровадженої вищим топменеджментом стратегії та організаційної динаміки.
❖ С. Ліндблом, який запропонував процес «послідовних обмежених порівнянь» [10].
❖ А. Петігр’ю. На основі ґрунтовного практичного дослідження діяльності
потужної американської корпорації він здійснив теоретичне узагальнення, що
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підприємства реалізують ту чи іншу стратегію, виступаючи унікальною структурою, а
процес розробки стратегії може бути розглянутим чи описаним, але не може бути
призначеним.
❖ Г. Мінцберг у межах «школи дизайну». Він наголошував на практичній
відсутності чітких цілей, а процес формування стратегії розглядав як реакцію на існуючі
проблеми. Виважена реалістичність була замінена на метод «проб та помилок». Акцент
із змістовного розуміння стратегії у реалістичному підході змістився до процесуального.
Принципова різниця раціонального і процесуального підходів полягає в тому, що
перший тяжіє до планування стратегії на основі системного аналізу внутрішнього та
зовнішнього середовища, що здійснюється топ-менеджментом, а другий – до
формування стратегії на основі традиційних вмінь, відданості своїй справі,
вдосконалення через розробку деталей, беручи за основу наявний практичний досвід.
Фактично простежується боротьба теорії, на яку спираються представники
раціоналістичного підходу, та практики, яку «проповідують» представники
«дизайнерської школи».
При цьому отримання ефективного інструментарію формування стратегії лежить
на шляху поєднання, а не протиставлення вищезазначених підходів, оскільки
узагальнення практичного досвіду функціонування підприємств на ринку потребує
методологічної бази. З іншого боку, неможливо розробити дієву стратегію, керуючись
виключно науково-теоретичними постулатами, не враховуючи особливості та досвід
роботи конкретного підприємства.
Наступним етапом формування наукової парадигми розробки стратегії стала
школа конкурентних переваг. Ії представники Т. Бенс і Дж. Сталкер стверджували, що
неможливо створити наикращу організаціину структуру, а підприємства досягають
успіху завдяки адаптації до зовнішнього середовища [11]. Заперечується можливість
універсальних рецептів успіху. Мають значення «особливі здібності» компаніи, які
зазначеними авторами пояснювалися з точки зору організаціиного внеску.
Революціинии вплив на загальну парадигму стратегічного управління здіиснив
Д. Тіс в рамках ресурсно-орієнтованої теорії. Його концепція ґрунтується на баченні
стратегії не як результату аналізу, а як процесу моделювання маибутнього на основі
визначення глибинних першоджерел конкурентних переваг, що реалізується у
конкретних кінцевих продуктах, створення динамічних здібностеи, здатних витримати
мінливість зовнішнього середовища і залишитися при цьому актуальними.
К. Прахалад і Г. Хамел запропонували категорію «ключова компетенція» як основу
для вибору конкурентної стратегії. С. Липман і Р. Рюмельт розглянули концепцію
невідтворюваності конкурентних переваг більш широко, визначивши, що стратегічна
архітектура має «невизначену здатність до копіювання», сутність якої полягає у
складності імітації вдалої стратегії через неможливість чіткого визначення, що
конкретно треба копіювати [12].
Актуальною на сучасному етапі формування наукової парадигми стратегічного
управління є школа навчання, яка виступає продовженням попереднього етапу.
Конкурентні переваги базуються на ключових ресурсах: культурі та знаннях, адже ці
характеристики підприємства важко скопіювати, а культуру взагалі неможливо. В
основу даної школи покладені дослідження М. Полан’ї [13] про вбудовані організаціині
знання та Р. Нельсона та С. Уінтера [14] про неявні знання.
У класифікації підходів до стратегічного управління виділяють групу описових
шкіл − підприємницьку або антрепренерську, когнітивну, школу навчання, школу влади,
культурну, зовнішнього середовища та школу конфігурації. Зупинимося коротко на
сутності кожної з них для встановлення їх внеску у формування сучасної парадигми
стратегічного управління (табл. 1).
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Таблиця 1. Описові школи стратегічного управління
Назва школи стратегічного управління
Підприємницька або
антрепренерська
школа

Представники

Сутність концепції

Й. Шумпетер

В основі розробки і реалізації стратегії лежить виключно
свідомість харизматичного менеджера підприємства

Когнітивна школа

Г. Саимон

Школа влади

Г. Аллісон,
Л. Болман,
Т. Діл

Культурнии підхід

Т. Пітерс,
Р. Уотермен

Школа зовнішнього
середовища

М. Ханнан,
Дж. Фріман

Школа конфігурації

А. Чандлер,
Г. Естлі,
Ч. Фомбрун

Формування стратегії – це психічнии процес, а її
розробка – акт пізнання
Формування стратегії – це процес переговорів, боротьба
за владу як на ринку (у зовнішньому середовищі), так і
всередині корпорації (у внутрішньому середовищі).
Формування стратегії – це колективнии процес
соціальної взаємодії, що відбувається в контексті
переконання і домовленостеи, які поділяються членами
підприємства
Управління розглядається як пасивнии елемент
стратегічного процесу, иого завдання - ідентифікація
зовнішніх сил і забезпечення пристосовування
організації до них
Формування стратегії – це процес трансформації
підприємства, перехід від одного типу структури до
іншого

Існують приклади синтезу різних елементів існуючих шкіл. Наприклад, Б. Віт та
Р. Меиер розглядають стратегію у трьох аспектах: процес (спосіб реалізації стратегії),
зміст (результат стратегічного процесу) та контекст (обставини, в яких визначається
стратегічнии процес та зміст).
Висновки і перспективи подальших досліджень
Проведении аналіз існуючих парадигм стратегічного управління дозволив
визначити, що еволюція бачення стратегії ишла від простого до складного, від
передбаченого до непрогнозованого, від чітких алгоритмів до творчих підходів.
Важливо зазначити, що незважаючи на спадковість шкіл чи повну відмову від набутого
досвіду, при формуванні стратегії доцільно спиратися на весь багаж досвіду,
використовуючи наикращі інструменти, упорядковані у власнии методичнии підхід.
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Анотація
Вступ. Сучасний туризм по праву вважається одним із пріоритетних векторів
регіонального розвитку, який набуває світової популярності та забезпечує левову частку
надходжень до різних рівнів бюджетів регіону та країни. Недооцінювання ролі туризму
та необхідності запровадження інноваційних стратегій його зростання зрештою
спричинить втрату невикористаних можливостей та зниження рейтингу країни на
світових ринках.
Метою статті є визначення та впровадження інноваційних заходів на регіональних
туристичних ринках, значущих для регіональної інноваційної політики та
функціонування сфери туризму на інноваційних засадах; види та інструменти інновацій,
які слід застосовувати на підприємствах туристичної індустрії.
Результати. В статті здійснено огляд літературних джерел, які висвітлюють
проблему впровадження інноваційних заходів на регіональних туристичних ринках.
З’ясовано роль та значення інноваційної діяльності в сучасному туризмі.
Охарактеризовано місце туризму серед ринків регіонального розвитку. Висвітлено цілі
регіональної інноваційної політики в контексті регіонального туризму. Запропоновано
розширення тлумачень до поняття «соціальний туризм». Деталізовано компоненти
інноваційного потенціалу регіональних туристичних ринків як симбіоз трудових,
інформаційних, матеріально-технологічних, фінансово-кредитних, збутових та
виробничих чинників. Деталізовано їх функціональне призначення на регіональних
туристичних ринках. Окреслено напрями інноваційної діяльності, які сприятимуть
ефективнішому
функціонуванню
регіональних
туристичних
ринків
та
забезпечуватимуть постійно зростаючий попит. Запропоновано алгоритм
інноваційного потенціалу регіональних туристичних ринків; окреслено шляхи підвищення
конкурентоспроможності регіональних туристичних ринків на інноваційних засадах.
Висновки. Інноваційність заходів для регіонального розвитку обумовлює узагальнені для
різних сфер енерго- та ресурсозберігаючі технології як вагомий елемент
конкурентоспроможності регіону. Активізація інформаційних, управлінських,
комунікаційних, технологічних рішень сприятимуть зрештою підвищенню інвестиційних
можливостей регіону.
Ключові слова: інноваційна діяльність, регіональні туристичні ринки, туристична
послуга, збутова діяльність, інноваційний потенціал, інфраструктура туризму.
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DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE MEASURES IN REGIONAL TOURIST
MARKETS
Abstract
Introduction. Modern tourism is rightly considered as one of the priority vectors of regional
development, which is gaining worldwide popularity and provides the lion's share of revenues to
various levels of budgets in the region and the country. Underestimating the role of tourism and
the need to implement innovative strategies for its growth will eventually lead to the loss of
untapped opportunities and lowering the country's rating in world markets.
The purpose of the article is to identify and implement innovative measures in regional tourism
markets, important for regional innovation policy and the functioning of tourism on an innovative
basis; types and tools of innovations that should be used in the tourism industry.
Results. The article reviews the literature that highlights the problem of introducing innovative
measures in regional tourism markets. The role and significance of innovation in modern tourism
are clarified. The place of tourism among the markets of regional development is characterized.
The goals of regional innovation policy in the context of regional tourism are highlighted. It is
proposed to expand the interpretation of the concept of "social tourism". The components of the
innovation potential of regional tourist markets as a symbiosis of labor, information, material and
technological, financial and credit, sales and production factors are detailed. Their functional
purpose in regional tourist markets is detailed. The directions of innovative activity which will
promote more effective functioning of regional tourist markets and will provide constantly
growing demand are outlined. The algorithm of innovative potential of regional tourist markets
is offered; ways to increase the competitiveness of regional tourism markets on an innovative basis
are outlined.
Conclusions. The innovativeness of measures for regional development determines the energy
and resource-saving technologies are generalized for different spheres as an important element
of the region's competitiveness. Intensification of information, management, communication,
technological solutions will eventually increase the investment opportunities of the region.
Key words: innovative activity, regional tourist markets, tourist service, sales activity, innovative
potential, tourism infrastructure.
JEL classification: L83
Вступ
Інновації є каталізатором динамічності руху регіональних господарських систем,
які спроможні залучити в соціально-економічнии розвиток регіону не лише велику
кількість обмежених за своєю природою рекреаціиних ресурсів, але різнобічно
застосовувати економічнии, трудовии, екологічнии, географічнии і соціальнии
потенціал конкретної територіальної локації [15].
Сучаснии туризм по праву вважається одним із пріоритетних векторів
регіонального розвитку, якии отримує світову популярність та забезпечує левову частку
надходжень до різних рівнів бюджетів регіону та країни. Недооцінювання ролі туризму
та необхідності впровадження інноваціиних стратегіи иого зростання зрештою
спричинить втрату невикористаних можливостеи та зниження реитингу країни на
світових ринках. Враховуючі демократичні цінності нашої країни, її участь та відкритість
до міжнародних інтеграціиних процесів та переміщення виробничих ресурсів,
міжнароднии туризм стає запорукою підсилення та гармонізації взаєморозуміння та
взаємодопомоги України зі світовим співтовариством. Послідовність інноваціиної
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
344

спрямованості змінила уявлення про туристичну сферу з елемента соціальнокультурного обслуговування до важливого процесу зростання соціально-економічного
розвитку регіону [7].
Мета та завдання статті
Метою статті є визначення та впровадження інноваціиних заходів на
регіональних туристичних ринках. Об’єктом дослідження є туристичні суб’єкти регіону
та їх діяльність. Предметом – інноваціині заходи з модернізації процесів функціонування
на регіональних туристичних ринках.
Зазначена мета передбачає послідовне вирішення низки завдань теоретичного та
прикладного характеру:
- значущість регіональної інноваціиної політики для функціонування сфери
туризму на інноваціиних засадах;
- види та інструменти інноваціи, які слід застосовувати на підприємствах
туристичної індустрії;
- запропонувати алгоритм інноваціиного потенціалу регіональних туристичних
ринків;
- окреслити шляхи підвищення конкурентоспроможності регіональних
туристичних ринків на інноваціиних засадах.
Для досягнення бажаних результатів, а також поставленої мети, в статті
використано не лише загальнонаукові методи дослідження, а и спеціальні: аналізу та
синтезу; регіональнии; економічного аналізу; статистичнии; історичнии.
Місце та роль інноваціи та їх привабливість для туристичних ринків регіону
розглядали та досліджували у своїх працях: Г. Нагорняк, Н. Мазіи, О. Панухник,
О. Павлова, К. Павлов, О. Мешенко, А. Горецькии, Я. Москв’як.
Аналізуючи проведенні дослідження, з’ясовано, що ефективна інноваціина
політика впливає на розвиток туристичних ринків регіону, підвищуючи їх соціальну та
економічну привабливість.
Однак, питання впровадження інноваціиної діяльності на туристичних
підприємствах регіону розглянуто поверхнево. Не визначено належним чином
результативність та перспективність регіональної інноваціиної політики, не приділено
необхідної уваги інноваціиніи спрямованості, виходячи зі світового досвіду саме на
конкуруючих туристичних підприємствах. Не конкретизовано, які види та інноваціині
інструменти слід застосовувати на регіональному туристичному ринку. Тому
актуальність обраного напряму зумовлена необхідністю докладного дослідження
зазначених вище проблем.
Виклад основного матеріалу
За способом організації інновації слід розглядати як неодміннии чинник
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
Водночас, підприємствам туристичної галузі слід шукати баланс між
інноваціиною діяльністю та кінцевою ціною туристичних послуг, що пропонується
споживачам.
У процесі трансформації ринкового середовища України туризм є однією з
небагатьох бізнесових сфер, що пожвавлює інтерес підприємницького сектору. Це
обумовлено низкою обставин:
- туристична діяльність є власне посередницькою одиницею, яка на
конкурентних засадах не потребує значних інвестиціиних ресурсів;
- існує консолідація зусиль між підприємствами туристичного сектору незалежно
від їх розміру;
- соціалізація туризму, яка проявляється у постіиному попиті туристів у якісному
туристично-рекреаціиному відпочинку;
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- інтеграція регіонів у міжнародні туристичні центри.
Забезпечення повноцінної системи відтворення туристичних послуг регіону
знаходиться в площині управлінських діи: планування, регулювання, координація та
контроль над иого розвитком. Це впливає на необхідність запровадження
цілеспрямованої регіональної політики регіону. Регіональна політика розвитку
туристичних ринків має на меті формувати засади самостіиності та стимулювання
саморозвитку господарюючих суб’єктів, оптимально розподіляти регіональні ресурси,
завдяки чому підвищуються власні конкурентні позиції. В. Гусєв розглядає регіональну
інноваціину політику, як частину національної інноваціиної стратегії в регіональному
вимірі, націлену на пролонгацію центральними та регіональними органами державної
влади, а також іншими регіонально-державними структурами, завдяки скоординованим
заходам щодо інноваціиності залучення науково-технологічного потенціалу, а також
впровадження комплексу заходів організаціиного, науково-технічного характеру [3].
Об’єктами регіональної інноваціиної політики виступають:
- інноваціинии потенціал регіону та стратегія иого посилення;
- комплексність діючих регіональних проектів (програми, об’єкти прав
інтелектуальної власності, фінансовані туристичні проекти), які стимулюють
регіональнии розвиток;
- ресурсне забезпечення інноваціиних процесів науково-технологічних,
виробничих та споживчих сфер.
Суб’єктними одиницями регіональної інноваціиної політики виступають
центральні та регіональні владні органи, державні органи та регіональні осередки, які
акумулюють інноваціині процеси, їх координацію та підтримку їх розвитку за
визначеними пріоритетами.
Основні цілі регіональної інноваціиної політики охоплюють наступні аспекти:
- економічнии ріст привабливості регіональних туристичних ринків завдяки
поширенню пропорціиності інноваціиної політики на міжгалузевому рівні;
- балансування стратегічних діи і заходів регіональної галузевої політики та
державних цілеи досягнення;
- посилення конкурентних позиціи інших галузеи та сфер відсталих регіонів;
- раціональне
використання
територіальних
і
природно-рекреаціиних
особливостеи регіону для вдосконалення туристичної інфраструктури;
- інтеграція зусиль співпраці на міжрегіональному рівні та на зовнішніх ринках [14].
Науковці Л. Мартюшева і В. Калиненко зазначають, що структуроутворюючою
рисою та ознакою готовності до інноваціиної діяльності є наявнии інноваціинии
потенціал, під яким вони пропонують розуміти: «сукупність організованих в різних
соціально-економічних формах ресурсів, що спроможні при певних діючих внутрішніх та
зовнішніх чинниках інноваціиного середовища бути спрямованими на реалізацію
інноваціиної діяльності з метою задоволення потреб суспільства» [6].
Інноваціинии потенціал розвитку регіональних туристичних ринків передбачає
використання та належне застосування низки ресурсів, необхідних для цього. Передусім
це трудові, інформаціині, матеріально-технологічні, фінансово-кредитні, збутові та
виробничі, що зображені в алгоритмі ресурсного потенціалу регіонального
туристичного ринку.
Трудовии потенціал

Інформаціинии потенціал

Фінансово-кредитнии потенціал

Інноваціинии потенціал розвитку регіонального туристичного ринку
Виробничии потенціал

Матеріально-технічнии потенціал

Збутовии потенціал

Рис. 1. Алгоритм інноваційного потенціалу регіонального туристичного ринку
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Професіинии кадровии потенціал спроможнии функціонувати креативно,
активно реалізовувати інноваціині ідеї та збільшувати ефективність регіональних
туристичних ринків. Виходячи з цього, гнучка, дієздатна та виважена кадрова політика
є необхідною складовою інноваціиної політики регіону. Окрім того, високопрофесіинии
трудовии потенціал матиме змогу запроваджувати виробничі та науково-дослідні
результати в практичну, інноваціину стратегію розвитку туристичного ринку.
На переконання дослідниці О. Панухник, «трудові ресурси регіональних
туристичних ринків отримають перспективнішого виду в разі залучення молодих
верств населення. Це пояснюється тим, що молодь володіє більшими перевагами в
частині передачі нагромадженого українським народом історичного досвіду, культурної
спадщини, звичок, формування цілісних підприємницьких світоглядних цілеи та
морального оздоровлення» [15].
Отже, в регіонах дедалі більше зростає необхідність запровадження такого
різновиду туризму як «соціальнии туризм» з огляду на цілковиту комерціалізацію
туристичної галузі. Розвиток «соціального туризму» передбачає широке застосування
соціальної функції держави. В цьому сенсі мається на увазі соціалізація як симбіоз
методів, заходів, інструментів державної та регіональної політики щодо стимулювання
споживання туристичного продукту дітьми, сиротами, учнями, студентами,
пенсіонерами, інвалідами та малозабезпеченими [1].
Наступною складовою інвестиціиного потенціалу регіональних туристичних
ринків є інформаціинии потенціал та сучасне застосування технології інформації. Від
наповненості та сфери поширення даного складника залежить величина туристичного
попиту, а зрештою і джерела наповнення туристичної діяльності. Інформаціинии
потенціал виступає передумовою прииняття суб’єктами регулювання регіональних
туристичних ринків управлінських рішень інноваціиного характеру, що становлять
інформаціинии потенціал розвитку.
Фінансово-кредитну складову інформаціиного потенціалу слід розглядати в
сукупності фінансових та кредитних складників регіонального туристичного ринку, що
є важливою частиною формування туристичного підприємництва.
Виробничии інноваціинии потенціал обумовлює наявність основного
(матеріально-технологічного) потенціалу, елементи якого, в свою чергу, є чинниками
формування господарської діяльності екологічних суб’єктів, підвищуючи ефективність
регіональних туристичних ринків.
Отже, матеріально-технологічнии потенціал – це шлях до реалізації у виробничому процесі основних технологічно-адаптованих рішень на інноваціиних засадах [4].
Інноваціина складова, яка формує иого потенціал, має чи не наиважливіше
значення для туристичної діяльності, не дивлячись на відсутність виробничого
характеру. Загалом, під збутовим потенціалом регіональних туристичних ринків слід
розуміти адміністративну готовність самого регіону, навички та вміння збутової
політики виконувати свої функції з метою надання якісних туристичних послуг [14].
В обранні відповідної стратегії розвитку регіональних туристичних ринків, здіи сненні маркетингового аналізу ринку необхідно врахувати світові тенденції інноваціиних циклів, а також базові інноваціині оновлення технологічного, виробничого
сектору, що відбулися в Японії та країнах Заходу та вплинули на інші країни. Відлік
туристичної індустрії та її бурхливии розвиток було розпочато третьою хвилею базових
інноваціи 80-90-тих років ХХ століття, що пов’язано безпосередньо із п’ятим
постіндустріальним способом виробництва, якии започаткував технологічнии стрім
(комп’ютерні технології, інтернет-зв'язок, мобільні оператори, біотехнологічні рішення,
генетично модифіковані продукти, лікарські препарати, туристичні послуги) [7].
Проте, не зважаючи на величезне значення туризму, в процвітанні національної
економіки з необхідністю використання інноваціиних векторів розвитку є певні
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перешкоди, які знижують опір інноваціям на мікроекономічному рівні, та формують так
звані «комунікаціині бар’єри» наукової та фахової спільноти [19, 20].
Підприємства туризму зосереджують свою діяльність на інноваціях туристичних
послуг, яка є наслідком інноваціиних рішень технологічного типу. Інновація туристичних послуг – нові підходи до споживання у сфері надання та споживання туристичних
послуг. Загалом розрізняють наступні типи інноваціи, які є традиціиними для
регіональної туристичної сфери: 1) стимулюючи, які покращують або оновлюють окремі
частини туристичного продукту, не специфікуючи иого сутності; 2) динамічні, які
характеризуються швидким переходом на оновлении високии рівень технологічної
розробки і виробництва.
Інноваціині ознаки туристичного продукту мають більшу вагу та цінність для
споживачів, наповнюючи їх споживчим змістом, що є передумовою додаткового джерела
доходу, якии популяризує новии продукт на ринку.
Позитивнии ефект від інноваціи в туризмі полягає в наступному:
1) координація зусиль науковців та адміністрації туристичних підприємств під
час розроблення та обрання інноваціиної цілі;
2) ефективна політика підвищення кадрового потенціалу;
3) здатність практичного запровадження інноваціи.
Також важливим елементом в процесі планування має бути стратегічна
послідовність діи, яка має охоплювати: конкретизацію цілеи досліджень; консолідацію
підходів туристичних суб’єктів в довгострокових стратегіях безпечного та
перспективного розвитку; впровадження оцінки науково-дослідних проектів, виходячи
з потенціалу виробничих можливостеи підприємств; організацію наукових досліджень
та виробничої діяльності задля забезпечення трансферту технологіи з теорії в
практичне русло.
Довгострокові цілі державної інноваціиної діяльності та відповідні регіональні
програми повинні включати модернізацію технологічної бази для забезпечення
туризму регіону, реалізація якого дозволить: здіиснити будівництво та модернізацію
мережі готельно-ресторанних комплексів; розробляти транспортно-туристичні
маршрути; будувати річковии туристичнии флот; інформаціино забезпечувати та
транспортно обслуговувати сучасні перспективні маршрути; колінкувати дорожну
інфраструктуру; підсилювати рівень безпеки іноземних туристів; створити схематичне
наповнення кварталів та інтернет-саитів, заповідників, культурних та музеиних
пам’яток, природних ландшафтів та заповідників.
Окремим стратегічним напрямом інноваціиної діяльності є відтворення та
функціонування туристично-рекреаціиних комплексів регіону. По своїи суті,
туристично-рекреаціинии комплекс регіону охоплює систему туристично-рекреаціиних
елементів, інфраструктурного забезпечення та дотичних галузеи, які характеризуються
тісними виробничими та економічними зв’язками, спільно використовуючи ресурси
задля задоволення різносторонніх лікувальних, ознаиомчих, культурних та інших
потреб туристів. Відносно новими на підприємствах регіонального туризму є процеси
інноваціино-маркетингових операціи та інноваціинии менеджмент. Основна ціль
першого – отримати вищі комерціині результати, більшии прибуток та оволодіти
потужнішим сегментом ринку [17].
Інноваціинии менеджмент водночас зорієнтовании, в основному, на втриманні
потенціиних туристів, стратегічнии тип довгострокового управління та контролю [18].
До завдань зазначених інноваціиних процесів слід віднести: сегментацію частки
ринку з відносно високим платоспроможним попитом та сферою обслуговування; аналіз
ринкової кон’юнктури визначених сегментів задля аналізу інформації та отриманих
результатів щодо потенціиних та поточних потреб туристів; пропонування необхідних
послуг туристам; здіиснення опитування клієнтів на постіиніи основі з питання
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задоволення ними спожитих послуг та висловлювання пропозиціи з удосконалення
останніх.
Серед раніше розглянутого алгоритму інноваціиного потенціалу, особливе значення має матеріально-технологічнии. Саме він, за переконанням вчених та дослідників,
суттєво впливає на регіональні туристичні ринки та проявляється в: результативності
нових технологічних нововведень та ефективності реалізації туристичного продукту;
зміні типу управління за умов динамічності технологічних результатів; новому
стратегічному баченні бізнесу нової технологічної моделі; досвіді та практиці
функціонування світових туристичних ринків; труднощах та перевагах в управлінні
програмами та проектами.
Наголошуючи на важливості викладеного вище матеріалу, варто розглянути
регіональнии розвиток, запроваджуючи інноваціино-інвестиціині моделі загалом, які
базуються на забезпеченні росту наукового, технологічного та людського потенціалу,
підвищенні конкурентоспроможності регіону на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Важливим інструментом стимулювання регіонального розвитку виступатимуть угоди.
Регіональні угоди з практичної діяльності покликані вирішити проблему бюджетних
надходжень шляхом комбінації різноманітних ресурсів регіону: інтелектуальних,
фінансових, організаціиних, адміністративних. Зазначена угода в межах конкретного
регіону забезпечує иому урахування інтересів та стратегічних цілеи регіональною
владою та навпаки. Регіональна угода є своєрідним договором між органами місцевого
самоврядування та органами представництва держави задля досягнення спільної
стратегії розвитку територіи з подальшим регулюванням викладених в угоді
зобов’язань [12, 13].
Світовии досвід переконливо свідчить про позитивну практику угод
регіонального розвитку [11].
Основна ціль запровадження контактних відносин держава – регіон передбачає
чітко закріпленні пріоритети, реалізувати які мають обидва суб’єкти. Для цього слід
виділити ресурси, спрямовані на практичне забезпечення визначених проектів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Україна, формуючи угоди або певні проекти регіонального розвитку, керується
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р №751, яка передбачає:
- сумісність діи центральних та місцевих органів влади та місцевого
самоврядування з метою реалізації довгострокової стратегії регіонального розвитку;
- обумовленість розмірів та термінів фінансування спільних заходів визначеними
сторонами відповідно до Державного бюджету та місцевих бюджетів;
- інформаціина узгодженість щодо впровадження сторонами угоди відносно
регіонального розвитку;
- посилення відповідальності сторін за належну чи неналежну реалізацію
намічених ними заходів;
- имовірність внесення змін в умови угоди;
- порядок набуття дії та строки тривалості угоди [2].
До того ж, інноваціиність заходів з метою регіонального розвитку обумовлює
узагальнені для різних сфер енерго- та ресурсозберігаючі технології як вагомии елемент
конкурентоспроможності регіону. Активізація інформаціиних, управлінських,
комунікаціиних, технологічних рішень сприятимуть зрештою підвищенню
інвестиціиних можливостеи регіону [10].
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Анотація
Вступ. Процеси глобалізації та стрімкий розвиток інноваційної складової економіки
вимагають від підприємств належного забезпечення ефективності менеджменту
персоналу. Створення та впровадження інновацій у значній мірі впливають на
конкурентоспроможність підприємства, регіону, держави, тому необхідним є розвиток
інтелектуального й творчого потенціалу персоналу.
Метою наукового дослідження є обґрунтування ролі функціональної підготовки
управлінського персоналу як інструменту підвищення ефективності менеджменту
підприємств та організацій.
Результати. Визначено ключові складові кадрового потенціалу підприємства
(організації). Охарактеризовано кадровий потенціал як складову системи економічного
потенціалу підприємства. Наведено принципи розвитку управління персоналом.
Окреслено роль розвитку персоналу як елементу системи кадрового забезпечення.
Обґрунтовано сутність кадрового забезпечення як системи, процесу та механізму.
Охарактеризовано сутність і структуру інтелектуального капіталу організації
(підприємства). Наведено авторську позицію стосовно співвідношення людського та
інтелектуального капіталів. Розглянуто види інтелектуального капіталу за
характером корисності. Обґрунтовано роль і сутність функціональної підготовки
управлінського персоналу. Відзначено доцільність врахування впливу чинників
внутрішнього середовища підприємства у процесі планування та здійснення
функціональної підготовки управлінського персоналу. Запропоновано враховувати
особливості професійного розвитку різних категорій персоналу у процесі їх навчання.
Обґрунтовано доцільність розгляду ефективності менеджменту персоналу у контексті
загальної ефективності підприємства. Виділено цілі та основні завдання забезпечення
ефективності менеджменту персоналу.
Висновки. В умовах глобальної інформаційної економіки посилюється роль персоналу в
процесі створення конкурентних переваг підприємства. Зростання обсягів виробництва
підприємства, головним чином, відбувається завдяки ефективному використанню
персоналу.
Ключові слова: персонал, ефективність менеджменту персоналу, кадровий потенціал,
кадрове забезпечення, функціональна підготовка.
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FUNCTIONAL TRAINING OF MANAGEMENT STAFF AS A TOOL TO IMPROVE THE
MANAGEMENT OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS
Abstract
Introduction. The processes of globalization and the rapid development of the innovative component of the economy require companies to properly ensure the effectiveness of personnel management. Creation and implementation of innovations significantly affect the competitiveness of the
enterprise, region, state, so it is necessary to develop the intellectual and creative potential of staff.
The purpose of the research is to substantiate the role of functional training of management staff
as a tool to improve the management of enterprises and organizations.
Results. The key components of the personnel potential of the enterprise (organization) are
determined. The personnel potential as a component of the system of economic potential of the
enterprise is characterized. The principles of personnel management development are given. The
role of personnel development as an element of the staffing system is outlined. The essence of
staffing as a system, process and mechanism is substantiated. The essence and structure of
intellectual capital of the organization (enterprise) are characterized. The author's position on
the ratio of human and intellectual capital is given. Types of intellectual capital by the nature of
utility are considered. The role and essence of functional training of managerial staff is
substantiated. The expediency of taking into account the influence of factors of the internal
environment of the enterprise in the process of planning and implementation of functional
training of management staff is noted. It is proposed to take into account the peculiarities of
professional development of different categories of staff in the process of their training. The
expediency of considering the effectiveness of personnel management in the context of the overall
efficiency of the enterprise is substantiated. The goals and main tasks of ensuring the effectiveness
of personnel management are highlighted.
Conclusions. In the global information economy, the role of staff in the process of creating
competitive advantages of the enterprise is growing. The growth of production of the enterprise
is mainly due to the efficient use of personnel.
Keywords: personnel, efficiency of personnel management, personnel potential, personnel
provision, functional training.
JEL classification: M12
Вступ
Враховуючи невпинну глобалізацію та швидкии розвиток інноваціиної складової
економіки, вагоме місце в сучасних умовах заимають питання забезпечення
ефективності менеджменту персоналу на промислових підприємствах. Адже ефективне
використання и розвиток інтелектуального та творчого потенціалу персоналу з метою
створення і впровадження інноваціи є ключовим фактором успіху в забезпеченні
конкурентоспроможності не тільки підприємства у довгостроковіи перспективі, але и
регіону та держави в цілому.
Дослідженню методологічних і прикладних аспектів забезпечення ефективності
менеджменту персоналу присвячено наукові праці таких відомих зарубіжних і вітчизняних учених, як: М. Армстронг, Л. Балабанова, В. Веснін, Н. Гавкалова, Б. Генкін, Г. Десслер,
О. Єгоршин, А. Кібанов, Дж. Коул, Ю. Одєгов, О. Сардак, Д. Торрінгтон, С. Теилор та інші.
Незважаючи на достатню розробленість питань, подальшого дослідження вимагає
визначення ролі функціональної підготовки управлінського персоналу як інструменту
підвищення ефективності менеджменту підприємств і організаціи.
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Мета статті
Таким чином, метою наукового дослідження є обґрунтування ролі функціональної підготовки управлінського персоналу як інструменту підвищення ефективності
менеджменту підприємств та організаціи.
Виклад основного матеріалу дослідження
Якість і компетентність управлінського персоналу є ключовими складовими
кадрового потенціалу будь-якої організації, джерелами иого успішної реалізації та
розвитку, а отже гнучкості та адаптивності системи менеджменту організації в цілому,
та управління її персоналом зокрема. Зі свого боку, кадровии потенціал є
функціональною складовою економічного потенціалу, якии є базовим для здіиснення
ефективної діяльності [0]. Тобто з формальної точки зору підприємство (організація)
може взагалі не зосереджувати увагу на розвитку цієї складової потенціалу,
залишаючись при цьому успішним. Втім, для цього, з одного боку, воно має або володіти
для цього будь-якою природньою конкурентною перевагою, ефект від реалізації якої
може значно перевищувати втрати від неефективного управління основною діяльністю,
або функціонувати на ринку праці з необмеженою пропозицією висококваліфікованих і
високомотивованих кадрів для формування основного, допоміжного и управлінського
персоналу. При цьому, якщо перша умова є важкодосяжною та притаманною, передусім,
підприємствам і організаціям, які функціонують в умовах ринків природніх або штучних
монополіи, то друга умова, взагалі, є недосяжною через об’єктивність процесів трудової
міграції та неможливість формування ринку праці з такими обсягами пропозиції, в
першу чергу, кадрів управління, адаптованих до функціонування в умовах певної галузі.
Щоб розвиток управління персоналом мав керовании, регульовании характер і
давав необхідні якісні зміни, воно повинно здіиснюватися на основі наукових принципів.
Під принципами розуміються основні правила, норми и положення, якими
повинні керуватися менеджери при формуванні забезпечення ефективності
менеджменту персоналу. Аналіз наукової літератури дав змогу узагальнити та
виокремити наиважливіші принципи, врахування яких забезпечить дієвість механізму
ефективності менеджменту персоналу: ефективність, стабільність, комплексність,
системність, оптимальність, збалансованість, оперативність, гнучкість. Визначені
принципи передбачають досягнення економічного результату за рахунок нівелювання
неефективних функціональних процесів, врахування різних форм, методів і засобів
менеджменту персоналу, використання економічних механізмів і важелів, забезпечення
балансу ресурсів і інтересів підприємства, здатність оперативно и конструктивно
реагувати на зміни та змінюватися під впливом зовнішніх факторів середовища.
Важливим елементом системи кадрового забезпечення є розвиток персоналу,
якии дозволяє реалізувати иого стратегічні цілі. Крім того, розвиток персоналу є однією
з умов закріплення кадрів, оскільки дає можливості для задоволення потреб вищого
рівня: в самореалізації, визнанні, досягненні, успіху, саморозвитку.
Потрібно відзначити, що в теорії накопичилося чимало різних визначень
розвитку персоналу. Втім, вважаємо, що розвиток персоналу являє собою постіинии
процес вдосконалення та підготовки до виконання нових функціи, заняття нових посад,
виконання обов'язків на більш високому и продуктивному рівні.
Для формування основ вивчення кадрового забезпечення нам залишилося
розглянути иого як процес і як механізм (рис. 1).
Елементи системи кадрового забезпечення, розкладаючись на окремі операції та
дії, перетворюються в конкретні кадрові процеси (наприклад, процес набору персоналу,
процес планування персоналу, процес адаптації, процес навчання і т.д.), які
представляють собою планомірні, безперервні дії з формування кадрового складу и
підтримання иого в необхідному стані.
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Примітка: 1, 2, 3, 4, 5 – елементи системи кадрового забезпечення (підсистеми)
Рис. 1. Система, процес і механізм кадрового забезпечення
Механізм кадрового забезпечення являє собою сукупність форм і методів
реалізації процесів системи кадрового забезпечення. Його відрізняє деталізованість і
фрагментарність, які дозволяють вибрати оптимальнии набір інструментів для
вирішення завдань щодо формування кадрового складу організації.
Слід зазначити, що зростання професіоналізму та компетентності персоналу
управління суттєво впливає на рівень розвитку інтелектуального капіталу підприємств
і організаціи. Інтелектуальнии капітал організації складається з людського,
структурного и ринкового. При цьому саме людська складова є ключовою для
здіиснення організаціино-управлінських процесів, визначення напрямів розвитку
підприємств і організації, формування конкурентних переваг. Людськии капітал є
особливою цінністю підприємства, оскільки включає знання, освіту, практичні навички,
творчі и розумові здатності людини, иого моральні цінності, мотивацію, культурнии
рівень, що визначають здатність працівника генерувати ефективні рішення і заиматися
виробництвом продукції. Людськии капітал не тотожнии інтелектуальному, оскільки є
більш персоніфікованим і належить окреміи особистості, тоді як носіями
інтелектуального капіталу можуть виступати не тільки індивіди, але і їх групи,
підприємства, суспільство в цілому. Отже, людськии капітал становить основу
інтелектуального капіталу і є тим иого компонентом, якии грає системоутворюючу роль
і виступає джерелом формування всіх інших иого складових.
За характером корисності інтелектуальнии капітал поділяють на негативнии,
пасивнии і позитивнии [2]. Негативнии інтелектуальнии капітал індивіда - накопичении
ним запас особливих і специфічних знань, псевдознань, навичок, моральних і психологічних відхилень особистості, які дозволяють отримувати доходи та інші блага внаслідок протиправної, аморальної, шахраиської або некомпетентної діяльності, що
перешкоджає творчіи діяльності інших людеи. Індивід з негативним інтелектуальним
капіталом – лише споживач, руинівник і утриманець, якии живе за рахунок привласнення частини національного багатства, не привносячи в иого формування свого
особистого внеску. Негативнии корпоративнии інтелектуальнии капітал - накопичении
співробітниками підприємства негативнии індивідуальнии інтелектуальнии капітал,
застарілі технології, зношене обладнання, безперспективнии менеджмент, неліквідна
продукція, невиправдана організаціина структура, що робить підприємницьку
структуру неефективною і тягне за собою збитки. До таких господарюючих суб'єктів
відносяться підприємства одноденки, «фінансові піраміди», реидерські и інші
організації з фальшивими або злочинними цілями, а також безнадіино нерентабельні та
неконкурентоспроможні суб'єкти господарювання із «застарілою» продукцією
(послугами), яка не користується попитом. Негативнии національнии інтелектуальнии
капітал - сукупність негативного індивідуального и корпоративного інтелектуального
капіталів, корумповані державні інститути, некомпетентні та безвідповідальні
чиновники, неефективні державні управлінські технології, малопродуктивні системи
виховання, освіти, науки, охорони здоров'я, безпеки, низька якість життя.
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Негативнии інтелектуальнии капітал формується на базі егоцентричного,
баидужого до долі країни менталітету, низької культури населення, включаючи її
ринкові складові (зокрема, етику праці та підприємництва). Свіи негативнии вплив на
нього мають згубні традиції державного устрою і функціонування державних
бюрократичних інститутів на тлі несвободи, нерозвиненості громадянського
суспільства, на базі інвестиціи у псевдовиховання, псевдоосвіту, псевдознання,
псевдонауку, псевдокультуру. Особливо помітнии внесок у збільшення негативного
інтелектуального капіталу здіиснює активна частина нації – її еліта, яка визначає
політику і стратегію розвитку країни.
Пасивнии інтелектуальнии капітал – некреативнии інтелектуальнии капітал,
якии має низькии рівень конкурентоспроможності и направляється на виживання,
самовідтворення; він не бере участі в науково-технічних процесах розвитку.
Позитивнии інтелектуальнии капітал – творчии і креативнии інтелектуальнии
капітал, що забезпечує корисну віддачу від інвестиціи в процеси розвитку та зростання,
оскільки лежить в основі інноваціиної діяльності, виступаючи її основним ресурсом.
Зі свого боку, в системі розвитку управлінського персоналу на сьогоднішніи день
актуалізуються не тільки питання иого професіиної підготовки, а насамперед
функціональної, адже в ході виконання обов’язків керівників в умовах прагнення
підприємства (організації) до постіиного економічного зростання ними виконуються
відповідні функції, склад і характер яких змінюється. Відповідно, доцільним є виділення
цілого напряму розвитку компетентностеи і кваліфікованості управлінського
персоналу, а саме иого функціональної підготовки [3-7].
В дослідженні обґрунтовано наукове тлумачення економічного и управлінського
змісту дефініції «функціональна підготовки управлінського персоналу». Встановлено,
що під нею доцільно розглядати впорядковану сукупність засобів, інструментів і діи
організації та її персоналу, орієнтованих на досягнення балансу цілеи і інтересів
розвитку, формування адекватних викликам зовнішнього и внутрішнього середовища
компетентностеи і здатностеи персоналу управління, яке досягається за рахунок
набуття персоналом нових знань, умінь і навиків як всередині організації, так і за
рахунок споживання послуг з підготовки та перепідготовки за її межами, а також
використання інших інструментів і засобів залучення необхідного персоналу для
здіиснення поступального розвитку організації.
Визнаючи існування певної специфіки в менеджменті досліджуваних
підприємств, яка полягає у високому рівні конкурентної боротьби за ринки збуту и
необхідності постіино нарощувати техніко-технологічнии і інноваціинии потенціал,
уваги заслуговує розгляд чинників внутрішнього середовища.
Особливої уваги при врахуванні соціально-психологічних чинників слід
приділити таким иого компонентам, як: соціально-психологічному клімату в колективі,
психометричним характеристикам працівників, особливостям організаціиної культури
підприємства, наданню соціальних пільг персоналу, наявності об’єктів соцкультпобуту,
надіиності роботи персоналу, рівню довіри и лояльності підприємству.
В якості формуючих компонентів людського чиннику наивпливовіше значення
мають такі: структура персоналу за професіино-кваліфікаціиними групами и
статевовіковою ознакою, система оплати праці и стимулювання персоналу, система
професіиного навчання персоналу, особливості добору, вивільнення и оцінювання
працівників, використовувані методи менеджменту персоналу, компетентність
персоналу, плинність персоналу.
Необхідно зазначити, що при формуванні політики навчання важливим моментом
є врахування особливостеи професіиного розвитку різних категоріи персоналу. В умовах
вкраи необхідного скорочення витрат на персонал і заощадження коштів, розділення
персоналу на категорії полегшить розстановку пріоритетів відповідно до поставлених
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цілеи бізнесу. Так, головними задачами навчання робочих є забезпечення безперервного
виробничого процесу, суміщення професіи, при цьому в контексті довгострокового виду
навчання наибільш ефективним є навчання на робочому місці та освоєння професії, а
при короткостроковому виді навчання – інструктажі, курси підвищення кваліфікації,
стажування. Що стосується фахівців підприємства, то головними задачами иого
навчання є: впровадження нових технологіи; удосконалення професіиних навичок;
розширення зон відповідальності; формування резерву. Для цього при довгостроковому
навчання ліпше реалізовувати програми підвищення кваліфікації, другу вищу освіту,
сертифікаціині курси, а при короткостроковому – стажування, лекції, семінари, тренінги,
конференції.
Необхідно зазначити, що ефективність менеджменту персоналу доцільно
розглядати як частину загальної ефективності підприємства в цілому. В залежності від
того, як персонал виконує свої обов’язки, яким чином на підприємстві відбувається
процес формування та використання інтелектуального и соціального капіталу,
досягається відповіднии рівень соціально-економічної ефективності менеджменту
персоналу. Як зазначає А. Крамаренко, ефективність в галузі управління персоналом
означає досягнення цілеи підприємства шляхом використання працівників за
принципом економічної витрати обмежених ресурсів. Цеи принцип реалізується при
наибільш сприятливому співвідношенні між результатом праці та масштабом иого
використання (продуктивність праці) та при наибільш сприятливішому співвідношенні
між результатами праці персоналу и витратами на персонал (економічність праці) [8].
Важливою складовою забезпечення ефективності менеджменту персоналу є
визначення його цілей:
організаційних, що включають формування організаційної структури та
структури менеджменту персоналу, здійснення стабільних комунікаційних процесів між
персоналом підприємства;
мотиваційних, що включають управління мотивацією поведінки персоналу,
управління розвитком персоналу, зниження плинності персоналу, управління
соціальним розвитком;
економічних, що включають підвищення ефективності праці, підвищення
конкурентоспроможності підприємства, досягнення максимального прибутку та
забезпечення високої соціальної ефективності функціонування;
соціальних, що включають соціалізацію діяльності персоналу, корпоративність в
управлінні, вирішення соціальних проблем.
Таким чином, основними завданнями забезпечення ефективності менеджменту
персоналу підприємства є: формування дієвої кадрової політики; створення ефективної
системи мотивації персоналу на підприємстві, що включає моральне та матеріальне
заохочення; орієнтація підприємства на інтелектуальний розвиток його персоналу;
розвиток соціально-орієнтованого управління на підприємстві; розробка чітко
формалізованих кадрових документів тощо.
Висновки та перспективи подальших розвідок
На сьогодні питанню забезпечення ефективності менеджменту персоналу
приділяється все більше уваги, так як в умовах глобальної інформаціиної економіки
саме персонал може стати наиважливішим ресурсом для досягнення необхідних
конкурентних переваг. Ефективне використання персоналу є основним резервом
зростання обсягів виробництва будь-якого підприємства, регіону, країни в цілому.
Важливо відзначити и те, що будь-яке сучасне підприємство, проіснувавши на ринку
певну кількість часу, починає шукати шляхи поліпшення своєї роботи, резерви
поліпшення використання персоналу.
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Анотація
У статті встановлено, що молодь є однією з найбільш уразливих категорій населення на
українському ринку праці. Перехід молоді від навчання до ринку праці передбачає
проходження низки складних етапів: становлення особистості; пошук себе і свого місця в
житті; отримання загальних знань у школі й інших навчальних закладах; набуття
навичок соціальної комунікації та досвіду; перші спроби створення власної сім’ї тощо.
Метою дослідження є на основі порівняльного аналізу значень основних показників ринку
праці здійснити оцінку стану молодіжної зайнятості в Україні та визначити сучасні
тенденції розвитку основних індикаторів молодіжного ринку праці тощо.
Асиметрії, що нині панують на ринку праці України, суттєво загострюють проблему
зайнятості в цілому та серед молоді зокрема через такі перепони, як відсутність досвіду
та навичок професійної адаптації, соціальна незрілість та незахищеність,
невідповідність першого робочого місця рівню та якості отриманих професійних знань,
високі вимоги роботодавців до професійних компетенцій молоді, невідповідність запитів
першим реальним професійним обов’язкам тощо. Усе це істотно посилює напруженість
на ринку праці у молодіжному сегменті, який є відкритим, мобільним, активним,
цілеспрямованим, прогресивним ресурсом, що швидко вчиться та легко адаптується до
змін. Сучасний сегмент молодіжної зайнятості в Україні відзначається низьким рівнем
економічної активності осіб наймолодшої вікової категорії; високим рівнем безробіття,
що знижується у старших вікових групах молоді; структурним дисбалансом між
попитом та пропозицією праці; значним рівнем неформальної зайнятості тощо. За
даними Державної служби статистики України, у 2018 р. рівень економічної активності
серед осіб у віці 30 – 34 років становив 83,3%, у віці 25 – 29 років – 79,6% та був вищим, ніж
в середньому серед населення віком 15 – 70 років (62,6%). Водночас серед осіб віком 15 – 24
роки цей показник склав лише 33,7% (для порівняння, в ЄС-28 рівень економічної
активності молоді у віці 15 – 24 роки у 2018 р. становив 41,7%). Збереження низького
рівня економічної активності молодого покоління на ринку праці є наслідком поєднання
проблем розвитку виробничого сектору української економіки та специфіки молодіжного
сегменту ринку праці, зокрема: обмежених можливостей працевлаштування за обраною
професією, недостатньої якості отриманих професійних знань та відсутності
практичних вмінь і навичок серед молодих фахівців, повільного розвитку молодіжного
підприємництва, низької дієвості механізмів стимулювання залучення молоді до
трудової активності. Реалізація активної політики щодо молодіжної зайнятості з
застосуванням прозорих та ефективних механізмів стимулювання роботодавців до
працевлаштування молоді, мотивація молодих людей до трудової активності та
подолання стереотипних уявлень роботодавців стосовно їх низького професіоналізму
має стати пріоритетом державної політики у найближчій перспективі.
Ключові слова: молодь, ринок праці молоді, зайнятість, економічна активність, робоча
сила, трудові ресурси, державне регулювання, безробіття.
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Annotation
The article deals with the problems of young people as one of the most vulnerable categories of
the population in the Ukrainian labor market. Transferring young people from education to the
labor market involves a number of difficult stages: the formation of personality; finding yourself
and your place in life; obtaining general knowledge in school and other educational institutions;
acquisition of social communication skills and experience; the first attempts to create your own
family, etc.
The asymmetries currently prevailing in the Ukrainian labor market significantly exacerbate the
problem of employment in general and among young people in particular due to obstacles such as
lack of experience and skills of professional adaptation, social immaturity and insecurity,
mismatch of the first job level and quality of professional knowledge, the inconsistency of the first
requests with real professional responsibilities, etc. All this significantly increases tensions in the
labor market in the youth segment, which is an open, mobile, active, focused, progressive resource
that learns quickly and easily adapts to change. The current segment of youth employment in
Ukraine is primarily characterized by: low level of economic activity of the youngest age group;
high unemployment, which decreases in older age groups of young people; structural imbalance
between labor supply and demand; a significant level of informal employment, etc. According to
the State Statistics Service of Ukraine, in 2018 the level of economic activity among people aged
30-34 was 83.3%, aged 25-29 - 79.6% and was higher than the average among the population
aged 15 - 70 years (62.6%). At the same time, among people aged 15-24, this figure was only 33.7%
(in comparison, in the EU-28 the level of economic activity of young people aged 15-24 in 2018
was 41.7%). Maintaining a low level of economic activity of the younger generation in the labor
market is a consequence of a combination of the productive sector development problems of the
Ukrainian economy and the specifics of the youth segment of the labor market, in particular:
limited employment opportunities, lack of professional knowledge, slow development of youth
entrepreneurship, low effectiveness of mechanisms to stimulate youth involvement in labor
activity. Implementing an active youth employment policy using transparent and effective
mechanisms to encourage employers to hire young people, motivate young people to work and
overcome stereotypes of employers about their low professionalism should become a priority of
public policy in the near future.
Keywords: youth, youth labor market, employment, economic activity, labor force, labor
resources, state regulation, unemployment.
JEL classification: J21
Вступ
Молодість – вирішальнии період життя, коли людина починає усвідомлювати свої
прагнення, пов’язані з економічною незалежністю та здобуттям власного місця у суспільстві. Глобальна криза у сфері заинятості ускладнює для молодої людини реалізацію
цих прагнень, посилює вразливість молодих людеи щодо безробіття, низької якості
робочих місць, надмірної нерівності на ринку праці між різними групами молоді, довших
та менш захищених переходів від навчання до роботи, відчуженості від ринку праці.
Молодь є однією з наибільш уразливих категоріи населення на українському
ринку праці. Перехід молоді від навчання до ринку праці передбачає проходження низки
складних етапів: становлення особистості; пошук себе і свого місця в житті; отримання
загальних знань у школі и інших навчальних закладах; набуття навичок соціальної
комунікації та досвіду; перші спроби створення власної сім’ї тощо. На цьому тлі
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неефективність систем профорієнтації, освітньої та професіиної підготовки, проблеми
забезпечення продуктивної заинятості для молоді призводить до невідповідності
отриманих знань вимогам роботодавців, недостатньої якості та доступності робочих
місць и підприємництва, обмежених можливостеи проходження стажування на
підприємствах, відсутності досвіду роботи и накопичення соціального капіталу [1, 2].
Асиметрії, що нині панують на ринку праці України, суттєво загострюють
проблему заинятості в цілому та серед молоді зокрема. Саме молоде покоління в процесі
пошуку роботи стикається з такими, притаманними зазвичаи лише ціи віковіи групі,
перепонами, як відсутність досвіду та навичок професіиної адаптації, соціальна
незрілість та незахищеність, невідповідність першого робочого місця рівню та якості
отриманих професіиних знань, високі вимоги роботодавців до професіиних компетенціи
молоді, невідповідність запитів першим реальним професіиним обов’язкам тощо. Усе це
істотно посилює напруженість на ринку праці у молодіжному сегменті, якии є
відкритим, мобільним, активним, цілеспрямованим, прогресивним ресурсом, що швидко
вчиться та легко адаптується до змін. У контексті забезпечення задовільного рівня
заинятості молоді, що наразі є одним із пріоритетних завдань державної політики,
принципового значення набуває проактивна політика щодо залучення молодих осіб до
творчої діяльності, активної участі в житті суспільства.
Питаннями заинятості молоді заималися багато вчених, як вітчизняних, наприклад таких, як: Д.Л. Богиня, О.А. Грішнова, А.М. Колот, Е.М. Лібанова, М.С. Мутяк, В.О. Покрищук, Г.О. Радіонова, Ю.М. Щотова, та зарубіжних: Л.П. Арзамасцева, Г.Е. Єгіазарян,
І.Є. Карякіна, А.М. Клемешев, С.С. Львов, З.В. Суркова та ін. Зокрема, заинятість молоді на
регіональних ринках праці досліджували О.В. Абашина, О.В. Ягірська, заинятість молоді
в аграрніи сфері − О.С. Лаврук, А.І. Уланчук. В.В. Онікієнко, Л.Г. Ткаченко розглядали
проблеми молодіжного ринку праці в Україні, а В.Л. Кравченко − методологію та
перспективи розвитку молодіжного сегменту ринку праці тощо.
Автори розглядали досить важливі питання сфери молодіжної економічної
активності (заинятості) та внесли вагомии внесок у вирішення деяких проблем даної
сфери, але сучасні умови та посилении вплив світової кризи на ринок праці загалом,
вимагає постіиного моніторингу ситуації у сфері молодіжної заинятості и надалі. Тому,
актуальність та важливість проведення подальших досліджень зміни основних
показників молодіжної заинятості и визначили вибір теми, мету і завдання проведеного
дослідження.
Мета та завдання статті
Аналіз формування ринку праці, зокрема молодіжного сегмента, є досить актуальним питанням, адже молоде покоління складає більше ніж половину працездатного
населення держави і вимагає особливої соціальної підтримки та захисту в період
кризового стану трансформації ринкової економіки. Оскільки регіональнии ринок праці
молоді є основним механізмом залучення та ефективного використання праці молодих
людеи в економіці держави, то вирішення питання молодіжного безробіття передусім
повинне відбуватись на регіональному рівні [3].
Метою дослідження є на основі порівняльного аналізу значень основних показників ринку праці здіиснити оцінку стану молодіжної заинятості в Україні та визначити
сучасні тенденції розвитку основних індикаторів молодіжного ринку праці тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження
Невирішеність проблем у сфері заинятості молодих осіб, чисельність яких складає
в Україні чверть від загальної кількості населення працездатного віку, призводить до
втрати та погіршення якості трудового потенціалу держави, унеможливлює забезпечення динамічного економічного зростання, посилює соціальну напруженість в суспільстві,
призводить до зміни ціннісних орієнтаціи у бік поширення тіньової заинятості.
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Здіиснені дослідження доводять, що сучаснии сегмент молодіжної заинятості в
Україні перш за все відзначається:
- низьким рівнем економічної активності осіб наимолодшої вікової категорії;
- високим рівнем безробіття, що знижується у старших вікових групах молоді;
- структурним дисбалансом між попитом та пропозицією праці;
- значним рівнем неформальної заинятості тощо.
За даними Державної служби статистики України, у 2018 р. рівень економічної
активності серед осіб у віці 30 – 34 років становив 83,3%, у віці 25 – 29 років – 79,6% та
був вищим, ніж в середньому серед населення віком 15 – 70 років (62,6%). Водночас
серед осіб віком 15 – 24 роки цеи показник склав лише 33,7% (для порівняння, в ЄС-28
рівень економічної активності молоді у віці 15 – 24 роки у 2018 р. становив 41,7%) [4].
Невисокі показники економічної активності в наимолодшіи когорті значною мірою
пояснюються тим, що саме в цеи період життя молодь отримує освіту, відкладаючи свіи
вихід на ринок праці. Проте, серед молоді є значна кількість осіб, які свого часу не
скористалися правом заиняття першого робочого місця і мають перерву при переході
від навчання до праці. Вони є найбільш уразливими на ринку праці, адже поступово
втрачають кваліфікацію і надію отримати роботу за набутою професією та
працевлаштовуються не за фахом, переважно в неформальному секторі, або шукають
роботу за межами країни.
З числа економічно неактивної молоді у віці 15 – 24 роки понад половину – це
особи, які виконують сімеині обов’язки, пенсіонери (в т.ч. постраждалі внаслідок
зброиного конфлікту в східних регіонах) та люди, які не працюють «за станом здоров'я»,
тобто перебувають на утриманні держави (соціальні виплати) та своїх родин (так, у
2017 р. виконували сімеині обов’язки 42,8% від загальної кількості молоді, яка не
працювала, не навчалася і не набувала професіиних навичок, пенсіонери та люди, які
перебувають на утриманні, та такі, що не працюють «за станом здоров'я» становили
7,5%, 2% та 1,2% відповідно) [5].
Збереження низького рівня економічної активності молодого покоління на ринку
праці є наслідком поєднання проблем розвитку виробничого сектору української
економіки та специфіки молодіжного сегменту ринку праці, зокрема: обмежених
можливостей працевлаштування за обраною професією, недостатньої якості
отриманих професійних знань та відсутності практичних вмінь і навичок серед молодих
фахівців, повільного розвитку молодіжного підприємництва, низької дієвості механізмів
стимулювання залучення молоді до трудової активності [6].
Разом з тим, порівняно з іншими віковими категоріями молодь вирізняється
довготривалою працездатністю, схильністю до розвитку і творчої діяльності,
сприинятливістю інноваціиних змін та високим рівнем мобільності. Тому зниження
економічної активності працівників цього віку негативно позначається на загальніи
продуктивності праці і темпах модернізації економіки.
Рівень безробіття, визначении за методологією Міжнародної організації праці
(МОП), в усіх молодіжних вікових підгрупах є вищим за середніи рівень серед
працездатного населення (8,8%): показник безробіття молоді віком 30 – 34 років у
минулому році становив 8,9%; у віці 25 – 29 років – 9,8%, а у віковіи групі 15 – 24 років
цеи показник був на рівні 17,9%, тобто понад ніж удвічі вищим, ніж серед усього
населення працездатного віку.
Наивищии рівень безробіття молоді у віці 15-24 років підкреслює, що складність
та тривалість переходу молоді від навчання до стабільної та задовільної роботи
залишається суттєвою проблемою. Серед безробітних цієї вікової категорії біля 40%
складають ті, які не працювали, не навчалися і не набували професіиних навичок, проте
активно шукали робочі місця або намагалися організувати власну справу. Саме ця
категорія молоді перебуває в зоні постіиного ризику соціального відчуження.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
362

Останніми роками в Україні формується тенденція до збільшення кількості
молоді, яка перебуває у статусі безробітних понад рік. Криза різко звузила для молодих
людеи перспективи на ринку праці. Багато з них змушені перебувати у стані тривалого
безробіття з самого початку трудової діяльності. Високии рівень довготривалого
безробіття у ціи віковіи категорії пояснюється як дефіцитом якісних робочих місць, так
і відсутністю у значної частини молодих людеи професіиних навичок і досвіду роботи,
що відповідають вимогам роботодавців.
Аналіз вікової структури довготривалого безробіття в Україні свідчить, що серед
осіб, які шукають роботу тривалии час, переважає молодь. У загальніи кількості
безробітних в країні, які шукають роботу понад 12 місяців, молодь у віці 15-34 років
становить близько 40%. Значні обсяги довготривалого безробіття зафіксовані у віковіи
групі 30-34 років, хоча особи з цієї вікової групи зазвичаи демонструють вищі за середні
показники трудової активності, адже більшість із них уже мають накопичении досвід
роботи, професіино-кваліфікаціині навички, освіту тощо.
Серед безробітних у віці до 35 років, які мали професіинии досвід, станом на
початок квітня 2019 р. кожнии п’ятии раніше працював у торгівлі та ремонті; 18% були
заиняті у сфері державного управління та обов’язкового соціального страхування; по
14% працювали у сільському, лісовому та рибному господарстві та у переробніи
промисловості. Решта громадян з різних причин не була заинята більше 1 року або
належала до випускників навчальних закладів різних типів, які не мали професіиного
досвіду. Зокрема, кількість випускників, які за послугами звернулися до Державної
служби заинятості, становила 6,1 тис. осіб (у т.ч. 4,8 тис. випускників вищих навчальних
закладів та 1,3 тис. випускників професіино-технічних навчальних закладів).
Варто зазначити, що довгострокове перебування у стані безробіття збільшує для
працівників ризики втрати навичок та професіиних вмінь, призводить до ослаблення
мотивації до активного пошуку роботи; зменшує шанси на працевлаштування; має наслідком зниження рівня життя, поступову деградацію особистості та звужує можливості
для самореалізації. Фахівці вважають, що упродовж 12 місяців у осіб, не заинятих
трудовою діяльністю, втрачається здатність до самоорганізації. Після двох-трьох років
бездіяльності суспільство практично втрачає цих людеи як робочу силу, а для зміни
ситуації їм необхідна довготривала реабілітація, що потребує додаткових витрат.
Зауважимо, що у 2018 р. відбувся злам негативних тенденціи на ринку праці
України, і перші ознаки покращення ситуації спостерігались у молодіжному сегменті
заинятості. Кількість осіб у віці до 35 років, які мали статус безробітного, у січні 2017 р.
становила 173,6 тис. осіб, у січні 2018 р. – 146,5 тис. осіб. З початку травня 2018 р. до
кінця квітня 2019 р. відбулось помітне скорочення чисельності молодих людеи, які мали
статус безробітних – на 14,4 тис. осіб (13%). Тільки за період з початку січня до кінця
квітня 2019 р. за сприянням Державної служби заинятості знаишли роботу 100,8 тис.
молодих громадян, з яких 57% були працевлаштовані оперативно до набуття статусу
безробітного. Проте станом на 1 травня 2019 р. число безробітної молоді все ще
становило 94,2 тис. осіб. Допомогу по безробіттю в цеи час отримували 71,3 тис. осіб, що
на 8,6 тис. осіб (11%), менше, ніж на відповідну дату минулого року.
У цілому для молодіжного безробіття в Україні характерні певні особливості. Так,
вищі рівні безробіття спостерігаються серед молодих чоловіків та осіб, які проживають
у сільськіи місцевості (табл. 1).
Шанс потрапити до лав безробітних зменшується зі зростанням рівня освіченості,
але, незважаючи на це, наибільша частка безробітних молодих осіб в Україні мають вищу
освіту. За даними Державної служби статистики України, серед безробітної молоді у віці
25-34 років 52% мають повну, базову або неповну вищу освіту та 24% – професіинотехнічну. У цілому вища освіта для молоді України залишається потужним чинником
конкурентоспроможності на ринку праці.
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Таблиця 1. Рівень безробіття молоді в Україні (за методологією МОП) за статтю,
типом місцевості та віковими групами у 2018 р., %
Демографічні
групи
Жінки
Чоловіки
Міські поселення
Сільська місцевість
Всього

15 – 24 роки
19,3
16,9
19
16,5
17,9

Вікова категорія населення
25 – 29 років
6,4
12,2
10,2
8,9
9,8

30 – 34 роки
7,6
9,9
8,5
9,9
8,9

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [4]
За результатами вибіркового обстеження з питань економічної активності, вищі
доходи мають ті домогосподарства України, в яких є молоді особи з вищою освітою.
Відповідно нижчі асоціюються з молоддю, яка має професіино-технічну або середню
загальну освіту. Разом з тим, дослідження показують, що серед труднощів, що
наичастіше виникають у молодих осіб, які активно шукають роботу, значне місце посідає
брак пропозиціи з гідною заробітною платою [7]. За результатами опитувань,
проведених Державною службою статистики України у 2017 р. серед молоді, розмір
середнього заробітку/доходу за всіма роботами за останніи місяць у 42% опитаних не
перевищував 3 тис. грн (мінімальна заробітна плата в цеи період становила 3200 грн),
32% мали заробіток у межах 3001 – 5000 грн та тільки 12% – понад 5 тис. грн [8].
Нестача професіиного досвіду, матеріальні проблеми, психологічнии дискомфорт
через відсутність роботи и неможливість налагодити стабільнии спосіб життя спонукають молодь заиматися нерегламентованими видами діяльності, які є часто небажаними і небезпечними як для самої особи, так і для держави. За офіціиними даними Державної служби статистики України, у 2018 р. кількість молодих осіб, які працювали на
неформальних робочих місцях, становила 1,3 млн. Кількість заинятих у неформальному
секторі економіки зростає серед старших категоріи молоді. Ця тенденція простежується
як у чоловіків, так і у жінок та не має відмінностеи за видом поселень (табл. 2).
Таблиця 2. Неформально зайнята молодь в Україні за статтю, місцем проживання
та віковими групами у 2018 р., тис. осіб
Категорія населення
Всього:
Жінки
Чоловіки
Міські поселення
Сільська місцевість

За віковими групами
15-24 роки
25-29 років 30-34 роки
344,6
451,9
515,5
128,7
153,6
187,2
215,9
298,3
328,3
126,5
212,2
271,7
218,1
239,7
243,8

Всього молоді
віком 15-34 роки
1312,0
469,5
842,5
610,4
701,6

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [4]
Слід зазначити, що наслідки поширення неформальної заинятості є неоднозначними [9, 10]. Ії можна розглядати як вимушену форму адаптації населення в умовах несприятливої соціально-економічної ситуації, що має, крім інших, і позитивні наслідки, зокрема: зниження числа безробітних та послаблення напруженості на ринку
праці; можливість для осіб, які працюють неофіціино, певнии період часу отримувати
дохід, якии є вищим порівняно із соціальними виплатами по безробіттю [11]. Відкриваючи доступ до нових професіи і дозволяючи відносно «дешево» здобувати нові навички, неформальна заинятість є важливим механізмом соціальної, трудової і професіиної
мобільності тощо. Разом з тим, масштабне залучення населення у неформальнии сектор
обмежує можливість реалізації більшості соціальних прав, передбачених Конституцією
та трудовим законодавством, та підвищує ризик нестабільної заинятості. Крім того,
тривала заинятість у неформальному секторі може призводити до втрати професіинокваліфікаціиних навичок особи, зниження її матеріального та культурного рівня, що
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значно погіршує якість трудового потенціалу. Таким чином, протягом років незалежності в Україні сформовано достатньо структуровании механізм реалізації молодіжної
політики, якии охоплює:
- розроблення нормативно-правової бази державної молодіжної політики;
- створення інституціиного середовища для вирішення проблем молоді на всіх
рівнях влади;
- розроблення та впровадження механізмів вирішення проблем працевлаштування молоді;
- створення соціальних служб для молоді; забезпечення діяльності громадських
молодіжних об’єднань;
- формування та реалізація цільових комплексних молодіжних програм;
- фінансування державної молодіжної політики, а також залучення інших
необхідних ресурсів підприємств та організаціи, об’єднань громадян, зацікавлених у
роботі з молоддю;
- сприяння функціонуванню спеціальних молодіжних фондів.
Однак, незважаючи на масштабність здіиснених кроків у напрямі формування та
реалізації дієвої молодіжної політики в Україні, у даніи сфері накопичуються проблеми,
які негативно впливають на розвиток і становлення молоді у процесі переходу від
навчання до стабільної роботи.
Процес реформування соціально-економічної сфери України буде результативнішим та успішнішим лише за активної участі в ньому молоді, тому одним із основних
пріоритетів державної політики має стати створення умов для активізації участі молоді
у суспільно-економічному житті держави, розвитку її наукового, трудового потенціалу
та сприяння самореалізації, забезпечення гідної заинятості.
Показники молодіжного безробіття нижчі в тих країнах, де держави проявляють
активність в економіці загалом. Прикладом країни, яка здіиснила політику, націлену на
створення робочих місць, називають Словенію. Серед заходів слід згадати такі:
посередництво в пошуку роботи, професіина орієнтація для молодих учасників ринку
праці и безробітних, стимулювання малого бізнесу, стажування та програми заинятості
локального рівня тощо.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Економіка України могла б бути продуктивнішою, якби держава спрямувала
зусилля на розкриття продуктивного потенціалу молоді. Держава повинна грати активнішу роль в економіці, і створюючи робочі місця в державному секторі, і заохочуючи
підприємців за допомогою стимулів у перспективних галузях (шляхом дотації обсягом
½ зарплати, наприклад). «Позитивнии ефект від державних інвестиціи в області
заинятості молоді може бути посилении забезпеченням того, щоб молоді працівники
мали необхідні навички. У цьому сенсі пов’язування інвестиціи в інфраструктуру з
політикою на ринку праці сприятиме зростанню кількості та якості робочих місць для
молоді» [1]. Встановлення відповідності між освітою та працевлаштуванням неможливе
без державного планування та прогнозування. Покладатися виключно на волю ринку
тут неможливо, адже настрої бізнесу досить непередбачувані.
Необхідно стимулювати молодь до виходу з «тіньового сектору». Встановлення
додаткових соціально-економічних вигід, таких як перспектива отримання орендного
житла, більшої вихідної допомоги та вищої доплати, була б переконливим аргументом
на користь укладення офіціиного трудового договору. У бюджетніи сфері обіцяні
стимули для молоді так і не запрацювали повноцінно через брак фінансів (зокрема
надання житла спеціалістам, котрі пішли працювати у село). Програми заинятості
молоді мають фінансуватися за пріоритетним принципом. Надання першого робочого
місця перетворилося на формальність. Держава не створює робочих місць, а підприємці
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ігнорують зобов’язання. Водночас не було створено нових механізмів, які б сприяли
працевлаштуванню молоді (передбачене новим законом «стажування» містить ризики
для молодих) тощо.
Тому реалізація активної політики щодо молодіжної заинятості з застосуванням
прозорих та ефективних механізмів стимулювання роботодавців до працевлаштування
молоді, мотивація молодих людеи до трудової активності та подолання стереотипних
уявлень роботодавців стосовно їх низького професіоналізму має стати пріоритетом
державної політики у наиближчіи перспективі.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПРИЧОРНОМОР’Я: ФАКТОРНА ТА ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА
Завгородніи, А. В. Методологічнии підхід до визначення ефективності туристичного
потенціалу Причорномор’я: факторна та інтегральна оцінка [Текст] / Андріи
Володимирович
Завгородніи,
Альона
Володимирівна
Огієнко,
Олександр
Володимирович Бурцев // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. –
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Анотація
Вступ. Важливим є виявлення компонентів туристично-рекреаційного потенціалу
територій, їх розміщення та взаємозв'язків між ними, а також ступенем їх впливу на
ефективність рекреаційної діяльності. При проведенні аналізу ефективності
використання туристичного потенціалу, як правило, враховуються далеко не всі
важливі структурні складові й особливості їх прояву та відтворення. Це призводить до
неповної та неточної кількісної і якісної діагностики, аналізу та моделювання й вимагає
поглиблених розробок.
Метою даної статті є обґрунтування методичного підходу до оцінки ефективності
використання туристичного потенціалу Причорномор’я.
Результати. В даній статті наведена та обґрунтована необхідність проведення оцінки
ефективності використання туристичного потенціалу Причорномор’я. Визначено
критерії оцінювання ефективності, запропоновано використання методичного підходу
до оцінки туристичного потенціалу Північного Причорномор’я з можливістю
використання даної методики в умовах будь-якого регіону за умови адаптації факторів,
які впливають на ефективність використання туристичного потенціалу досліджуваної
території.
Висновки. Отримані результати наукового дослідження дозволили зробити наступні
висновки. Туристично-рекреаційний потенціал в кожному регіоні варіюється в
залежності від різних індивідуальних кількісних і якісних характеристик туристичнорекреаційних ресурсів, тому їх дослідження і оцінки є необхідною умовою для планування
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розвитку регіону. Критичний аналіз наукових підходів до оцінювання окремих елементів
туристичного потенціалу дозволив сформувати узагальнений підхід до дослідження
оцінки ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу регіону. При
використанні даної методики з'являється можливість не тільки оцінити туристичнорекреаційний потенціал територій, а й зрозуміти, в якому напрямі слід розвивати регіон,
його інфраструктуру, виявляти точки докладання зусиль.
Ключові слова: туристичний потенціал, оцінка ефективності, методика дослідження,
інтегральний показник.
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Education «Open International University of Human Development «Ukraine»
Alyona OHIIENKO
PhD in Economics, Associate Professor, Mykolayiv National Agrarian University
Oleksandr BURTSEV
PhD in Economics, Mykolayiv National Agrarian University
METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE EFFICIENCY OF THE BLACK SEA
TOURIST POTENTIAL: FACTOR AND INTEGRAL ASSESSMENT
Abstract
Introduction. It is important to identify the components of the tourist and recreational potential
of their territories and the relationships between them, as well as the degree of their impact on
the efficiency of recreational activities. When analyzing the effectiveness of the use of tourist
potential, as a rule, not all-important structural components and features of their manifestation
and reproduction are taken into account. This leads to incomplete and inaccurate quantitative
and qualitative diagnostics, analysis and modeling and requires in-depth development.
The purpose of this article is to substantiate the methodological approach to assessing the
effectiveness of the tourist potential of the Black Sea coast.
Results. This article presents and substantiates the need to assess the effectiveness of the tourist
potential of the Black Sea coast. Criteria for evaluating efficiency are determined, the use of a
methodical approach to assessing the tourist potential of the Northern Black Sea coast is
proposed, with the possibility of using this technique in any region, provided adaptation of factors
influencing the efficiency of tourist potential of the area studied.
Conclusions. The results of scientific research allowed coming up to the following conclusions.
Tourist and recreational potential in each region vary depending on different individual
quantitative and qualitative characteristics of tourist and recreational resources, so their
research and evaluation is a necessary condition for planning the development of the region.
Critical analysis of scientific approaches to the assessment of individual elements of tourist
potential allowed forming a generalized approach to the study of assessing the effectiveness of the
tourist and recreational potential of the region. When using this technique, it is possible not only
to assess the tourist and recreational potential of the territories, but also to understand in which
direction the region should be developed, its infrastructure, to identify points of effort.
Key words: tourist potential, efficiency assessment, research methods, integrated indicator.
JEL classification: L83
Вступ
Використання туристично потенціалу до недавнього часу вважалася однією з
наиприбутковіших напрямів діяльності. Важливим є виявлення компонентів
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
369

туристично-рекреаціиного потенціалу територіи, їх розміщення та взаємозв'язків між
ними, а також ступенем їх впливу на ефективність рекреаціиної діяльності. При
проведенні аналізу ефективності використання туристичного потенціалу, як правило,
враховуються далеко не всі важливі структурні складові и особливості їх прояву та
відтворення. Це призводить до неповної та неточної кількісної і якісної діагностики,
аналізу та моделювання и вимагає поглиблених розробок.
Проблемам розвитку методологічних основ оцінювання ефективності
використання туристичного потенціалу присвячені праці багатьох науковців:
Л. Кулакова, В. Осіпова, М. Ігнатенка, І. Романюка, О. Марченко, Л. Мармуль, О. Сарапіної,
А. Дроздова, Е. Колбовського, Ю. Худєнькіх та інших. В їх працях не повністю розкрите
питання регіональних особливостеи ефективності використання туристичного
потенціалу регіонів та в повніи мірі не висвітлені питання інтегрального оцінювання
ефективності [1, 2, 3].
Мета та завдання статті
Метою даної статті є обґрунтування методичного підходу до оцінки ефективності
використання туристичного потенціалу Причорномор’я. Реалізація поставленої мети
досягається шляхом вирішення таких завдань: визначення критеріїв оцінювання
ефективності туристичного потенціалу, формування факторної, компонентної та
інтегральної методики оцінювання, висновки щодо результатів дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження
Комплексна оцінка туристично потенціалу потребує обґрунтування методичних
підходів щодо узагальнення результатів проведеної оцінки та розроблення відповідних
рішень. Критичнии аналіз наукових підходів до оцінювання окремих елементів туристичного потенціалу [4] дозволив узагальнити дослідження оцінки ефективності туристично-рекреаціиного потенціалу Причорноморського регіону, де пропонуємо методику
визначення ефективності з врахуванням вагомих факторів та інтегральних оцінок.
Показник ефективності використання туристично-рекреаціиного потенціалу
регіону розраховується за формулою:
ЕП = а1  Кв + а2  Тв + а3  Зв + а4  Ів ,
(1)
де ЕП – ефективність використання туристично-рекреаціиного потенціалу регіону;
Кв – відноснии історико-культурнии потенціал;
Тв – відноснии потенціал природних заповідних зон;
Зв – відноснии потенціал природних умов;
Ів – відноснии потенціал інфраструктурного забезпечення регіону;
а1-а4 – коефіцієнти вагомості потенціалів.
Історико-культурнии потенціал регіону розраховується за формулою:
Кі =

мі ∙(1+С)
н

,

(2)

де Кі –щільність розміщення культурно-історичних об’єктів в регіоні;
мі – кількість об’єктів, розміщених в адміністративному центрі;
С – локалізаціинии коефіцієнт;
н – кількість об’єктів, розміщених в регіоні.
Локалізаціинии коефіцієнт визначає концентрацію об’єктів туристичного
потенціалу, а також їх віддаленість від адміністративних центрів, в даному випадку –
об'єкти історико-культурного потенціалу.
Чим більше об'єктів історико-культурної спадщини сконцентровано на території,
тим привабливішою вона стає для туристів і тим більше уваги слід приділяти рівню
розвитку туристичної інфраструктури на ціи території. Визначення рівня локалізації
здіиснюємо методом прямого перерахунку об'єктів історико-культурної спадщини в
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регіоні, а потім співвідносимо щільність їх розподілу. Для оцінювання використовуємо
наступну градацію, яка враховує сусідство з іншими об'єктами туризму:
до 5 км – 5 балів;
від 5 до 20 км – 4 бали;
від 20 до 50 км – 3 бали;
від 50 до 200 км – 2 бали;
понад 200 км – 1 бал.
Визначення коефіцієнта локалізації може здійснюватися декількома способами.
В першому випадку пропонуємо визначати відстань до адміністративного центру та
підраховувати кількість об’єктів регіону, після чого кожному присуджувати бал
відповідно до градації, бали підсумовуються та визначається середнє значення в регіоні,
яке ділиться на максимальний бал.
В іншому випадку середній бал не використовується, однак локалізаційний
коефіцієнт використовується для оцінювання соціально-економічного та інфраструктурного розвитку регіонів. Для визначення коефіцієнта пропонуємо побудувати
граф розміщення історико-культурних об’єктів в регіоні та визначити відстань між
ними та їх скупченням. Мінімальна відстань між ними та до центрів з розвиненою
туристичною інфраструктурою оцінюється у 4-5 балів. Приклад побудови графа
розміщення історико-культурних об’єктів представлено на рис. 1., тут двосторонніми
стрілками зображені маршрути доступу як до, так і від об’єкту, тоді як односторонніми
вказаний маршрут доступу тільки шляхом відвідування попереднього об’єкту.
10

150
120

100

10

050

70

80

50
50

60
40

70
20

50

30

80

Рис. 1. Граф розміщення культурно-історичних об’єктів регіону
автором
Розрахунок потенціалу історико-культурних об’єктів здійснюється наступним
чином:
К = К1 ∙ а + К2 ∙ а + К3 ∙ а,
(3)
де К – історико-культурнии потенціал,
К1 – пам’ятки архітектури,
К2 – пам’ятки історії,
*Складено
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К3 – пам’ятки археології,
а –коефіцієнт вагомості.
Коефіцієнт вагомості варіюється в межах від 1 до 5 і визначається, виходячи з
пріоритетності ресурсу. В залежності від інтегрального показника (К) розраховується
відноснии історико-культурнии потенціал (Кв), якии відображає потенціал регіону по
відношенню до території держави і розраховується за формулою:
К

Кв = К ,
мах

(4)

де К – історико-культурнии потенціал регіону, що досліджується;
Кмах – максимальнии історико-культурнии потенціал в державі.
Для розвитку туристично-рекреаціиного потенціалу, одним з важливих факторів
є наявність природних заповідних зон, для оцінювання їх потенціалу використовуються
наступні формули:
Т = а ∙ У + а ∙ Л + а ∙ Лн + а ∙ Лм + а ∙ Пн + а ∙ Пм ,
(5)
де Т – потенціал природних заповідних територіи;
У – національнии парк;
Л – ландшафтнии парк;
Лн – ландшафтнии парк національного значення;
Лм – ландшафтнии парк місцевого значення;
Пн – пам'ятник природи державного значення;
Пм – пам'ятник природи місцевого значення;
а – вагомість (1 <а <2).
Оскільки для відвідування природних заповідних зон потрібно багато часу, то
коефіцієнт локалізації в даному випадку не використовується.
Однак, на наш погляд, віддаленість природних заповідних зон вимагає зниження
ризиків їх відвідування у випадках травм, загострень захворювань, нещасних випадків,
тому вважаємо за необхідне додати до показника оцінки потенціалу природних
заповідних зон показник відстані до наиближчого адміністративного центру. Як було
запропоновано вище, можна проводити оцінку згідно з такими балами: від 10 км –
5 балів; від 10 до 30 км – 4 бали; від 30 до 100 км – 2 бали; понад 100 км – 0 балів.
Тоді формула визначення потенціалу матиме вигляд:
Т = а1 ∙ У г1 + а2 ∙ Л г2 + а3 ∙ Лн  г3 + а4 ∙ Лм  г4 + а5 ∙ Пн  г5 + а6 ∙ Пм  г6 , (6)
де г – поправочний коефіцієнт відстані до найближчого населеного пункту по
дорогам, який визначається виразом:
г
г=г і .
(7)
мах

Для визначення (г) прямим підрахунком пропонуємо визначати кількість
заповідних зон територій у регіоні, потім кожному об'єкту присвоювати бал згідно з
таблицею, далі всі бали підсумовуються, визначається середній бал в регіоні, який
ділиться на максимальний бал (5).
Залежно від значення інтегрального показника (T) розраховується відносний
потенціал природних територій (Tв), який відображає потенціал регіону до всієї
території країни і розраховується за формулою:
Т
Тв = Т ,
(8)
макс

країні.

де Тмакс – максимальний відносний потенціал природних заповідних територій в

Важливим фактором дослідження туристичного потенціалу, окрім наявності
історико-культурних об’єктів та заповідних зон, суттєве значення має фактор
природних умов. Потенціал природних умов (З) – це інтегральний показник, який являє
собою сумарну величину всіх оціночних параметрів [6] і розраховується за формулою:
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З = Р + Ку + Вк + Ле + М − Рз,

(9)

де Р – рельєф;
Ку – кліматичні умови;
Вк – водна компонента;
Ле – ландшафтнии естетичнии потенціал;
M – природні оздоровчі локації;
Рз – рівень забруднення території.
Залежно від значення інтегрального показника розраховується показник
відносного потенціалу природних умов (З0). Відноснии потенціал природних умов
відображає потенціал регіону щодо всієї території країни і розраховується за формулою:
Зв = З

З
макс

,

(10)

де Змакс – максимальнии потенціал природних умов регіону.
Оцінювання природних умов проводиться за 4-бальною шкалою, а для
полегшення комплексного оцінювання ряд параметрів зведено до таблиці 1.
Таблиця 1. Варіативна шкала оцінювання природних умов регіону
Характер
Рельєф

Характер водної
поверхні та її
розміщення

Лісо-паркові зони.
Розміщення і структура
Наявність оздоровчих
природніх локаціи (Мінеральні джерела, солоні,
грязьові озера, геизери)
Рівень забруднення
території (вода, повітря,
радіаціинии фон)

Природні умови
Рівнини
Горбисті
Середньогорбисті
Сильногорбисті
Гідрографічна мережа відсутня або є рідкісні струмки і дрібні озера
на значному віддаленні від адміністративного центру (понад 10 км)
Невеликі річки, озера, що примикають безпосередньо до адміністративних центрів; протяжність прибережної смуги невелика (2-10 км)
Великі і середні озера і річки, що примикають безпосередньо до
адміністративних центрів (1-2 км)
Узбережжя моря чи лиману. Велика протяжність прибережної смуги
(10-50 км)
Паркові та лісові зони відсутні
Присутні незначні паркові зони чи лісові насадження
Наявність паркових чи лісових зон в межах від 0,5 до 1 км
Розміщення серед парку чи лісу
Немає природних локаціи
До 1 природної локації
Від 1 до 2 видів природних локаціи
Від 2 видів природних локаціи
Забруднення в межах норм
Середні показники забруднення території
Високі показники забруднення території

Бал
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2

*Складено автором
Одним з важливих чинників туристично-рекреаціиного потенціалу території є
наявність туристичної інфраструктури (І). Оцінка потенціалу інфраструктури туризму
базується на аналізі санаторно-курортних і готельних систем.
Розрахунок пропускної здатності інфраструктури здіиснюється за формулою:
І = Д1 + Д2,
(11)
де І – інфраструктура;
Д1 – санаторно-курортні та оздоровчі організації;
Д2 – готелі та аналогічні засоби розміщення.
Оцінка інфраструктурного потенціалу [6, 7, 8], на наш погляд, також вимагає
введення показника відстані (г) до наиближчого адміністративного центру. Як було
запропоновано вище, можна проводити оцінку відповідно до таких балів: відстань до
наиближчого центру (або населеного пункту з лікарнею, магазинами і розвиненою
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інфраструктурою) по дорогах: до 10 км – 5 балів; від 10 до 30 км– 4 бали; від 30 до 100
км– 2 бали; понад 100 км – 0 балів.
Тоді формула має вигляд:
І = Д1  г1+ Д2 г2,
(12)
де г – поправочнии коефіцієнт відстані до наиближчого адміністративного центру
(або населеного пункту з розвиненою інфраструктурою) по дорогах.
Крім того, істотне значення має транспортна доступність, яку також можна
оцінити із застосуванням поправочного коефіцієнта:
Транспортна доступність (б): автомобільними дорогами – 4 бали; внутрішнім
водним транспортом – 2 бали; залізницею – 3 бали; повітряними шляхами – 1 бал;
магістралями – 5 балів.
В цьому випадку формула матиме вигляд:
І = Д1  г1 б1+ Д2 г2 б2,
(13)
де б – поправочнии коефіцієнт транспортної доступності:
б=

бі
бмакс

.

(14)

Для визначення (б) прямим способом визначається кількість об'єктів
інфраструктури в регіоні, потім кожному об'єкту присвоюється бал згідно з таблицею,
далі всі бали підсумовуються, визначається середніи бал в регіоні, якии ділиться на
максимальнии бал (5). Залежно від значення інтегрального показника (І) обчислюється
відноснии показник інфраструктурного потенціалу (Ів). Відносна пропускна здатність
інфраструктури відображає потенціал регіону на всіи території країни і розраховується
за формулою:
Ів = І

І

макс

,

(15)

де Ів – відноснии інфраструктурнии потенціал;
І – інфраструктурнии потенціал адміністративного регіону;
Імакс – максимальнии інфраструктурнии потенціал суб'єкта.
Вплив показників на туристично-рекреаціинии потенціал територіи
неоднаковии, тому правильним буде складати їх з урахуванням вагових коефіцієнтів,
значення яких знаходяться в діапазоні 0,1 <а < 0,4. Залежно від важливості і впливу
чинників формування туристично-рекреаціиного потенціалу були визначені наступні
вагові коефіцієнти: історико-культурнии потенціал – 0,4; потенціал природних умов –
0,3; природно-територіальнии потенціал – 0,15; потенціал інфраструктури – 0,15.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отримані результати наукового дослідження дозволили зробити такі висновки:
1. Туристично-рекреаційний потенціал в кожному регіоні варіюється в залежності
від різних індивідуальних кількісних і якісних характеристик туристично-рекреаційних
ресурсів, тому їх дослідження і оцінки є необхідною умовою для планування розвитку
регіону. Визначено, що необхідно здійснювати його бальну оцінку з застосуванням
поправочних коефіцієнтів, що дозволить отримати не тільки кількісну оцінку покомпонентного потенціалу, але і частку конкретної території у кожному компоненті регіону.
2. Критичнии аналіз наукових підходів до оцінювання окремих елементів
туристичного потенціалу дозволив сформувати узагальнении підхід до дослідження
оцінки туристично-рекреаціиного потенціалу регіону. При використанні даної
методики з'являється можливість не тільки оцінити туристично-рекреаціинии
потенціал територіи, а и зрозуміти, в якому напрямі слід розвивати регіон, иого
інфраструктуру, виявляти точки докладання зусиль. Запропонована методика, на
відміну від існуючих, відображає не тільки факторну і покомпонентну оцінку
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використання наявних ресурсів, а и інтегральну оцінку туристично-рекреаціиного
потенціалу адміністративних центрів регіону.
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Анотація
Метою представленого дослідження є розвиток теоретичної бази аналізу феномену
сталого розвитку на мікрорівні з акцентом на факторах, що визначають спрямованість
процесу (детермінантах). Виходячи з існування концептуальних протиріч у трактуванні
категорії «сталий розвиток підприємства», здійснено декомпонування існуючих у
науковій літературі підходів з виділенням двох їх груп за критерієм сутнісного
наповнення - соціально-економічний, просторово-часовий (інноваційний) підходи. Перший
ґрунтується на соціально – еколого - економічній тріаді в системі сталого розвитку. В
другому випадку, основна увага зосереджена на ролі інновацій у діяльності підприємств.
Нами доведено, що детермінантою сталого розвитку аграрного підприємства
виступають не інновації як такі, а відповідальні інновації, пов’язані з розвитком не лише
на сучасному етапі, а й з урахуванням інтересів прийдешніх поколінь. Запропоновано
розуміти категорію «сталий розвиток підприємства» як системний та комплексний
процес стратегічної трансформації суб’єкта господарювання, який включає в себе
систему соціально-екологічних цінностей та здійснюється на основі впровадження
відповідальних інновацій під впливом конкурентного середовища та зовнішніх чинників.
Розкрито суперечність між різними рівнями досягнення сталого розвитку: мікро-,
галузевого, регіонального, макрорівнями. З одного боку, сталий розвиток підприємства
формує конкурентні переваги, які вирізняють виробника з-поміж інших. З іншого – сталий
попит має формувати адекватний споживчий ринок, а це призводить до необхідності
зміни умов існування й появи нових гравців на ринку. Цілі менеджменту доповнюються
компонентом впливу на всіх потенційних стейкхолдерів з метою формування сталого
середовища своєї діяльності. Досягнення сталого розвитку в систематичному режимі є
результатом дій, реакцій та скоординованого балансу екологічних, культурних,
соціальних та економічних факторів.
Ключові слова: аграрне підприємство, сталий розвиток, детермінанти сталого
розвитку, сталий розвиток підприємства, сталий розвиток бізнесу, економічна
підсистема, соціальна підсистема, екологічна підсистема.
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DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract
The purpose of this study is to develop a theoretical basis for the analysis of the phenomenon of
sustainable development at the micro-level with an emphasis on the factors that determine the
direction of the process (determinants). Based on the existence of conceptual contradictions in the
interpretation of the category ‘sustainable development of the enterprise’ decomposition of
existing approaches in the scientific literature is proposed with the selection of two groups
according to the criterion of essential content - socio-economic, spatio-temporal (innovative)
approaches. The first is based on the socio - ecological - economic triad in the system of sustainable
development. In the second case, the main focus is on the role of innovation in enterprises. We have
proved that the determinant of sustainable development of an agricultural enterprise is not
innovation itself, but responsible innovations related to development not only at the present stage,
but also taking into account the interests of future generations. It is proposed to consider the
category of ‘sustainable development of the enterprise’ as a system and complex process of
strategic transformation of the business entity, which includes a system of socio-environmental
values and is based on the introduction of responsible innovations under the competitive
environment and external factors. The contradiction between different levels of achieving
sustainable development is revealed: micro-, branch, regional, macro-levels. On the one hand, the
sustainable development of the enterprise forms a competitive advantage that distinguishes the
manufacturer from others. On the other hand, constant demand must form an adequate consumer
market, and this leads to the need to change the conditions of existence and the emergence of new
players in the market. Management goals are complemented by a component of influence on all
potential stakeholders in order to create a sustainable environment for their activities. Achieving
sustainable development in a systematic manner is the result of actions, reactions and a
coordinated balance of environmental, cultural, social and economic factors.
Key words: agricultural enterprise, sustainable development, determinants of sustainable
development, sustainable development of enterprise, sustainable business development, economic
subsystem, social subsystem, ecological subsystem.
JEL classification: Q10
Вступ
Сталии розвиток – поняття відносно нове для України, філософія якого полягає в
побудові нових вимог до якості життя в сучаснии період, та формування умов для
маибутніх поколінь. Необхідно визнати тои факт, що на сьогодні сформувалися
об’єктивні умови для формування оперативних та довгострокових цілеи, здіиснення
локальних та глобальних діи, визначення як економічних, так і екологічних проблем.
Традиціине виробництво та споживання принесли людству великі матеріальні блага та
стрімкии науковии розвиток, але водночас сформували чимало нових проблем, серед
яких демографічнии вибух, нерівномірність доходів, витрата ресурсів, енергетична
криза та наигірше забруднення навколишнього середовища і екологія. Зіткнувшись з
новим викликом, людство усвідомило, що воно має змінити існуючии спосіб
виробництва та споживання. Саме так сформувалася концепція сталого розвитку, в
основу якої було покладено задоволення сучасних потреб, не завдаючи шкоди
маибутнім поколінням.
Ідеї сталого розвитку були офіціино проголошені на Міжнародніи конференції з
навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанеиро (Самміт Землі) - United Nations
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Conference on Environment and Development (Earth Summit), Rio de Janeiro у 1992 р. Ця
конференція розглядала оточуюче середовище і соціально-економічнии розвиток як
взаємопов'язані і взаємозалежні області [1, с. 402].
Низка теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають иого
наиперспективнішою ідеологією XX століття і навіть усього третього тисячоліття, яка, з
поглибленням наукової обґрунтованості, витіснить усі наявні світоглядні ідеології як
такі, що є фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансовании розвиток
цивілізації. Таким чином, на сьогоднішніи день питання наукового супроводу сталого
розвитку підприємств набуло загальносвітової актуальності, та, відповідно, формується
об’єктивна необхідність наукового забезпечення вказаних процесів.
Необхідно зазначити, що на сьогоднішніи день таке явище, як «сталии розвиток
підприємства», зустрічається у вітчизняніи науковіи літературі та є предметом
дослідження для багатьох науковців. Зокрема, використання вказаної дефініції має
місце в працях таких вітчизняних науковців, як Ю. І. Данько [2], Л. А. Квятковська [3],
С. М. Дідух [4], І. І. Смачило [5], Т. Л. Безрукова, Ц. Чжаося, Є. Яковлєв [6], В. Василенко [7]
та багатьох інших. Крім того, вивченню вказаного явища приділили увагу багато
молодих вчених, які тільки розпочали свіи науковии шлях, що ще раз підтверджує тезу
про актуальність вказаного напряму досліджень. Аналіз результатів за пошуковим
запитом в Google Академія за період з 2015 по 2020 роки дає 470 прямих посилань [8].
Мета дослідження
У даному дослідженні ми ставимо за мету на основі вивчення існуючих поглядів
на трактування поняття «сталии розвиток підприємства» сформувати дефініцію, яку
можна буде включити до категоріально-понятіиного апарату подальших досліджень
механізмів управління у системі сталого розвитку підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Організацією Об’єднаних Націи була розроблена Стратегія сталого розвитку, в
якіи зроблено акцент на таких 17 цілях, як зміна клімату та використання джерел чистої
енергії, сталі транспортні системи, відповідальне споживання та виробництво,
збереження та раціональне використання природних ресурсів, охорона здоров'я,
демографія та міграція, подолання глобальної бідності тощо. Поліпшення якості життя
тісно пов'язане з стіиким управлінням ресурсами шляхом впровадження належної
державної політики на внутрішньому рівні, а також сприяння співпраці на
міжнародному рівні з метою розробки комплексних стратегіи, які мають на меті
забезпечити конкретні результати.
В травні 2019 року на Європеиському бізнес-саміті в Брюсселі власники та
керівники великого бізнесу спільно з представниками громадських організаціи та
функціонерами Європеиського Парламенту обговорили роль бізнесу в забезпеченні
реалізації цілеи сталого розвитку. Акцентовано увагу на необхідності залучення топменеджменту компаніи до забезпечення процесів сталого розвитку. Саме на них
покладається місія виступити амбасадорами цілеи сталого розвитку та бути
мотиваторами для персоналу у формуванні соціальної відповідальності очолюваних
компаніи на основі включення корпоративної соціальної відповідальності до
корпоративних стратегіи. За словами спікерів, вони як ніхто іншии зацікавлені у
реалізації цілеи сталого розвитку, оскільки «на мертвіи планеті вони вже не зможуть
розвивати бізнес». Проте, необхідно зазначити, що це лише початок процесу, оскільки за
озвученою на саміті статистикою сьогодні понад 90% з числа топ-менеджерів провідних
світових компаніи підтримують вказану концепцію, але лише 17% включили їх до
системи KPI персоналу середньої ланки.
Слід також зважити на певні наукові категорії, що призводять до помилок у
визначенні предмету дослідження.
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Аналіз сучасних робіт свідчить про відсутність єдиного підходу до трактування
категорії «сталии розвиток підприємств» та наявність суперечливих поглядів на
досліджуване явище. Ми умовно поділили вказані підходи на дві групи (соціальноекономічнии, просторово-часовии (інноваціинии) підходи), за ключовим наповненням,
яке було покладено в основу сформованого визначення.
В першому випадку автори роблять акцент саме на соціально-екологоекономічніи тріаді в системі сталого розвитку. Це є цілком логічним, оскільки більшість
цілеи сталого розвитку спрямовані саме на вирішення проблем, які стосуються цих
складових безпосередньо.
Зокрема, якщо говорити про соціальну складову, то її вплив безпосередньо
пов'язании з економічною складовою. Якісні показники людського капіталу
підприємства, сутність яких зумовлена компетентністю персоналу та иого
вмотивованістю до праці, під впливом часового фактору призводять до збільшення
економічних показників, таких як ефективність та прибутковість. Соціальна складова
також опосередковано здіиснює вплив і на екологічну, оскільки наявність екологічної
свідомості у менеджменту і персоналу призводить до активізації раціональних підходів
до використання обмежених природних ресурсів та подальшого впровадження
природозахисних заходів підприємства.
Екологічна складова пов’язана з економічною діяльністю господарюючих
суб’єктів як безпосередньо, так і опосередковано. Так, безпосередніи вплив
простежується у використанні нових адаптивних технологіи, спрямованих на
заощадження ресурсів, дотримання екологічних правил, стандартів і законів. У процесі
еволюції це призводить до покращення іміджу підприємства, формування у нього
статусу інноваціиного екологічного виробника, що, в свою чергу, призводить до
лояльного ставлення потенціиних споживачів, позиціонування продукції, яку воно
виробляє на ринку.
Щодо впливу екологічної складової на соціальну, то він проявляється
опосередковано. Екологічна підсистема опосередковано взаємодіє з соціальною, адже
екологічнии стан підприємства та оточуючого середовища визначає умови праці
персоналу. Чинники зовнішнього середовища мають вплив на функціонування
підприємства як відкритої системи, спрямованість і сила якого є змінними в часі,
водночас підприємство змінює зовнішнє середовище, адже досягнення ним сталого
розвитку може поступово зумовлювати сталии розвиток систем вищого рівня.
Таким чином, необхідно констатувати, що соціально-еколого-економічна тріада
має бути обов’язковою компонентною визначення сталого розвитку підприємства.
В другому випадку основна увага зосереджена на ролі інноваціи у діяльності
підприємств. Ми можемо з цим погодитися лише за умови, що идеться про відповідальні
інновації.
Аграрне підприємство, яке є предметом нашого дослідження, може
впроваджувати відповідальні інновації на основі різних комбінаціи ресурсів, які можуть
відрізнятися як кількісно, так і якісно. Наипростіші інновації можуть створюватися лише
на основі двох чи трьох видів ресурсів, тоді як може мати місце ситуація, коли
використовується шість видів ресурсів. Капітал підприємства є необхідним ресурсом
для розвитку відповідальної інновації, але це не є достатньою умовою для її створення.
Його потрібно поєднувати хоча б із соціальним капіталом (співпраця в галузі науководослідної роботи), щоб інновація мала результат.
Проблема сталості розвитку підприємства пов'язана з інноваціями в галузі
екологічних технологіи. Це відбувається тому, що галузеві знання необхідні для
придбання інших ресурсів, таких як більшии фінансовии капітал (венчурні інвестиції чи
субсидії), мережі або репутаціині активи, без яких технологічні (екологічні) інновації
навряд чи переидуть у комерціині пропозиції. На нашу думку, відповідальну інновацію
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необхідно прив’язати до досягнення певних цінностеи, в даному випадку – досягнення
цілеи сталого розвитку. Але в різних галузях і за різних культурних умов вони можуть
бути конфліктними.
Таким чином, ми діишли висновку, що сталии розвиток підприємства має
формуватися в середовищі з урахуванням двох суттєвих принципів:
по-перше, це формування збалансованого зв’язку в тріаді економіка, екологія та
соціальна сфера, що означає оптимальне використання в інтересах людини і природи
тих ресурсів, які дає економічнии розвиток;
по-друге, розв’язання завдань виробництва на основі впровадження
відповідальних інноваціи, пов’язаних з розвитком не лише на сучасному етапі, а и з
урахуванням інтересів приидешніх поколінь.
Сталии розвиток підприємства базується на постіиному балансуванні та
компромісах в межах цілісного підходу до управління в довгостроковіи стратегічніи
перспективі. Інноваціині технології та бізнес-моделі базуються на переосмисленні та
переробленні основних принципів та інструментів. Наявність стіиких інноваціи є
необхідною, але не повною і недостатньою умовою. Іх необхідно поєднувати зі сталими
моделями бізнесу та споживання для досягнення складних цілеи сталого розвитку.
Сталии розвиток бізнесу - це складна нова концепція, яка врівноважує зовнішніи
та ресурсно-орієнтовании погляд, шукаючи рішення у сфері балансу та правильного
«пристосування», що мають бути досягнуті у ситуаціях протилежних та суперечливих
цілеи та дилем, що виникають в управлінні бізнесом. Він охоплює весь спектр відносин
з мережами постачання, замовниками та зацікавленими сторонами, а також
постачальниками служб підтримки для формування бізнес-рішень, поводження з
відходами, залишками та наслідками. Отже, сталии розвиток визначається в широкіи та
складніи перспективі з акцентом на нових принципах, моделях та інструментах, що
інтегрують різноманітні аспекти сталого управління бізнесом, технології та інновації.
Таким чином, на основі узагальнення існуючих підходів ми можемо зробити
висновок, що сталии розвиток підприємства - це системнии та комплекснии процес
стратегічної трансформації суб’єкту господарювання, якии включає в себе систему
соціально-екологічних цінностеи та здіиснюється на основі впровадження
відповідальних інноваціи під дією конкурентного середовища та зовнішніх чинників.
Проте, слід зазначити, що у західніи літературі більш популярним є визначення
сталого розвитку бізнесу, а це говорить про те, що сталии розвиток підприємства має
відбуватися в умовах сталого розвитку галузі та середовища, до якого воно належить.
Відповідно, менеджмент підприємства має докладати усіх зусиль, задіюючи усі функції
управління для того, щоб здіиснювати вплив на усіх потенціиних стеикхолдерів з метою
формування сталого середовища власної діяльності. В цьому є певна суперечливість,
оскільки, з одного боку, сталии розвиток може бути конкурентною перевагою, яка
вирізнятиме виробника з-поміж інших, а з іншого – сталии попит має формувати
адекватнии споживчии ринок, а це призводитиме до необхідності зміни умов існування
і появи нових гравців на ринку.
Щодо сталого сільського господарства, то воно є однією з наиважливіших галузеи
сталого розвитку і, як відомо, є перспективним підходом до економічної стабільності
аграрного сектору, особливо коли идеться про життя людеи у країнах, що розвиваються.
Стіикии розвиток складних систем, особливо в сільському господарстві як секторі,
пов’язаному з навколишнім середовищем, має розглядатися людиною як парадигма
постіиного розвитку. Це означає, що має бути сформована ситуація, коли природа могла
б реабілітуватися після впливу людської діяльності. В результаті буде збережено
достатньо ресурсів для маибутніх поколінь.
З одного боку, сталии розвиток, збереження основних ресурсів та впровадження
технічного прогресу вимагають від нас використання сучасних технологіи ведення
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сільського господарства та розгляду екологічних проблем, а також економічного
обороту. З іншого боку, аналіз стіикості сільського господарства вимагає системного
підходу та всебічного вивчення всіх факторів та функціи, що впливають на різні галузі.
Наприклад, еколого-сільськогосподарськии погляд на сільськогосподарську галузь
передбачає рівновагу між навколишнім середовищем та економічними ресурсами, що
забезпечує стіикість обох. У цьому контексті, окрім ролі людини у сільськогосподарськіи
підприємницькіи діяльності та всіх існуючих взаємодіях, нам слід враховувати природні
фактори, а саме ґрунт та воду. Ці фактори мають багато прямих і непрямих впливів, і у
разі нестачі вони можуть спричинити сериозну негативну динаміку в системі, що може
різко змінити результат.
Досягнення сталого розвитку в систематичному режимі є результатом діи,
реакціи та скоординованого балансу екологічних, культурних, соціальних та
економічних факторів.
Отже, досягнення скоординованого та стабільного балансу для контролю впливів
та ефективного управління ресурсами вимагає комплексного та всебічного вивчення
сталого розвитку сільського господарства на основі системного підходу.
Висновки та перспективи подальших розвідок
На основі узагальнення існуючих теоретичних підходів встановлено, що сталии
розвиток аграрного підприємства - це системнии і комплекснии процес стратегічної
трансформації суб’єкту господарювання, якии включає в себе систему соціальноекологічних цінностеи і здіиснюється на основі впровадження відповідальних інноваціи
під дією конкурентного середовища и зовнішніх чинників. Слід зазначити, що західна
практика надає перевагу визначенню сталого розвитку бізнесу, тобто, сталии розвиток
підприємства має відбуватися в умовах сталого розвитку галузі и середовища, до якого
воно належить. Відповідно, менеджмент підприємства має докладати усіх зусиль для
того, щоб здіиснювати вплив на всіх потенціиних стеикхолдерів з метою формування
сталого середовища своєї діяльності. В цьому є певна суперечливість, оскільки, з одного
боку, сталии розвиток може бути конкурентною перевагою, яка вирізнятиме виробника
з-поміж інших, а з іншого – сталии попит має формувати адекватнии споживчии ринок,
а це призводитиме до необхідності зміни умов існування і появи нових гравців на ринку.
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ЗВІТНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАРУБІЖНА Й ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
Живко, З. Б. Звітність аграрних підприємств: зарубіжна й вітчизняна практика [Текст]
/ Зінаїда Богданівна Живко, Людмила Богданівна Гнатишин, Оксана Степанівна
Прокопишин, Надія Євгенівна Ціцька // Український журнал прикладної економіки. –
2020.– Том 5.– № 2.– С. 383-392. – ISSN 2415-8453.
Анотація
На сучасному етапі актуалізуються проблеми трансформації вітчизняного аграрного
сектору, що обумовлено необхідністю зміни структури виробництва сільськогосподарської продукції, реструктуризації аграрних підприємств і створення на їх основі нових
господарських структур на засадах публічно-приватного партнерства. Це, у свою чергу,
потребує змін у веденні обліку й звітності аграрних підприємств з урахуванням
міжнародних стандартів у контексті активізації процесів інтеграції економіки України
у світову облікову систему.
Мета даного дослідження полягає у вивченні й узагальненні зарубіжного досвіду ведення
обліку й звітності фермерських господарств з метою надання пропозицій щодо
можливості його застосування в українській практиці.
Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: аналізу і
синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, структурно-логічний.
У статті проаналізовано діючу законодавчу та нормативно-правову базу, яка регулює
питання бухгалтерського обліку й звітності підприємств у сфері сільського
господарства. Визначено особливості організації обліку аграрних підприємств з
урахуванням змін податкового законодавства у 2020 році. Встановлено, що звітність
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фермерських господарств залежить від форми й системи оподаткування (загальна та
спрощена). Виявлено специфіку ведення фінансової звітності фермерських господарств
як юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Фермерське господарство як юридична
особа складає таку ж звітність, як і звичайне сільськогосподарське підприємство.
Фермерське господарство (фізична особа-підприємець) складає звітність, що й звичайна
фізична особа-підприємець. Фермерські господарства-юридичні особи складають
фінансову звітність, до яких віднесено баланс і звіт про фінансові результати.
Фермерські господарства (фізична особа-підприємець) не складають фінансову
звітність, тому що у фізичної особи не має балансу (звіту про фінансовий стан), так як
його особисте майно не відокремлене від майна фермерського господарства. Форма
створення фермерського господарства та система оподаткування визначають набір
звітності, яку слід подавати у державні органи.
Ключові слова: суб’єкти агробізнесу, фермерське господарство, бухгалтерський облік,
фінансова звітність, система оподаткування, нормативно-правове регулювання,
зарубіжна практика.
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REPORTING OF AGRARIAN ENTERPRISES: FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE
Abstract
At the present stage the problems of transformation of the domestic agricultural sector are
relevant due to the need to change the structure of agricultural production, restructuring of
agricultural enterprises and the creation of new economic structures based on the basis of publicprivate partnership. This, in turn, requires changes in the accounting and reporting of agricultural
enterprises, taking into account international standards in the context of intensifying the
integration of Ukraine's economy into the world accounting system.
The purpose of this research is to study and summarize foreign experience in accounting and
reporting of farms in order to provide suggestions on the possibility of its application in Ukrainian
practice.
To achieve this goal such research methods as analysis and synthesis, comparison, generalization,
classification, structural and logical have been used.
The article analyzes the current legislative and regulatory framework governing the accounting
and reporting of enterprises in the field of agriculture. The peculiarities of the organization of
accounting of agricultural enterprises are determined taking into account the changes in tax
legislation in 2020. It is established that the reporting of farms depends on the form and system of
taxation (general and simplified). The specifics of financial reporting of farms as legal entities and
natural persons-entrepreneurs are revealed. A farm as a legal entity compiles the same financial
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statements as a regular agricultural enterprise. Farm as a natural person-entrepreneur report as
usual natural person-entrepreneur. Farms-legal entities prepare financial statements, which
include the balance sheet and statement of financial performance. Farms as a natural personentrepreneur do not prepare financial statements, because the individual does not have a balance
sheet (statement of financial position), as his personal property is not separated from the property
of the farm. The form of establishment of the farm and the taxation system determine the set of
reports that should be submitted to government agencies.
Key words: agribusiness entities, farming, accounting, financial reporting, taxation system, legal
regulation, foreign practice.
JEL classification: Q13
Вступ
На дании час трансформація аграрної сектора в Україні обумовлена новими тенденціями функціонування агропромислового комплексу, зміною структури виробництва сільськогосподарської продукції, реструктуризацією аграрних підприємств і
створенням на їх основі нових господарських структур на засадах публічно-приватного
партнерства. Зокрема розповсюдження набули фермерські господарства. У тои же час
реорганізація діяльності аграрних підприємств потребує змін у веденні обліку и
звітності з урахуванням міжнародних стандартів у контексті активізації процесів
інтеграції економіки України у світову облікову систему.
Основним джерелом оперативної та об’єктивної інформації про розвиток
виробництва, здіиснення господарських операціи є фінансова звітність, тому нині
актуалізуються проблеми удосконалення системи обліку аграрних підприємств з
використанням передової зарубіжної (особливо європеиської) практики.
Удосконаленню організації обліку аграрних підприємств, у тому числі фермерських господарств, приділяється значна увага у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Вчені зробили вагомии внесок у розробку теоретико-методологічних і прикладних
засад обліку, контролю і фінансової звітності суб’єктів господарювання в аграрніи сфері.
Так, Н. Шпортюк [1] узагальнила досвід державної підтримки сільськогосподарських організаціи розвинених країн і визначила, що податкове регулювання та
система пільгового оподаткування є ключовим методом державного регулювання
сільського господарства. Н. Коваль і В. Мандибура [2] вивчали зарубіжнии досвід
організації обліку фермерських господарств.
Ряд науковців (А. Довбуш [3]; В. Лень і Д. Зоценко [4]; О. Назаркевич [5];
С. Кривенко, Т. Пономаренко, О. Накісько [6]; І. Садовська, І. Бабіч, К. Нагірська [7]; В. Жук
[8]) дослідили тенденції розвитку и проблеми удосконалення організації обліку, а також
теоретико-методичні принципи та положення щодо організаціиних засад
бухгалтерського обліку фермерських господарств з урахуванням міжнародного досвіду.
В. Жук і К. Мельник [9] обґрунтували концептуальні положення формування та
розвитку в Україні системи обліково-інформаціиного забезпечення управління на
підставі сучасних світових тенденціи, національних потреб і можливостеи ІТ-технологіи.
У роботі [10] визначено методичні підходи до формування інформації, яка
забезпечує виявлення проблемних аспектів кризового стану аграрних підприємств,
надає можливість системного аналізу їх фінансових показників, сприяє визначенню дії
чинників впливу на фінансовий стан.
Ця стаття є продовженням наукових розробок [11-15] у напрямі обґрунтування
концептуальних положень щодо формування та розвитку кооперативних відносин в
аграрній сфері економіки України, удосконалення внутрішньогосподарських
виробничо-збутових відносин у кооперативних формуваннях і державної політики
фінансової підтримки фермерських господарств.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
385

Незважаючи на велику кількість наукових розробок, удосконалення обліку
фермерських господарств і визначення особливостеи ведення фінансової звітності
аграрних підприємств з урахуванням зарубіжного досвіду потребує подальших
досліджень. Це и зумовило вибір тематики даного дослідження.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду ведення обліку й звітності
фермерських господарств задля можливості його застосування у вітчизняній практиці,
а також визначення особливостей організації фінансової звітності аграрних
підприємств з урахуванням податкових змін у 2020 році.
Виклад основного матеріалу дослідження
На основі узагальнення зарубіжного досвіду ведення бухгалтерського обліку й
звітності у фермерських господарствах встановлено, що його можна застосовувати в
умовах України, але враховувати вітчизняну специфіку діяльності підприємств
аграрного бізнесу.
Н. Коваль і В. Мандибура [2] вважають, що необхідно враховувати низку важливих
моментів, які ускладнюють цей процес. Зокрема: фермери США ведуть облік відповідно
до потреб податкової декларації, а в Україні зовсім по іншому здійснюють платежі в
бюджет; декларація подається раз на рік; відсутня квартальна звітність; уряд США
вивчає діяльність фермерських господарств за допомогою вибіркового обстеження
господарств різних зон. Як наслідок, відсутнє узагальнення даних про діяльність
фермерських господарств, що дозволяє їм вести бухгалтерський облік так, як вони
вважають за доцільне. Але організація обліку передбачає ведення обліку за кожним
видом діяльності й розподіл витрат на фермерські та позафермерські витрати. Реєстри
обліку для фермерів розробляють науково-дослідні центри при університетах штатів.
Як стверджує В. Рибчак [16], в Європі, зокрема в Польщі, більшість фермерів не
мають уявлення про бухгалтерський облік. Більшість польських господарств не ведуть
бухгалтерський облік і не складають баланс, звіти про прибутки і збитки, статистичні
звіти. Відповідно до польського законодавства, бухгалтерський облік мають лише ті
господарства, які мають річний дохід у розмірі 1,2 млн євро. Однак, деякі господарства
ведуть бухгалтерський облік за власною ініціативою переважно для того, щоб
відзвітувати перед власниками про результати своєї діяльності.
При цьому варто зазначити, що більшість країн світу переходить до електронної
звітності з використанням інформаційних технологій, що дозволяє зекономити час на
підготовку й подання фінансової документації.
В Україні при веденні бухгалтерського обліку аграрні підприємства (у тому числі
й фермерські господарства), як і всі інші юридичні особи, мають керуватися:
Законом України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» (зі змінами в редакції № 540-IX від 30.03.2020);
Законом України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство» (зі
змінами в редакції № 2497-VIII від 10.07.2018);
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від
25.02.2000 р. № 39 (в редакції від 24.01.2011 р.);
Методичними рекомендаціями з організації та ведення бухгалтерського обліку в
селянських (фермерських) господарствах, затвердженими Наказом Міністерства
аграрної політики України від 02.07.2001 р. № 189.
Згідно зі ст. 28 Закону України «Про фермерське господарство» ці аграрні
формування мають вести бухгалтерський облік результатів своєї роботи і подавати
відповідним органам фінансову звітність, статистичну інформацію та інші дані, які
встановлено законодавством України.
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Звітність фермерських господарств залежить від:
1) форми господарства – в цілому вони мають той же самий набір звітності, що й
суб’єкт господарювання відповідного типу. Фермерське господарство як юридична особа складає таку ж звітність, як і звичайне сільськогосподарське підприємство. Фермерське господарство – фізична особа-підприємець (ФОП) – звітність, що й звичайний ФОП;
2) системи оподаткування – аналогічно звичайним юридичним особам і фізичним
особам – вона може бути загальна й спрощена. Наприклад, відмінність між формами
фермерських господарств існує щодо фінансової звітності:
фермерські господарства-юридичні особи складають фінансову звітність, до якої
віднесено баланс і звіт про фінансові результати. Це відповідає ст. 28 Закону України
«Про фермерське господарство»;
фермерські господарства-ФОП не складають фінансову звітність. Це пов’язано з
тим, що, як правило, у фізичної особі не має балансу (звіту про фінансовий стан), так як
його особисте майно не відокремлене від майна фермерського господарства. Варто
зазначити, що форма створення фермерського господарства та система оподаткування
визначають набір звітності, яку слід подавати у державні органи.
Фермерське господарство як юридична особа може перебувати на таких системах
оподаткування:
загальна: платник податку на прибуток може бути як платником, так і
неплатником податку на додану вартість (ПДВ);
спрощена: єдинии податок 3 група (3% від доходу та платник ПДВ або 5% від
доходу та неплатник ПДВ);
спрощена: єдинии податок 4 група («сільськогосподарська» група) може бути як
платником, так і неплатником ПДВ.
Слід відмітити, що фермерські господарства, як правило, перебувають на третіи
групі або четвертіи групі єдиного податку. По ним різні податкові декларації. Обрання
спрощеної системи оподаткування не тільки змінює основну податкову декларацію, яка
подається, але ще и відміняє сплату, а відповідно и подачу деклараціи із: земельного
податку (звільнення діє для третьої та четвертої групи єдиного податку, за
виключенням третьої групи (з 01.07.2020 року) за умови передачі ділянки в оренду,
наим, позичку); рентної плати за спеціальне водокористування (звільнення діє для
четверної групи єдиного податку).
Фермерські господарства незалежно від системи оподаткування звільненні від
рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (пп. 252.1.4
і 252.1.5 Податкового кодексу України). Відповідно ними й не подається декларація
щодо даної ренти. Отже, при застосуванні спрощеної системи фермерське господарство
може бути неплатником податку на прибуток і земельного податку, а також рентної
плати за спецводокористування, якщо буде у четвертій групі. При цьому фермерськими
господарствами може подаватися такий податковий звіт (табл. 1).
Фермерські господарства, які створено у формі фізичної особи-підприємця, мають
свою специфіку. Так, фермерське господарство-ФОП може мати такі системи
оподаткування: загальну – сплата податку на доходи фізичних осіб і військового збору
як підприємець (зі сплатою ПДВ та без); спрощена – єдиний податок другої групи (без
сплати ПДВ); спрощена – єдиний податок третьої групи (3% від доходу, сплата ПДВ і 5%
від доходу без сплати ПДВ); спрощена - єдиний податок 4 група («сільськогосподарська»
група). Може бути як платником, так і неплатником ПДВ.
Новостворені фермерські господарства автоматично стають платниками податку
на прибуток, якщо не подавали заяву на спрощену систему оподаткування. Також у ФГФОП є ще одна відмінність – це сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) «за себе»,
мінімальний розмір якого становить 22% від мінімальної зарплати. ЄСВ становить з
1 січня по 31 серпня 4723 х 22% = 1039,06 грн; а з 1 вересня по 31 грудня 5000 х 22% =
1100 грн.
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Таблиця 1. Податкова звітність фермерського господарства як юридичної особи

Звіт

Звітний період

ЗС

ЄП 3 (3%)

ЄП 3 (5%)

ЄП 4

Система
оподаткування

Податкова декларація з податку на прибуток
підприємства

Рік (без податкових різниць)
або квартал (з податковими
різницями). Спецперіод для
аграрних виробників – з 01.07.

+

-

-

-

Рік

+/-

+/-

Місяць

+

-

-

-

Квартал

-

-

-

-

Квартал

+/-

+/-

Місяць

+/-

+/-

-

+/-

Квартал

-

+

+

-

Рік

-

-

-

+

Податкова декларація з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки
Податкова декларація з плати за землю
(земельний податок та/або орендна плата за
земельні ділянки державної або комунальної
власності)
Податкова декларація з рентної плати
(додаток 1, користування надрами)
Податкова декларація з рентної плати
(додаток 5, спецводокористування)
Податкова декларація з податку на додану
вартість
Податкова декларація платника єдиного
податку третьої групи (юридичної особи)
Податкова декларація платника єдиного
податку четвертої групи

+/- +/-

+/- +/-

Примітка: знак «+» – декларація подається обов’язково; «+/-» – подається, якщо є
відповідний об’єкт оподаткування; «-» – не подається.
Складено за даними: [17; 18].
На спрощеній системі ФГ-ФОП звільняється від сплати земельного податку (на
третій і четвертій групі) та рентної плати за спецводокористування (якщо на четвертій
групі єдиного податку). Однак, навіть на загальній системі із земельного податку ФОП
декларацію не подають, так як для фізичних осіб цей податок нараховується на основі
податкового повідомлення-рішення (ППР). Аналогічно й податок не нерухоме майно,
яке відмінне від земельної ділянки, – теж нарахування відбувається на основі ППР, а не
декларації. Отже, фермерськими господарствами у формі ФОП можуть подаватися
податкові звіти, наведені у табл. 2.
Усі фермерські господарства, які використовують працю найманих осіб, подають
щодо сплати:
ЄСВ з фонду оплати праці – щомісяця Звіт з ЄСВ (форма Д4);
податку на доходи фізичних осіб і військового збору з найманих осіб – щокварталу
форма 1ДФ.
З 2021 р. дані звіти будуть об’єднані. Окрім вищенаведених податкових звітів, усі
фермерські господарства можуть бути платниками:
акцизного податку з пального, якщо реєстрували акцизний склад, – щомісяця
декларація з акцизного податку;
екологічного податку, якщо мають джерела забруднення, – раз на квартал
декларація з екологічного податку;
транспортного податку, якщо мають у власності автомобілі вартістю понад 375
мінімальних зарплат і віком до 5 років, – раз на рік декларація з транспортного податку.
Фінансова звітність фермерським господарством подається у такому ж порядку,
як і для інших підприємств і організацій. Це значить, що фермерське господарство може
складати:
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звичайну фінансову звітність – повний комплект з 5 форм за Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» (звіти про фінансовий стан, фінансові результати, рух грошових коштів,
власний капітал, примітки до фінансової звітності);
спрощену фінансову звітність – комплект у складі спрощеного балансу та звіту
про фінансові результати для малих підприємств (форми № 1-м і № 2-м) або
мікропідприємств (форми № 1-мс і № 2-мс). Дані форми складаються за Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність».
Таблиця 2. Податкова звітність фермерського господарства як фізичної особипідприємця

Звіт

Звітний період

ЗС

ЄП 2

ЄП 3(3%)

ЄП 3(5%)

ЄП 4

Система
оподаткування

Податкова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація з рентної плати (додаток 1,
користування надрами)
Податкова декларація з рентної плати (додаток 5,
спецводокористування)
Податкова декларація з податку на додану вартість

Рік

+

-

-

-

-

Квартал

-

-

-

-

-

Квартал

+/- +/- +/- +/- +/-

Місяць
Рік (2 група)
Квартал (3 група)

+/-

-

+/-

-

+/-

-

+

+

+

-

Податкова декларація платника єдиного податку
четвертої групи

Рік

-

-

-

-

+

Звіт з ЄСВ (форма Д5)

Рік, у фермерського
господарства
особливий строк
подання – до 1 травня

+

+

+

+

+

Податкова декларація платника єдиного податку

Примітка: знак «+» – декларація подається обов’язково; «+/-» – подається, якщо є
відповідний об’єкт оподаткування; «-» – не подається. За фактом крайній день –
30 квітня.
Складено за даними: [17; 18].
Вибір комплекту фінансової звітності відбувається таким чином:
повний пакет – можна обрати завжди незалежно від обсягів діяльності і системи
оподаткування;
форми № 1-м і № 2-м – якщо фермерське господарство підпадає під критерії «мале
підприємство» відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»;
форми № 1-мс і № 2-мс – якщо фермерське господарство підпадає під критерій
«мікропідприємство» відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», або якщо воно знаходиться на єдиному податку (3 група).
Фермерські господарства зазвичай підпадають під статус «мікропідприємство»,
оскільки для цього достатньо всього виконання двох із трьох критеріїв:
балансова вартість активів до 350 тис. євро;
чистий дохід до 700 тис. євро;
середня кількість працюючих до 10 осіб.
У більшості фермерські господарства дотримуються перших 2 критеріїв. При
цьому необхідно відмітити, що фінансова звітність по факту є частиною податкової
звітності (окремий додаток) і подається разом із декларацією з податку на прибуток. Але
фермерські господарства, платники єдиного податку, фінансову звітність не подають,
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так як це не передбачено п. 46.2 Податкового кодексу України. Фермерські господарства
складають спрощену фінансову звітність мікропідприємства (форми № 1-мс і № 2-мс)
або повний пакет відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Висновки та перспективи подальших досліджень
Аграрні підприємства різних організаційно-правових форм мають вести
бухгалтерський облік відповідно до вимог чинного українського законодавства, у першу
чергу, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні».
На сьогодні в Україні функціонує 4 форми фермерських господарств, які частково
відрізняються організацією бухгалтерського обліку, порядком складання звітності,
засадами оподаткування, відносинами власності. Правила ведення бухгалтерського
обліку визначаються для кожного фермерського господарства індивідуально у Наказі
про облікову політику, який затверджує власник (керівник, директор). Обов’язковою є
реєстрація фактів господарської діяльності фермерського господарства у відповідних
формах первинних документів з дотриманням вимог Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства
фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (зі змінами у редакції від 03.08.2018 р.).
Для мікрофермерських господарств дозволяється використовувати спрощену
систему бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису, проте, з належним
хронологічним і систематичним відображенням господарських операцій у
рекомендованих реєстрах, книгах, журналах.
Призначенням фінансової звітності аграрних підприємств є забезпечення
внутрішніх і зовнішніх користувачів інформацією про фінансовии стан, результати
діяльності, рух грошових коштів і капіталу підприємства. До зовнішніх користувачів
інформації бухгалтерського обліку можна віднести інвесторів, кредиторів, податкові и
регулюючі органи, міністерства и галузеві відомства, споживачів. Інформаціині потреби
різних груп користувачів відрізняються и визначаються передусім рішеннями, які
приимаються на основі фінансової звітності.
Для більшості користувачів фінансової звітності суб’єктів господарювання
аграрного сектору важливою є інформація, яка максимально враховує особливості
даного виду економічної діяльності. Лише у такому випадку вона може бути якісною і
давати змогу належним чином впливати на оцінювання фінансового стану и прииняття
управлінських рішень.
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Анотація
Вступ. Посилення конкурентної боротьби на ринку через вплив інтеграційних та
глобалізаційних процесів спонукало до змін у господарюванні суб’єктів аграрного бізнесу.
Це вплинуло і на існуючі підходи до формування та використання ресурсного потенціалу
суб’єктів аграрного бізнесу, зокрема зміщення акценту на створення та розвиток
конкурентних переваг в умовах нестабільного економічного середовища та цифровізації
світового господарства. Ресурсний потенціал стає пріоритетним стратегічним
базисом розвитку суб’єктів аграрного бізнесу.
Мета. Метою дослідження є розроблення механізму управління ресурсним потенціалом
суб’єктів аграрного бізнесу.
Результати. Обґрунтовано важливість формування механізму управління ресурсним
потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу та представлено позиції науковців стосовно
бачення даного процесу. Окреслено взаємодію керованої і керуючої системи в межах
управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу та розкрито зміст їх
взаємовпливу. Виділено умови, необхідні для забезпечення ефективного управління
ресурсами суб’єктів аграрного бізнесу. Запропоновано механізм управління ресурсним
потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу, який складається з функціонального,
інструментального та методичного блоків. Функціональний блок представлений
функціями управління, ресурсами та рівнями управління (стратегічним, тактичним і
оперативним); інструментальний – системоутворюючими елементами ресурсного
потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу (структура, культура, процеси ієрархія), а також
заходами вдосконалення та інтеграційними заходами; методологічний – цілями,
принципами та стратегіями управління ресурсним потенціалом суб’єкта аграрного
бізнесу.
Висновки. Розроблений механізм управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного
бізнесу сприятиме підвищенню їх рівня конкурентоспроможності та розвитку
конкурентних переваг в динамічних нестабільних умовах. Його відмінність від існуючих
полягає у структурних особливостях, що ґрунтуються на ознаках інтелектуалізації
процесу управління, враховують пріоритетність принципів управління економічним
розвитком суб'єктів мікрорівня та способи впливу суб'єкта управління на об'єкт
управління методологічної, інструментальної та функціональної компонент з
подальшим визначенням контурів управління ресурсним потенціалом в сферах
організаційної ієрархії, структури, процесів та культури.
Ключові слова: механізм, ресурсний потенціал, конкурентні переваги, суб’єкти аграрного
бізнесу.
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FORMATION OF THE MECHANISM OF RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT IN
AGRICULTURAL BUSINESS ENTITIES
Abstract
Introduction. The tense competition in the market due to the influence of integration and
globalization processes has led to changes in the business of agricultural businesses. This has
affected the existing approaches to the formation and use of resource potential of agricultural
businesses, including shifting the emphasis on the creation and development of competitive
advantages in the unstable economic environment and the digitalization of the world economy.
Resource potential becomes a priority strategic basis for the development of agribusiness entities.
The purpose of the study is to develop a mechanism for managing the resource potential of
agricultural businesses.
Results. The importance of forming a mechanism for managing the resource potential of
agribusiness entities is substantiated and the positions of scientists regarding the vision of this
process are presented. The interaction of the managed and control system within the management
of resource potential of agrarian business subjects is outlined and the content of their mutual
influence is revealed. The conditions necessary to ensure effective resource management of
agribusiness entities are identified. The mechanism of resource potential management of agrarian
business subjects which consists of functional, instrumental and methodical blocks is offered. The
functional unit is represented by management functions, resources and levels of management
(strategic, tactical and operational); instrumental - system-forming elements of the resource
potential of agrarian business entities (structure, culture, processes, hierarchy), as well as
improvement measures and integration measures; methodological - goals, principles and
strategies for managing the resource potential of the agribusiness entity.
Conclusions. The developed mechanism for managing the resource potential of agribusiness
entities will help increase their level of competitiveness and the development of competitive
advantages in a dynamic unstable environment. Its difference from the existing ones is structural
features based on the features of intellectualization of the management process, take into account
the priority of management principles of economic development in micro-level entities and ways
of influencing the management entity on the object of management methodological, instrumental
and functional components defining further resource potential in the areas of organizational
hierarchy, structure, processes and culture.
Keywords: mechanism, resource potential, competitive advantages, agrarian business entities.
JEL classification: O13; Q15
Вступ
Посилення конкурентної боротьби на ринку пов’язане з тривалим впливом
інтеграціиних та глобалізаціиних процесів, що вимагає від суб’єктів господарювання
постіино трансформувати підходи до здіиснення бізнес-процесів у нестабільному
економічному середовищі. Конкурентоспроможність підприємства стає вирішальним
чинником у иого можливості досягнення стратегічних цілеи, що особливо гостро
позначається на діяльності вітчизняних суб’єктів аграрного бізнесу. Створення
конкурентних переваг стає одним із пріоритетних напрямів розвитку підприємства,
проте їх формування залежить від того, наскільки раціонально та ефективно будуть
мобілізуватися та використовуватися наявні ресурси, залучатися нові, потенціині тощо.
Зокрема дане питання стосується фінансових ресурсів, які є дефіцитними у діяльності
вітчизняних суб’єктів господарювання. Таким чином, ресурснии потенціал набуває
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стратегічного значення фундаментальної платформи, необхідної для иого економічного
зростання.
Мета дослідження
Метою дослідження є формування механізму управління ресурсним потенціалом
суб’єктів аграрного бізнесу в умовах цифрової економіки з урахуванням впливу
глобалізаціиних та інтеграціиних процесів.
Виклад основного матеріалу
Все вищенаведене значною мірою визначається тим, як здіиснюється управління
ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу, що вимагає створення дієвого
механізму. У праці [1, с. 21-22] зазначено, що досягнення збалансованого управління
ресурсами можливе за умови створення системи взаємодії між ділянками
управлінського впливу на засадах раціональності. Таким чином, доцільним є
використання комплексу підходів (діагностичного, системного, ситуаціиного,
параметричного, процесного, функціонального та цільового) у процесі створення
стратегічної системи управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу.
Аналіз еволюції підходів до управління ресурсним потенціалом дозволив
встановити тренд до превалювання нематеріальних ресурсів та організаціиних
здібностеи і компетенціи над класичними матеріальними ресурсами – праця, земля,
капітал. Це обумовило зсув акцентів управління на політику управління змінами в
ресурсному забезпеченні, постіине впровадження інноваціи у діяльність суб’єктів
аграрного бізнесу, розробку та імплементацію системи безперервного навчання кадрів,
впровадження проектного управління тощо.
Управління ресурсним потенціалом включає множину інструментів, які
становлять зміст впливу керуючої підсистеми на керовану.
Керованою підсистемою ідентифікуються визначені напрями розвитку
підприємства, в межах яких розробляється система управлінських діи з метою реалізації
встановлених цілеи. Основою прииняття таких рішень є інформація про стан діяльності
підприємства та інші показники, що стосуються відповідної сфери діяльності суб’єкта
господарювання.
Керуюча підсистема має на меті здіиснювати координування бізнес-процесів, які
пов’язані з аспектами управління персоналом, використання наявних та потенціиних
можливостеи з наибільшим ефектом у господарськіи діяльності тощо.
Ці обидві системи знаходяться під впливом чинників зовнішнього середовища
різних рівнів. Враховуючи експортно-орієнтовании характер функціонування
вітчизняних суб’єктів аграрного бізнесу, варто виокремлювати глобалізаціинии і
макроекономічнии рівень, якии розподіляється на середовище безпосередньої взаємодії
та опосередкованого впливу.
Ю. Гринчук [2] та О. Чирва [3] наголошують на тому, що існуючі зміни в
ресурсному забезпеченні підприємств аграрного сектору є недостатніми, тому
погоджуючись з цією позицією, доцільно зазначити важливість інтелектуалізації
процесу управління ресурсним потенціалом.
Управління ресурсами суб’єктів аграрного бізнесу вимагає наявності синергії
знань, інноваціиних технологіи, досвіду з метою забезпечення міцних конкурентних
позиціи на ринку. Умовами даного процесу є:
здатність підприємства до формування наибільш ефективних комбінаціи ресурсів
у процесі діяльності – це сприяє набуттю ним унікальних переваг порівняно з
конкурентами;
інтенсивність процесу вибору та иого реалізації, вища ніж у конкурентів, є
запорукою ринкового успіху суб’єкта господарювання;
керівництво підприємства повинно мати здатність передбачувати можливість
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формування аналогічної комбінації ресурсів у конкурентів, що знецінює її;
інноваціині, технічні та технологічні можливості підприємства є основою для
створення ключової компетенції;
стимул формування ключової компетенції розкривається через спроможність та
бажання споживача оплачувати продукцію, створену в результаті її застосування;
формування ключових компетенціи відбувається через використання
матеріальних та нематеріальних активів, представлених знаннями, ноу-хау,
технологіями, гудвілом), які з часом набувають нових якісних та ефективних показників;
набуття ключових компетенціи підприємством можливе за рахунок створення
унікального інформаціиного забезпечення, формування сприятливого клімату у
колективі, творчого підходу у процесі використання інноваціиних ідеи [3].
Управління ресурсним потенціалом наичастіше обґрунтовують конкретними
типами ресурсів. Це дозволяє сформувати систему заходів, яка має характеризуватися
комплексністю, системністю, високим рівнем взаємозв’язків і наявністю
синергетичного ефекту.
Механізм управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу надано
на рис. 1.
Структура механізму формується на основі трьох блоків: функціонального,
інструментального та методологічного.
Функціональнии блок представлении стратегічним, тактичним та оперативним
рівнями управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу. Його основою є
інструментаріи управління ресурсним потенціалом, представлении функціями
планування, організації, мотивації, контролю, аналізу та регулювання, якии
використовується для управління природними, фінансовими, трудовими, технічними,
технологічним, науково-інноваціиними та управлінськими ресурсами.
О. Довгаль наголошує на тому, що для ефективного функціонування механізму
управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу мають бути в наявності
інструменти управлінської діяльності, задіяні у фінансовіи, матеріальніи та трудовіи
підсистемах. Ці підсистеми формують єдину управлінську площину, синергетичнии
ефект дії елементів якої дозволяє реалізовувати функції використання, розподілення,
наявності та відновлення ресурсів підприємства аграрного сектору[1, с. 21-22].
Доцільно розглянути особливості ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного
бізнесу на кожному з рівнів.
О. Чирва
визначає
стратегічно
орієнтовании
ресурснии
потенціал
сільськогосподарського підприємства як тои, за якого ресурсів і компетенціи
підприємства достатньо для формування та реалізації стратегіи досягнення певного
рівня конкурентоспроможності та отримання ринкових конкурентних позиціи. [3].
Формування стратегічних пріоритетів розвитку суб’єкта господарювання повинно
узгоджуватися з процесом розроблення стратегічного управління ресурсним
потенціалом суб’єкта аграрного бізнесу.
Схожої думки і Т. Вяткіна [4, с. 8], яка наводить принципи стратегічного
управління ресурсним потенціалом підприємства. Пропонується їх наступна адаптація
до особливостеи діяльності суб’єктів аграрного бізнесу:
визначення ресурсного потенціалу суб’єкта господарювання як емерджентної
системи, елементи якої пов’язані між собою складними ієрархічними зв'язками;
відтворювальна здатність ресурсного потенціалу є иого властивістю, яку
доцільно враховувати у процесі иого формування та використання;
параметри, що характеризують ресурснии потенціал підприємства, є
динамічними та постіино змінюються;
структуризація виступає фундаментальним чинником створення ресурсного
потенціалу підприємства;
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Функціональний блок

Стратегічнии рівень

Оперативнии рівень

Тактичнии рівень
Планування
Природні

Організація

Мотивація

Трудові

Фінансові

Контроль

Регулювання
Управлінські

Технологічні
Науково-інноваціині

Технічні

Інструментальний блок

Ієрархія
Заходи вдосконалення:
оптимізація структури
фінансування; вдосконалення
системи збору та обробки
інформації по управлінню
ресурсами; вдосконалення системи
поставок; моніторинг зовнішніх і
внутрішніх ризиків; впровадження
агроінноваціи; вдосконалення
системи комунікаціи тощо

Аналіз

Структура

Процеси

Культура

Принципи: оптимальності; комплексності;
цілеспрямованості; ефективності; пріоритету
якості; гнучкості; економічності; своєчасності;
уникнення втрат; раціональності; науковості;
ощадливості; зовнішнього доповнення;
взаємозалежності; цілісності; відповідальності;
прозорості; економічного моніторингу;
адекватності; послідовності; обґрунтованості;
підконтрольності

Інтеграційні заходи:
впровадження інтегрованої
системи цілепокладання,
мотивації та навчання кадрів;
впровадження процедур
регламентації імплементації
змін в основні
системоутворюючі елементи;
впровадження системи
накопичення та
розповсюдження знань

Методи:
соціальнопсихологічні;
економічні;
організаціиноправові

Цілі: підвищення рівня ресурсозбереження; покращення рівня
конкурентоспроможності продукції та підприємства; підвищення
віддачі від використання ресурсів

Методологічний блок
Стратегії:
лідерства за витратами;
обслуговування нішових
ринків; диференціації на
локальних ринках;
горизонтальної кооперації;
диверсифікованого
виробництва; вертикальної
інтеграції

Рис. 1. Механізм управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу
неможливість ізолювання внутрішніх процесів підприємства та процесів
зовнішнього середовища при формуванні ресурсного потенціалу підприємства для їх
відособленого моніторингу та аналізу;
досягнення стратегічних цілеи підприємства можливе за умови узгодженого
функціонування складових иого ресурсного потенціалу;
у процесі взаємодії складових ресурсного потенціалу підприємства відбувається
виникнення ефекту синергічного мультиплікатора;
потреба в планомірності політики діяльності суб’єкта аграрного бізнесу з метою
використання иого ресурсного потенціалу у процесі функціонування;
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для параметрів ресурсного потенціалу характернии певнии рівень адаптивності,
що сприяє можливості їх зміни під дією впливу внутрішніх факторів та факторів
зовнішнього середовища;
необхідність формування належного інформаціиного забезпечення відповідно до
сучасних досягнень науково-технічного прогресу та загальних ринкових тенденціи;
у процесі використання ресурсного потенціалу суб’єктом аграрного бізнесу слід
враховувати можливість певною мірою компенсувати одні складові ресурсного
потенціалу за рахунок інших;
ресурснии потенціал підприємства може бути ефективним підґрунтям для
активних непередбачуваних діи з боку керівництва у процесі здіиснення бізнес-процесів
відповідно до способів та методів управління [4, с. 6-7].
Загалом стратегічне управління зорієнтоване на довгострокову перспективу та
має широкии спектр орієнтації: за об’єктами, сферами, напрямами діяльності тощо.
Дании вид управління передбачає визначення мети, розроблення відповідних завдань з
її реалізації, формування загальної стратегії та в її межах стратегічних планів, відповідно
до яких відбувається ідентифікація напряму здіиснення управлінського впливу. Призначення стратегічного управління суб’єкта аграрного бізнесу полягає у досягненні ним
встановлених цілеи з оптимальним використанням наявних та потенціиних ресурсів, а
також з орієнтацією на вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
Наступним рівнем управління виступає тактичне, яке обмежене короткостроковими термінами і здіиснюється в межах загальної концепції стратегічного управління.
Тактичне управління передбачає формування короткострокових планів, спрямованих
на реалізацію проміжних цілеи, що узгоджені із загальними стратегічними цілями.
Оперативне управління має на меті вирішення поточних завдань та спрямоване
на вирішення непередбачуваних проблем у діяльності суб’єкта господарювання, які
можуть виникнути внаслідок певних відхилень.
Призначення функціонального блоку полягає у більш коректному обґрунтуванні
необхідності провадження певних заходів для обраних типів ресурсів за функціями на
різних рівнях. Ці заходи стосуються основних сфер імплементації змін, а саме в частині
структури, культури, процесів та ієрархії. Зазначені сфери пропонується визначати
системоутворюючими елементами ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу.
Інструментальнии блок представлении системою заходів вдосконалення та
інтеграціиними заходами. Заходи вдосконалення мають на меті здіиснення
управлінського впливу у розрізі складових ресурсного потенціалу суб’єкта агробізнесу,
та разом з ними інтеграціині заходи стосуються основних сфер імплементації змін, до
яких віднесено структуру, культуру, процеси та ієрархію. Іх варто розглядати як
системоутворюючі елементи ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу.
Роль структури ресурсного потенціалу є визначальною у конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу, оскільки від неї залежать комбінації ресурсів,
використання яких у процесі виробництва продукції формують конкурентні переваги
аграрних підприємств.
Структура ресурсного потенціалу характеризується і якісними, і кількісними
індикаторами, які разом формують загальне уявлення про иого стан в цілому, а також
створення, використання та відтворення. Формування самої структури є доволі
важливим та відповідальним завданням у діяльності суб’єктів аграрного бізнесу,
оскільки динамічнии характер змін у зовнішньому середовищі сприяє і її трансформації
також, що повинно враховуватися у процесі здіиснення управлінського впливу.
Культура виступає досить важливим об’єктом, зміст якої розкривається у розрізі
різних сфер, адже її можна розглядати на різних рівнях:
фундаментально-теоретичному – як сукупність моральних норм, правил,
принципів, які формують загальні орієнтири поведінки суб’єктів суспільства; це
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стосується організаціиної культури підприємства;
в межах організації – як організаціину культуру, що є важливим стратегічним
інструментом у процесі досягнення цілеи [5, с. 7]
Детальне дослідження організаціиної культури та її роль у стратегічному
розвитку підприємств проведено Т. Власенко, яка наголошує на тому, що вона є однією
із ключових аспектів реалізації стратегії поряд з наданням необхідних ресурсів, оцінкою
готовності до змін, оцінкою і контролем змін, управлінням опору змінам тощо [6, с. 222]
У праці [6, с. 231-232] також визначено вирішальну роль організаціиної культури
в умовах цифровізації суспільства, коли спрямування менеджменту набуває
інформаціино-комунікаціиного характеру. У даному випадку призначення культури
розкривається і через ефективне використання інформаціиних технологіи і
максимальне розкриття організаціиного потенціалу,
Ураховуючи специфіку предмету даного дослідження, слід акцентувати увагу на
екологічно-соціальному характері аспектів формування, використанні та відновленні
ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання, оскільки в сучасних умовах саме
соціально-екологічна відповідальність та культура використання ресурсів має
пріоритетне значення не лише для окремого суб’єкта, а и для усього світового
суспільства в цілому.
Процеси виступають невід’ємною частиною будь-якого суб’єкта господарювання
і пов’язані з иого різними центрами відповідальності, підрозділами, структурними
одиницями тощо. Процеси є своєрідною «одиницею» в діяльності, які піддаються впливу
і потребують иого відповідно до встановлених цілеи.
Враховуючи, що суб’єкт аграрного бізнесу характеризується як динамічна
система, яка функціонує в межах іншої непостіиної системи – зовнішнього середовища,
ринку, то планування, організація, координація, аналіз та контроль процесів
підприємства є визначальною основою існування, конкурентоспроможності тощо.
Ієрархія як заключнии елемент в четвірці системоутворюючих факторів
передбачає, що і структура, і культура, і процеси в контексті механізму управління
ресурсним потенціалом вимагають чіткого підпорядкування, що в результати дозволяє
ідентифікувати цілі, розробляти завдання, ухвалювати та реалізовувати рішення на
рівнях оперативного, тактичного та стратегічного управління, що в подальшому сприяє
реалізації змін, необхідних для підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів
аграрного бізнесу.
Ці чотири складові в межах інструментального блоку підлягають впливу заходів
вдосконалення (оптимізація структури фінансування; вдосконалення системи збору та
обробки інформації з управління ресурсами; вдосконалення системи поставок;
моніторинг зовнішніх і внутрішніх ризиків; впровадження агроінноваціи; вдосконалення системи комунікаціи тощо) та інтеграціиних заходів (впровадження інтегрованої
системи цілепокладання, мотивації та навчання кадрів; впровадження процедур
регламентації імплементації змін в основні системоутворюючі елементи; впровадження
системи накопичення та розповсюдження системоутворюючих елементів).
Методологічнии блок механізму представлении через принципи, методи та стратегії управління відносно до цілеи суб’єктів аграрного бізнесу. Враховуючи, що теоретико-методичне надбання у сфері даної теми є ґрунтовним та доволі значним, пропонується виділити серед них ті, що стосуються безпосередньо предмета дослідження.
Орієнтиром управління виступає ідентифікація цілеи, прикладом яких в даному
дослідженні можуть бути такі: підвищення рівня ресурсозбереження; покращення рівня
конкурентоспроможності продукції та підприємства; підвищення віддачі від
використання ресурсів та ін.
З метою досягнення окреслених цілеи пропонується використовувати перелік
стратегіи, серед яких [7-9]:
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лідерства за витратами – тобто орієнтація суб’єкта господарювання на
мінімізацію витрат, що сприяє зниженню рівня собівартості продукції, а отже формує
переваги перед конкурентами в частині ціни та сприяє дотриманню принципів політики
ресурсозбереження;
обслуговування нішових ринків – стратегія, спрямована на виробництво
обмеженої кількості продукції, що характеризується високою якістю на спеціалізованих
ринках; дана стратегія особливо актуальною стає в частині виходу на міжнародні ринки,
кожен з яких має власні вимоги до сертифікації та стандартизації продукції;
диференціації на локальних ринках – стратегія, метою якої є створення
унікальних продуктів або послуг, орієнтованих на лояльність споживачів та набуття
конкурентних переваг;
горизонтальної кооперації – кооперування з підприємствами різних галузеи із
метою формування єдиного технологічного процесу, спрямованого на ефективніше
виробництво більш якісної продукції; дана стратегія дозволяє компенсувати
«прогалини» в структурі потенціалу підприємств за рахунок наявного потенціалу інших,
а також зменшити обсяг витрат на формування ресурсної бази окремих суб’єктів
аграрного бізнесу;
диверсифікованого виробництва – збільшення кількості видів вирощуваної
продукції з метою набуття ресурсних конкурентних переваг;
вертикальної інтеграції – стратегія, відповідно до якої відбувається розвиток
підприємств у межах технологічно-розподільчо-збутового ланцюга, формування якого в
даному випадку забезпечує економію трансакціиних витрат.
Загальними правилами, на основі яких здіиснюється процес управління
ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу, виступають принципи, про які
згадано вище.
Методичною основою процесу управління в межах розробленої структури
ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу пропонується визначати соціаль-нопсихологічні; економічні та організаціино-правові. Ці групи методів були обрані через
те, що вони узагальнено характеризують основні важелі впливу на ресурснии потенціал:
соціально-психологічні – ті, що спрямовані безпосередньо на трудову, людську та
інтелектуальну складову, як одні із наибільш важливих; економічні – стосуються усіх
ресурсів та мають значнии арсенал методів, використовуваних у процесі управління;
організаціино-правові – як ті, що мають законодавчии базис та застосовуються для усіх
видів ресурсів суб’єкта аграрного бізнесу.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, запропоновании механізм управління ресурсним потенціалом суб’єктів
аграрного бізнесу відрізняється структурними особливостями, що розкриваються через
ознаки інтелектуалізації процесу управління, урахування пріоритетності принципів
управління економічним розвитком суб'єктів мікрорівня, а також способів впливу
суб'єкта управління на об'єкт управління методологічної, інструментальної та
функціональної компонент з подальшим визначенням контурів управління ресурсним
потенціалом у сферах організаціиної ієрархії, структури, процесів та культури.
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Анотація
Вступ. Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української національної
економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої
держави. Сучасний агропромисловий комплекс є важливим сектором економіки України.
Аграрний сектор формує продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та
енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної
економіки та створює соціально-економічні умови сільського розвитку.
Метою статті є дослідження аналізу поточного стану та перспектив розвитку
агропромислового комплексу України з урахуванням глобальних змін.
Результати. В статті охарактеризовано сучасний стан та особливості розвитку
агропромислового комплексу України. Обґрунтовано значення сільського господарства
для національної економіки. Проаналізовано тенденції сільського розвитку, зайнятості
та безробіття населення, вплив на дані процеси внутрішніх і зовнішніх чинників.
Розкрито проблеми матеріально-технічного, інвестиційного та фінансового
забезпечення агропромислового комплексу. Визначено, що падіння показників
агропромислового комплексу впливають і на переробну промисловість. Висвітлено
передумови розвитку аграрного сектору України за умов становлення ринку та шляхи
вирішення стратегічних задач щодо забезпечення продовольчої безпеки країни та
конкурентоспроможності агропродовольчого комплексу на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
Висновки. Запропоновано продовжувати вдосконалюватися механізми співфінансування
основних економічних заходів та програм, спрямованих на розвиток сільського
господарства, враховуючи вирішення національних проблем щодо формування єдиного
економічного простору, вирівнювання умов життя сільського населення. Із стратегічних
напрямів розвитку агропромислового комплексу має бути підтримка аграріїв з боку
держави. Агропромисловий комплекс здатний більш ніж удвічі збільшити обсяг
сільськогосподарського виробництва. Умовою ефективного розвитку агропромислового
комплексу є забезпечення його адаптації до змін у зовнішньому середовищі, що можливо
лише в рамках стратегічного підходу до його управління.
Ключові слова: агропромисловий комплекс України, аграрний сектор, сільське
господарство, продовольча безпека, сільськогосподарське виробництво.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL
COMPLEX OF UKRAINE
Abstract
Introduction. The agricultural sector is an important strategic sector of the Ukrainian national
economy, which ensures food security and food independence of our state. The modern agroindustrial complex is an important sector of Ukraine's economy. The agricultural sector forms food
and, within certain limits, economic, environmental and energy security, ensures the development
of technologically related sectors of the national economy and creates socio-economic conditions
for rural development.
The purpose of article is a study of the analysis of the current state and prospects of development
of the agro-industrial complex of Ukraine taking into account global changes.
Results. The article describes the current state and features of the development of the agroindustrial complex of Ukraine. The importance of agriculture for the national economy is
substantiated. Trends in rural development, employment and unemployment, the impact of
internal and external factors on these processes are analyzed. The problems of material and
technical, investment and financial support of the agro-industrial complex are revealed. It is
determined that the decline in the agro-industrial complex also affects the processing industry.
The preconditions for the development of the agricultural sector in Ukraine under the conditions
of market formation and ways to solve strategic problems to ensure food security of the country
and the competitiveness of the agri-food complex in domestic and foreign markets are highlighted.
Conclusions. It is proposed to continue to improve the mechanisms of co-financing of major
economic measures and programs aimed at agricultural development, taking into account the
solution of national problems in the formation of a single economic space, living conditions
equalization of the rural population. One of the strategic directions of agro-industrial
development should be the support of farmers by the state. The agro-industrial complex is able to
double the volume of agricultural production. The condition for the effective development in the
agro-industrial complex is to ensure its adaptation to changes in the external environment.
Key words: agro-industrial complex of Ukraine, agrarian sector, agriculture, food security,
agricultural production.
JEL classification: Q13
Вступ
Питання щодо розвитку агропромислового комплексу завжди мало надзвичаину
важливість для кожної влади. «Вирішення завдань, що стоять перед сільським
господарством країни, можливе тільки в руслі інноваціиного розвитку галузі, зокрема
підвищення ефективності и конкурентоспроможності сільськогосподарського
виробництва» [1]. «Економічні та політичні реалії, що формуються під впливом процесу
глобалізації, вимагають швидкої адаптації аграрного сектору економіки до світових
стандартів. В Україні особливістю сучасного етапу розвитку агропромислового
комплексу є перебування иого в кризовому стані. Це проявляється у дестабілізації і спаді
агропромислового виробництва, поглибленні диспропорції в ньому, величезніи
кількості низькорентабельних і збиткових підприємств, неврегульованості
законодавства, зростанні споживчих цін і зниженні купівельної спроможності
населення. У таких умовах реальною стає загроза продовольчіи безпеці держави, що
негативно впливає на національну безпеку в цілому» [2].
Проблеми розвитку аграрного виробництва та иого ролі в системі
євроінтеграціиних пріоритетів приділено у наукових працях В. Борщевського,
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В. Медведєва, Ю. Малько та інших. Основні питання, пов’язані з фінансовим
забезпеченням діяльності агарних підприємств, висвітлені у наукових працях
В. Андріичука, І. Вініченка, О. Гудзя, С. Ілляшенка. Вагомии внесок у вивчення
особливостеи розвитку вітчизняного АПК, иого інвестиціиної підтримки зробили
А. Бабенко, Т. Мацибора, Л. Молдован та інші. Проблеми розвитку міжнародної торгівлі
сільськогосподарською продукцією за участі України знаишли відображення у роботах
І. Крюкової, Т. Калини, С. Кулицького, О. Шубравської. Вплив Угоди про асоціацію
України та ЄС на перспективи євроінтеграції у сільському господарстві досліджували
такі вчені, як О. Дадак, Т. Гачек, К. Пугачова, О. Шеремет. Значнии внесок також у
розвиток сільського господарства своїми науковими працями зробили: О. Бородіна,
П. Гаидуцькии, О. Градова, В. Юрчишин, П. Сабчук, О. Садовник, Е. Чендлер. Виходячи з
того, що ресурси аграрної галузі динамічні за характером, схильні до змін внаслідок
впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, тому потребують подальшого
дослідження та аналітичної оцінки з метою визначення пріоритетних напрямів иого
розвитку з урахуванням глобальних змін і локальної специфіки.
Мета та завдання статті
Мета дослідження полягає в аналізі поточного стану та перспектив розвитку
агропромислового комплексу України з урахуванням глобальних змін.
Виклад основного матеріалу
«Агропромисловии комплекс України має складну структуру. Кожна з галузеи
АПК виконує свою роль у процесах відтворення економіки, але основою є
сільськогосподарське виробництво» [3].
Україна має потужнии аграрнии потенціал, а «одним з основних факторів
розвитку суб’єктів аграрного сектору є земля. Нині земельні ресурси України, на
використанні яких формується близько 95% обсягу продовольчого фонду та 2/3 фонду
товарів споживання, мають стати первинним фактором виробництва, фундаментом
економічної системи держави. За попередніми оцінками фахівців, частка земельних
ресурсів у складі продуктивних сил держави становить, в середньому, понад
40%» [4].Саме це дозволило вітчизняному аграрному сектору стати провідним
товаровиробником на світовому ринку. На Україну припадає «…маиже третина запасів
чорнозему та 27% орної землі в Європі (на одну особу в Україні – 0,68 га орної землі, тоді
як у Європі цеи показник становить у цілому 0,25 га, у т. ч. у Польщі – 0,30 га, Франції –
0,31 га). Фактичне використання ріллі (посівні площі + пар), згідно з даними офіціиної
статистики, становить 29,5 млн га. Таким чином, як мінімум 1,5 млн га родючих земель
в Україні не беруть участь у виробництві аграрної продукції, або задіяні в тіньовому
аграрному ринку» [5].
Сьогодні сільське господарство – маиже єдина галузь в Україні, що демонструє
стабільне зростання або незначне коливання, незважаючи на складну соціальноекономічну ситуацію. За останні роки вона стала маиже основним експортером та
головним джерелом надходжень іноземної валюти в країну.
Україна має значні можливості для розвитку аграрного сектору, для
перетворення иого у високоефективнии, експортоспроможнии сектор економіки,
здатнии забезпечити продовольчу безпеку держави. Динаміка показників економічного
розвитку галузі сільського господарства наведено (табл. 1).
Враховуючи значнии потенціал щодо підвищення урожаиності, Україна у
маибутньому може претендувати на друге місце у світі (після США) за обсягом
постачання основних продовольчих культур [5].
Показники заинятості та безробіття посідають важливе місце серед багатьох
показників. За даними офіціиної статистики [7], «…якщо взяти показники 2018 р.,
чисельність сільського населення за 10 років скоротилася приблизно від 16% до 18%.
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Рівень заинятості сільського населення в 2019 р. становив 62,2%, міського – 68,2%.
Загальна кількість заинятих у сільському господарстві – 2,9 млн осіб. Рівень безробіття
серед сільського населення України становить 10,9%, серед міського – 9%». Негативнии
приріст сільського населення є поширеним явищем у більшості регіонів України. Під
впливом значного зниження народжуваності у сільськіи місцевості, скорочення
чисельності постіиних мешканців структура населення є несприятливою для
відтворення, на що вказує переважання частки старіючого населення над молодим
поколінням.
Таблиця 1. Динаміка розвитку галузі АПК, млн грн
Види/групи продукції/діяльності
Випуск рослинництва
Випуск тваринництва
Випуск сільськогосподарської продукції
Випуск сільськогосподарських послуг
Випуск продукції та послуг сільського господарства
Несільськогосподарська другорядна діяльність (невід’ємна)
Випуск сільського господарства
Проміжне споживання
Валова додана вартість
Споживання основного капіталу
Чиста додана вартість
Оплата праці наиманих працівників
Інші податки на виробництво
Інші субсидії на виробництво
Факторнии дохід
Чистии поточнии прибуток/ змішании дохід

2015
397619
134638
532257
8256
540513
3693
544206
311838
232368
14010
218358
34038
3078
1732
217012
182974

2016
487127
138458
625585
8455
634040
3751
637791
367396
270395
16315
254080
39731
1934
1676
253822
214091

2017
522635
172260
694895
8998
703893
3899
707792
414115
293677
23162
270515
52810
2677
5841
273679
220869

2018
629226
200935
830161
12764
842925
4662
847587
499916
347671
29369
318302
71483
2862
3051
318491
247008

Джерело: [6; 7]
«В сучасних реаліях функціонування економіки України спостерігається значна
диспропорція попиту та пропозиції на споживчому ринку, а підприємства АПК змушені
існувати в жорстких умовах невизначеності та постіино зростаючого ризику. В умовах
сьогодення важливим елементом забезпечення сталого розвитку АПК України є вільнии
доступ до сільськогосподарських ринків» [8]. Виживання сільськогосподарських
підприємств можливе за умов відповідності тенденціям розвитку конкурентного
ринкового середовища, які диктують необхідність зростання продуктивності
виробництва і якості продукції [9]. Основні показники діяльності підприємств, які
задіяні у сільському господарстві (табл. 2).
«Матеріально-технічна база сільськогосподарських підприємств у частині
основних засобів сформована в основному до початку 90-х років минулого століття.
Вона не відповідала технологічним вимогам ні в кількісному, ні в якісному відношеннях.
Зростання у вартісному виразі обсягів основних засобів у 90-х роках відбувалося за
рахунок підвищення цін на діючі и нові засоби праці практично без введення додаткових
виробничих
потужностеи.
Проте
поглиблення
нееквівалентності
обміну
сільськогосподарської і промислової продукції викликало різкии спад інвестиціиної
активності, уповільнення оновлення основних засобів, зростання ступеня зносу,
зниження технічного и технологічного рівнів виробництва. Як об’єкт оцінки, основні
засоби сільськогосподарського призначення залежно від їх виду відносять до
нерухомого і рухомого сільськогосподарського маина, а також їх можна оцінювати у
складі цілісного маинового комплексу (агробізнесу)» [10].
Останнім часом «…проводяться масштабні реформи, проте, цеи процес
ускладняється проявами кризових явищ, які створюють проблеми в діяльності
підприємств та погіршують ефективність їх функціонування. Зважаючи на деякі
позитивні тенденції, в економіці викликає цікавість дослідження технічного оснащення
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АПК. Варто зазначити, що в Україні галузь машинобудування для агропромислового
комплексу представлена підприємствами, науково-дослідними і проектноконструкторськими установами» [11].
Таблиця 2. Аналіз діяльності підприємств, які задіяні у сільському господарстві
Показники
2015
2016
2017
Фінансовии результат до оподаткування, млн грн
101996,1 90122,1 68606,5
Підприємства, які одержали прибуток до оподаткування
у % до загальної кількості
89,0
88,4
86,8
фінансовии результат, млн грн
127609,0 102788,8 88986,2
Підприємства, які одержали збиток до оподаткування
у % до загальної кількості
11,0
11,6
13,2
фінансовии результат, млн грн
25612,9 12666,7 20379,7
Чистии прибуток (збиток), млн грн
101912,2 89816,3 68276,8
Підприємства, які одержали чистии прибуток
у % до загальної кількості
88,9
88,4
86,7
фінансовии результат, млн грн
127525,5 102496,1 88676,3
Підприємства, які одержали чистии збиток
у % до загальної кількості
11,1
11,6
13,3
фінансовии результат, млн грн
25613,3 12679,8 20399,5
Рівень рентабельності всієї діяльності, %
30,4
25,6
16,5
Рівень рентабельності операціиної діяльності, %
43,0
33,6
23,2
Кількість наиманих працівників, тис. осіб
500,9
513,2
489,2

2018
2019
70770,2 90836,3
86,8
83,5
93549,5 115329,8
13,2
16,5
22779,3 24493,5
70461,8 90167,0
86,7
83,4
93249,0 114666,4
13,3
16,6
22787,2 24499,4
14,2
16,1
18,9
19,3
479,8
461,5

Джерело: [7]
Аналіз ринку сільськогосподарської техніки свідчить, що за останні роки
виробництво мало тенденцію до скорочення. «Поточнии стан сформовано через
руинування налагоджених зв’язків. Наприклад, ще декілька років тому потреби в
комплектуючих для виробництва техніки вітчизняних аграріїв на 70% задовольнялися
за рахунок імпорту комплектуючих з Росії. Лише 30% необхідних деталеи вироблялося
на території України. У подальшому склалася така ситуація, за якої аграрні підприємства
знизили свіи попит на сільськогосподарську продукцію вітчизняного виробництва
через нестачу коштів. Таким чином, обсяги реалізації скоротилися через високу
собівартість і паралельне падіння попиту на внутрішньому ринку» [12]. «Основні
проблеми розвитку сучасного сільськогосподарського машинобудування напряму
залежать від їх специфіки – всі вони досить тісно взаємопов'язані з нестабільним
розвитком самого сектору вітчизняного АПК. Таким чином, сільськогосподарське
машинобудування має пристосовуватися не тільки до інтересів і потреб аграріїв, а ще і
до розроблених державних планів розвитку АПК в цілому» [13].
Наступною складовою економічного потенціалу сільськогосподарської галузі є
фінансово-інвестиціинии потенціал, базою якого є фінансові ресурси. Враховуючи
ресурсомісткість та сезонність сільськогосподарського виробництва, фінансове
забезпечення є важливим фактором зростання економічного потенціалу галузі. На
сьогодні «…спостерігається негативна тенденція до зниження, як передбаченої бюджетом, так і фактично компенсованої вартості кредитування сільськогосподарського
виробництва. Низькии рівень обізнаності більшої частини сільськогосподарських
виробників щодо умов отримання державної допомоги, складнии механізм та
непрозорість процедури одержання ресурсів стримує розвиток підприємств цієї галузі.
Зменшення обсягів бюджетних призначень має наступні негативні наслідки для
сільськогосподарських підприємств, а саме: зниження рівня техніко-технологічного
оснащення господарської діяльності, зменшення обсягів виробництва через відсутність
відповідного ресурсного забезпечення (зокрема поголів’я худоби), зниження родючості
ґрунтів без внесення необхідного обсягу добрив» [14].
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За останні п’ять років, аграрнии сектор України постіино знаходився в стані злетів
і падінь: 2014:  2,2%, 2015:  4,8%, 2016:  6,3% 2017:  2,2%, 2018:  8,1%. Щодо
2019 року можна зазначити, що: зростання досягнуто як у сегменті сільськогосподарських культур ( 1,3%), так і у сегменті тваринництва ( 0,5%); обсяги виробництва
збільшились у більшості (14 з 24) регіонів країни, включаючи Запорізьку ( 23,2%),
Донецьку ( 17,3%), Луганську ( 10,7%) та Дніпропетровську ( 7,2%) області. В останні роки показники збору зернових і бобових культур 75,08 млн т з площі 15,28 млн га, що
на 7,2% більше, ніж у 2018 році. Середня врожаиність становила 49,1 ц з га. Великии
урожаи показує, що станом на 29 січня 2020 р. іноземним реципієнтам було відвантажено 35,7 млн т врожаю, що на 8,4 млн т більше, ніж на ту саму дату 2019 року, прогнозовании експорт становить щонаименше 54 млн т. Україна стала третім за величиною експортером сільськогосподарської продукції до ЄС, експортуючи товари вартістю понад
7,2 млрд Євро на рік, поступаючись лише країнам США (12,3 млрд Євро) та Бразилії
(11,7 млрд Євро), а попереду Китаи, Аргентина та Туреччина. Україна увіишла до ТОП-5
країн світу за експортом курятини, поступаючись лише Бразилії, ЄС та Таїланду.
Крім того, падіння показників АПК впливають і на переробну промисловість.
Якщо обсяг сільськогосподарського виробництва збільшився на 1,1%, то обсяг
переробки продуктів харчування лише на 0,2%.
Аграрний сектор традиційно входить до другої половини списку за середньою
заробітною платою. Галузь втрачає працівників, які їдуть працювати за кордон на
ферми. Сільськогосподарська техніка потребує інновацій та модернізації,
сільськогосподарська техніка зменшується (у 2019 році виробництво тракторів  на
43,5%, плугів  – на 16,5%, борони  – на 13,7%, свердла  – на 10,7%.). Експерименти над
галуззю, скорочення робочих місць понад 5 млн працівників, все це несумісне із
стратегією процвітання. Український агропромисловий комплекс складає 10% ВВП
країни та експорт 40% (у грошах) від загальної суми обсягу товару.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Із стратегічних напрямів розвитку агропромислового комплексу має бути
підтримка аграріїв з боку держави. Агропромисловий комплекс, як один з
найважливіших бюджетоутворюючих галузей економіки, здатний більш ніж удвічі
збільшити обсяг сільськогосподарського виробництва. Умовою ефективного розвитку
агропромислового комплексу є забезпечення його адаптації до змін у зовнішньому
середовищі, що можливо лише в рамках стратегічного підходу до його управління.
Потрібно продовжувати вдосконалювати механізми співфінансування основних
економічних заходів та програм, спрямованих на розвиток сільського господарства,
враховуючи вирішення національних проблем щодо формування єдиного економічного
простору, вирівнювання умов життя сільського населення.
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Анотація
У статті розглянуті та досліджені драйвери полісекторальності та
багатофункціональності інноваційно-орієнтованого розвитку державно-приватного
партнерства (ДПП) як перспективні напрями подальшого його розвитку.
Цільовий
вектор
інноваційно-орієнтованого
розвитку
державно-приватного
партнерства повинен спиратися на вирішення найбільш важливих глобальних проблем
суспільства, відображених у державній стратегії сталого розвитку. Національні
завдання сталого розвитку, які конкретизують його 17 задекларованих глобальних цілей,
є тими самими стратегічними орієнтирами, які стимулюватимуть інноваційноорієнтований розвиток державно-приватного партнерства в потрібному суспільству
напрямі, якщо їх закласти у якості пріоритетів цільового блоку регулювання розвитку
державно-приватного партнерства.
Держава та суспільство очікують від приватного партнера державно-приватного
партнерства не тільки економічної ефективності, а й соціальної результативності, яка
проявляється через його участь у розв’язанні соціальних, екологічних та інших проблем.
Таким чином, драйвери полісекторальності та багатофункціональності інноваційноорієнтованого розвитку державно-приватного партнерства мають різне походження
та природу.
Ключові слова: драйвери, полісекторальність, багатофункціональність, інноваційноорієнтований, розвиток, державно-приватне партнерство, вектор, сталий.
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POLYSECTORALITY AND MULTIFUNCTIONALITY DRIVERS OF INNOVATION-ORIENTED
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. The subject of research is polysectorality and multifunctionality drivers of
innovation-oriented public-private partnerships development, as promising straightforward
development.
The purpose of the study is to identify drivers of polysectorality and multifunctionality of
innovation-oriented development in public-private partnership.
Results. The article considers and investigates the drivers of polysectorality and
multifunctionality of innovation-oriented development
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in public-private partnership (PPP) as promising areas for its further development. The target
vector of innovation-oriented development in public-private partnership should be based on
solving the most important global problems of society, reflected in the state strategy of sustainable
development. The National Sustainable Development Goals, which specify its 17 declared global
goals, are the same strategic guidelines that will stimulate innovation-oriented development of
public-private partnership in the right direction in society, if they are set as priorities of the target
unit for public-private partnership development.
The state and society expect from the private partner of the public-private partnership not only
economic efficiency, but also social efficiency, which is manifested through its participation in
solving social, environmental and other problems. Thus, the drivers of polysectorality and
multifunctionality of innovation-oriented development in public-private partnership have
different origins and nature.
Conclusions. Finally, drivers of polysectorality and multifunctionality of innovation-oriented
development in PPP have different origins and nature. System-scientific drivers of polysectorality
and multifunctionality of innovation-oriented development in PPP can be considered as
technologies – integrators of both generations (convergence of technologies and emergence of
convergent NBICS-technologies), and the socio-political driver is the national state methodology
of sustainable development, their national tasks for Ukraine.
Key words: drivers, polysectorality, multifunctionality, innovation-oriented, development, publicprivate partnership, vector, sustainable.
JEL classification: L32
Вступ
Цифрові технології перетворилися на рушіину силу розвитку суспільства та
світової економіки, кардинально змінивши соціально-економічні процеси за рахунок їх
цифровізації. Можна виділити дві відмінності цифрової революції: а) її темпи
багатократно вищі за попередні промислові революції (перша, друга та третя), тому
перехід до нової моделі суспільства «Індустрія 4.0» відбувається не за тисячоліття, як
аграрнии, та не за століття, як індустріальнии, а за кілька десятків років; б) людина як
носіи праці витісняється з економічних і виробничих процесів, і внаслідок масштабного
зростання обсягів таких змін розвинені країни вводять поняття базового доходу
людини.
Питаннями дослідження цифровізації економіки та інноваціиного розвитку як
передумови та активаторів якісних змін державно-приватного партнерства (ДПП)
заималися чисельні закордонні та вітчизнянии дослідники [1-14]. Але з наукової точки
зору дослідження цифровізації економіки та інноваціиного розвитку в якості передумов
та активаторів якісних змін в державно-приватному партнерстві вимагає ширшого
розгляду.
Мета та завдання статті
Мета дослідження полягає у визначенні інформаціино-інноваціиних активаторів
сучасних змін ДПП за передумовами цифровізації економіки та інноваціиного розвитку.
Виклад основного матеріалу
Цифрова економіка як новии тип економіки виникає внаслідок цифровіи
революції, що рухає світ від третьої промислової революції (автоматизації та
комп’ютеризації виробництва) до четвертої (перехід до орієнтованого на споживача
виробництва на основі кіберфізичних систем). Розвиток цифрової економіки
стимулюють чотири основні фактори: а) цифрові фінанси; б) соціальні мережі;
в) цифрова ідентифікація особистості; г) великі дані та відкриті дані. Основні
компоненти цифрової економіки складають: підтримуюча інфраструктура;
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електроннии бізнес; електронна комерція. Доречно додати ще три компоненти іншої
природи, функціонал яких з часом зростатиме, – нормативно-правову базу, цифрові
навички та ефективні підтримуючі інститути, які обумовлює розвиток електронного
формату взаємодії учасників економічних відносин. Рисами цифровізації є
впровадження цифрових технологіи у сфери життя та економіки, об’єднання фізичних
та обчислювальних компонентів, віртуалізація простору діяльності. Формується
інформаціинии простір електронних стосунків бізнесу, бізнесу і споживачів з
державними інститутами (G2B, G2C), електроннии формат діяльності (G2G) у напрямах:
електронні транзакції, реєстрація, ідентифікація, електронні сервіси, звернення,
звітність, державні закупівлі через електронні торги.
Цифрова трансформація економіки – це процес розвитку різних IT-секторів для
стимулювання створення інноваціиних технологіи в інших секторах економіки. Тому
цифрова економіка – це економіка у складі двох типів галузеи і секторів: а) новітніх, що
виникли внаслідок такої трансформації; б) традиціиних, які під впливом цифрової
трансформації за рахунок новітніх технологіи кардинально змінили свої виробничі та
бізнес-процеси. Держава грає у цифровіи економіці подвіину роль. Як регулятор
відповідних відносин вона формує та закріплює норми та принципи цифрових відносин
між суспільством та владою на рівні елементів, інструментів та механізмів цифрової
економіки, контролює та перевіряє методи їх використання, безпосередньо здіиснює
технологічні зміни. ДПП виступає частіше спостерігачем та користувачам цифрових
послуг держави на рівні електронного врядування, ніж учасником їх становлення.
Виконуючи роль користувача цифрових механізмів та ресурсів цифрової економіки,
держава через свої структури використовує Інтернет та інформаціині технології для
надання своїх послуг в електронному врядуванні та онлаин-торгівлі (тендерні закупівлі
та продаж активів).
ДПП в умовах цифровізації зіштовхується з новими технологіями, які відкривають
нові привабливі для інвесторів сфери иого виникнення: а) на стику різних видів
економічної діяльності; б) внаслідок поєднання у єдину інноваціину ідею проекту ДПП
інноваціи різної природи (високотехнологічних технічних із соціально-економічними
або екологічними). ДПП як єдина ефективна форма перехідного періоду ринкового
розвитку України, коли держава ще ментально не готова відмовитися від факту
власності на промислові активи, але вже готове лібералізувати елементи власної
економічної стратегії, здатне виступати як об’єктом, так і суб’єктом процесів
цифровізації. Перспективним напрямом для використання формату та ресурсів ДПП є
проекти з цифрових трансформаціи та розвитку цифрових інфраструктур. Але
цифровізація простору відносин ДПП знаходиться у початковому стані, не створивши
для останнього зони комфорту. Вищу форму ДПП утворює акціонування державних
активів і вільнии обіг цінних паперів на сучасному цифровому фондовому ринку, якого
сьогодні немає. Тому поки не буде створено вторинного ринку цінних паперів, переваги
цифровізації для ДПП концентруватимуться лише навколо технологічних змін у
виробництві та управлінні.
Динаміка кількісного накопичення змін інноваціиного розвитку в світі та Україні
наближує зміни до переходу в якісні, змінюючи інноваціинии процес та інноваціине
середовище ДПП. Зміни охоплюють: а) інноваціино-активних учасників, включаючи тих,
хто створює інноваціину цінність, та результати змін; б) розвиток фізичної та
віртуальної інноваціиної інфраструктури, якии уможливлює учасникам ДПП доступ до
ресурсів поза межами ДПП; в) процеси управління інноваціиною діяльністю,
інноваціиним розвитком та інноваціиною інфраструктурою, що мотивує учасників ДПП
об’єднувати зусилля з конвергенції технології та накопичення знань задля досягнення і
цілеи ДПП, і власних цілеи на етапах інноваціиного процесу; г) технологічну основу,
цільове призначення та швидкість здіиснення суспільних та бізнес-комунікації. Хоча
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Україна зберігає високии освітніи та науковии потенціал, здатнии продукувати
різноманітні інноваціині ідеї, тенденції останніх років свідчать про сукупну низьку
ефективність інноваціи для розвитку країни. Існує розрив між інноваціиним
потенціалом, продукуванням інноваціи, інноваціиним середовищем і впливом
останнього на інноваціинии та соціально-економічнии розвиток.
Стан та перспективні напрями розвитку інноваціиного середовища ДПП
визначають дві складові: а) фактичнии стан і потенціал саморозвитку інноваціиного
середовища; б) визначені державою цілі і механізми иого розвитку. Фактичнии стан
інноваціиного середовища визначено як нестабільнии, проте такии, що має потенціал
саморозвитку, обумовлении розвитком віртуальної інноваціиної інфраструктури,
процесами цифровізації та глобалізації), які дозволяють технологічно поєднувати
раніше непоєднувані процеси (алгоритмізації процесів, математичні розрахунки та
створення доданої вартості). Щодо державно визначених цілеи і механізмів розвитку
інноваціиного середовища: по-перше, вектори та цілі иого розвитку відбудовуються на
стратегічних напрямах інноваціиної діяльності, визначених державою. Для України
визначено 7 пріоритетів, для забезпечення яких першочергово розвиватиметься
інноваціине середовище; по-друге, механізми розвитку інноваціиного середовища
удосконалюють: а) простір інтересів учасників загального інноваціиного процесу на
рівні інноваціиної діяльності. Для ДПП – це простір інтересів держави, бізнес-партнера
(приватного партнера) та суспільства (громадськості); б) інноваціину інфраструктуру за
рахунок віртуальної інфраструктури, яка перебирає на себе певнии функціонал
фізичної.
Методологію розвитку інноваціиного середовища ДПП потрібно будувати на
відході від сліпого копіювання визначених пріоритетів при плануванні проектів ДПП.
Потрібно повернутися до природи інноваціи як такої, у основі якої лежить ідея втілення
інноваціиної розробки в інтелектуальну власність. У випадку, коли інноваціина цінність
стосується досягнення заявлених державою стратегічних пріоритетів, а потенціинии
приватнии партнер ДПП володіє виключно інтелектуальною власністю тобто
інноваціиною цінністю (змістовністю інноваціи), не володіючи іншими ресурсами,
пріоритетом макрорівня має стати иого державна підтримка. Для України пріоритетами
макрорівня розвитку інноваціиного середовища ДПП доречно визначити: а) правову
базу і правову культуру, захист як інтелектуальної, так і матеріалізованої власності,
встановлення на рівні законів зобов’язання держави дотримувати умови договору ДПП
протягом иого дії; б) фінансову культуру, створення базових інвестиціиних передумов,
вільного ринку залученого капіталу, привабливого для інвесторів, які зорієнтовані на
інвестування інноваціи; в) державне регулювання: нормативне визначення інноваціи,
достатнє для застосування до тих, хто підпадатиме під особливии регуляторнии режим;
розуміння на рівні державної політики необхідності створення особливих правових і
податкових режимів.
Кількісні зміни інноваціиного середовища свідчать про значне погіршення
показників иого стану у 2010-2018 рр. та їх незначне коливання у 2019-2020 рр., що
відобразило структурні зміни характеристик, вагомість яких суттєво змінилася
внаслідок пандемії COVID 2019-2020 рр. Якісні зміни визначають вектори та цілі
розвитку інноваціиного середовища ДПП, які відповідають стратегічним напрямам
інноваціиної діяльності, визначеним державою як пріоритети. Саме для них
першочергово треба змінювати інноваціине середовище у площині простору інтересів
учасників інноваціиного процесу на рівні інноваціиної діяльності та інноваціиної
інфраструктури. Драиверами інноваціиного розвитку є різні комбінації технологіи,
знань, креативного мислення, шляхів та інструментів розвитку ринку, бізнесу та
інфраструктури. Іх зведено у три групи: людськии капітал, розвиток технологіи та
економіки знань, розвиток креативної діяльності. Зовнішні фактори інноваціиного
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середовища створюють умови і зовнішні ресурси для діяльності і розвитку ДПП, а
внутрішні – забезпечують иого саморозвиток, використовуючи в якості внутрішнього
драивера інноваціину цінність. Дифузія останньої уможливлює одночаснии розвиток
інноваціиної сфери та інфраструктурних галузеи за допомогою механізму ДПП.
Реалізація інноваціино-цифрових проектів ДПП неминуче відбуватиметься на
базі того чи іншого галузевого сегменту глобальної системи цифрових мереж і
комунікаціи. Оскільки ДПП, побудоване на інноваціиніи основі, природою якої є
цифровізація
(діджитал-природа),
завжди
реалізується
у
триваліи
або
середньостроковіи перспективі, то воно як частка глобальної системи цифрових мереж
на протязі всього періоду свого існування втягуватиме у себе та перероблятиме всі
інновації, які народжуватимуться у процесі виконання проекту ДПП, тим самим
створюючи технологічну основу наступної самомодернізації та саморозвитку
інноваціиного середовища. Тобто можна стверджувати про існування інтерактивного
саморозвитку як вимушеного та неминучого наслідку реалізації ДПП, що має
інноваціино-цифрову технологічну основу.
Світовими трендами розвитку ДПП є: а) кількісне зростання ДПП у світі та у ЄС
(кількості проектів та сукупного обсягу інвестиціи в них); б) диверсифікація ринку ДПП
за країнами та секторами економіки; в) інфраструктурна спрямованість ДПП, коли
держави реалізують суспільно важливі проекти за допомогою ДПП, збільшуючи
кількість і якість інфраструктурних послуг; г) державна підтримка певного типу ДПП
або у певніи галузі, або у певному напрямі; д) розвиток ДПП у інноваціиніи сфері.
Проекти ДПП привносять у відповідну сферу різнии обсяг інвестиціи, оскільки мають
різну інвестиціину ємність. Наибільш інвестиціино ємним досі є транспорт [2,5].
Водночас, цифрові проекти ДПП з інвестуванням у інформаціино-комунікаціині
технології, складаючи лише 0,8% від їх загальної кількості угод, привносять 1,7%
інвестиціи. Інвестиціина ємність ДПП на інноваціино-інформаціиніи основі, розрахована
за ДПП у сфері «інформаціино-комунікаціині технології», складає 2,1. Значно вищою за
неї є лише інвестиціина ємність ДПП щодо аеропортів [5].
Пріоритетні діючі напрями ДПП і ППП в різних країнах світу можна розділити на
дві групи: а) стрімко зростаючі галузі або сфери, які набувають значних інноваціиних
змін (інформаціині технології, здатні забезпечити приватному сектору швидкии
прибуток, тиражування результату та інновації, засновані на смарт-технологіях); б)
галузі або сфери, які набувають повільних інноваціиних змін, проте потребують
модернізації або реструктуризації (об’єкти інфраструктури, охорона здоров'я та освіта,
системи життєзабезпечення, енергетика, транспортні системи тощо). Головними
напрямами розвитку ДПП у країнах світу є: а) поступова зміна фокусу ДПП з
моноспрямування на комплексне вирішення соціально-економічних проблем
суспільства; б) збереження інфраструктурою статусу провідної сфери розвитку ДПП, у
першу чергу, транспортною; в) національна, регіональна та секторальна диверсифікація
ДПП; г) зростання відмінностеи у темпах зростання ДПП по різних країнах; д)
глобалізації ринку ДПП (розвиток міжнародних проектів); е) підвищення ролі
державних структур і громадських установ у відносинах ДПП.
Тренди та темпи розвитку ДПП в Україні за ознаками кількості, обсягу
інвестування, структури угод, економічної діяльності та географічної локації дещо
відрізняються від світових. Протягом перших 20 років (1990-2012 рр.) відбувся процес
становлення і бізнес-сектору, і ДПП. За цеи час розпочато 58 иого проектів, з яких 2
припинено. За наступні 5 років їх кількість зросла до 74 у 2017 рр.: енергетика,
зв'язок [14], транспорт [2]. В Україні: 61,0% укладених угод ДПП не виконуються,
залишаючись лише декларацією намірів (1% розірваних та 60,4% тих, що не
виконуються). Географічна локація проектів (угод) ДПП в Україні демонструє на
01.01.2020 р. лідерство двох областеи – Миколаївської (15 проектів ДПП) та Київської
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
414

(10 проектів ДПП). Другу групу утворюють Одеська та Донецька (по 5 проектів ДПП),
Львівська, Закарпатська, Запорізька (по 4 проекти ДПП) області. Аутсаидером списку є
Дніпропетровська область, у якіи не укладено жодної угоди про ДПП за останні 2 роки
(2019-2020 рр.). У кожному регіоні є особливості та рівні передумови для розвитку ДП.
Існують певні прогалини секторального розвитку ДПП в Україні, яке концентрується у
сферах (2018-2020 рр.): збір, очищення та розподілення води (33-40%), виробництво,
постачання, транспортування та розподілення природного газу (15-21%),
інфраструктура (8-11%), виробництво, розподілення та постачання електроенергії (68%). Швидко зростає ДПП у сфері туризму, відпочинку, рекреації. культури та спорту (з
2% до 13%). У структурі угод про ДПП з 2014 р. (81%) до 2017 р. (84,6%) домінувала
концесія, у 2018 р. її частка зменшилася (68%) через укладання 1 договору про ДПП та
збільшення кількості договорів про спільну участь.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Ключові зміни та тренди регулювання розвитку ДПП 2020 р. мають позитивну
динаміку та результати: а) оновлена законодавча база щодо ДПП та концесіи; б) відкриті
зовнішні пропозиції щодо ініціювання потенціиними партнерами національних або
регіональних проектів ДПП; в) комплексність відкритих концесіиних проектів; г) ДПП
доріг; д) розвиток інституціиного забезпечення ДПП – створено Проектнии офіс з
розвитку ДПП (2016 р.), Агенцію з питань підтримки ДПП (2019 р.). Вони спричинили
ключові зміни, які полягають у суттєвому покращенні: а) регуляторної бази ДПП; б)
передумов задоволення значних сучасних інфраструктурних потреб України, які и
надалі зростатимуть; в) довіри приватних інвесторів до держави як партнера ДПП.
Слід виділити дві вузлові проблеми ДПП: а) справедливість оцінювання вкладу
приватного партнера, оскільки існує різні вартості – балансова, незалежна ринкова та
розрахована за міжнародними стандартами, які ніколи не збігаються; б) ментальність
державного менеджменту або иого ментальну неготовність зрозуміти реальну
економічну основу відносин та ідеологію ДПП, внаслідок чого центр ваги штучно
зміщується на державну позицію як домінантну. Насправді, держава лише надає об’єкт,
відносно якого виникають економічні відносини в межах ДПП, а приватнии інвестор
надає те, чого у держави немає: сучаснии менеджмент, інвестиціині та інші ресурси,
інноваціині технології відновлення стану об’єкту, иого захисту від повного або
поступового руинування та методи генерації доходу. До інших проблем можна додати
економічні, організаціині, політичні, ідеологічні та технологічні об’єктивного і
суб’єктивного характеру. Зокрема, типова розповсюджена проблема цілісності об’єкту
ДПП, яка виникає при укладанні договорів концесії та про спільну діяльність. Як правило
набір маина, цікавии концесіонеру, що знаходиться на території якогось виробничого
комплексу, може відноситися до різних виробничих підрозділів, навіть до різних
юридичних осіб. Однак, об’єктом ДПП, зокрема концесії, є ціліснии маиновии комплекс.
Це зупиняє значну кількість ідеи ДПП або обумовлює їх зміну.
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Анотація
У статті розглянуті та досліджені моделі підвищення ефективності прийняття
управлінських рішень на машинобудівному підприємстві. Для системи менеджменту
підприємства одним із ключових проблемних питань постає завдання адекватного
оцінювання всіх внутрішніх явищ та процесів. І особливого значення набуває потреба
ретельного опису тих процесів, де саме відбувається нарощування власної
компетентності, визначення найбільш дієвих форм організаційних перетворень,
уточнення цільових орієнтирів та індикаторів реформування, які будуть забезпечувати
стабільність та результативність функціонування незалежно від різних тенденцій та
рівня радикальності трансформацій. Тому актуальною є розробка моделі підвищення
об’єктивності управлінських рішень на підприємстві, яка дозволяє знизити витрати на
проведення експертизи й підвищити якість експертних оцінок у процесі підготовки
управлінських рішень на промисловому підприємстві. Обґрунтовано авторський підхід до
формування та запровадження моделі прийняття управлінських рішень на підприємстві
з використанням математичного апарату штучних нейронних мереж. Запропоновано
для аналізу та прогнозування використовувати вже наявні програмні продукти та
міжнародні стандарти для розбудови стратегії підприємства, без якої неможливо
побудувати адекватну математичну модель із заданими параметрами, що допоможе
зробити опис кожного процесу на виробництві. Створені елементи математичного та
програмного забезпечення дозволяють отримати адекватні математичні моделі,
скоротити енергетичні та обчислювальні витрати на дослідження об’єктів, зробити
більш якісним і ефективним управління та прогнозування їхньої поведінки.
Ключові слова: управлінські рішення, модель підвищення об’єктивності, адекватні
математичні моделі, штучні нейронні мережі.
Tetiana TKACHOVA
PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Electronic Computers Department, Kharkiv National University of Radio Electronics
MODEL FOR OF THE MECHANISM FOR DECISIONS MAKING PROCESS
Abstract
In the conditions of the domestic market transformation of machine-building enterprises it
becomes important to use resources which unite the software of foreign manufacturers with
domestic. One of the most important tasks at the present stage of machine-building enterprises
transformation of Kharkiv region is the strategy formation of industrial enterprises. Reforming
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the economy of Ukraine, structural changes that occurred in the period of emergence and
development of market relations, affected the development of information technology in
enterprises, dramatically changing the conditions of enterprises in a particular industry. This
forces enterprises to look for effective development strategies aimed not only at implementing
their social functions, but also at increasing their independence and economic independence, so
the mechanism of forming a strategy for the development of machine-building enterprises in
Kharkiv region is an urgent task for effective operation. The improved methodical approach to
application of models of the organizational and economic mechanism of information and
communication development of the enterprises of machine-building branch gives the chance for
construction of mathematical models of coordination of administrative decisions. It is proposed to
use existing software products and international standards for analysis and forecasting to develop
the strategy of the enterprise, without which it is impossible to build an adequate mathematical
model with given parameters, which will help to describe each process in production. The created
elements of mathematical and software allow to receive adequate mathematical models, to reduce
energy and computational expenses for research of objects, to make more qualitative and effective
management and forecasting of their behavior. Finally, the research methods proposed in this
paper are a mathematical model that contains interconnected disparate resources, the operation
of which is subject to a set of rules and objectives for information and communication
infrastructure of the enterprise, its socio-economic development and effective organization of
business processes.
Keywords: management decisions, objectivity model, adequate mathematical models, artificial
neural networks.
JEL classification: C44
Вступ
Для системи менеджменту підприємства одним із ключових проблемних питань
постає завдання адекватного оцінювання всіх внутрішніх явищ та процесів. І особливого
значення набуває потреба ретельного опису тих процесів, де саме відбувається нарощування власної компетентності, визначення наибільш дієвих форм організаціиних
перетворень, уточнення цільових орієнтирів та індикаторів реформування, які будуть
забезпечувати стабільність та результативність функціонування незалежно від різних
тенденціи та рівня радикальності трансформаціи. Тому актуальною є розробка моделі
підвищення об’єктивності управлінських рішень на підприємстві, яка дозволяє знизити
витрати на проведення експертизи и підвищити якість експертних оцінок у процесі
підготовки управлінських рішень на промисловому підприємстві.
Питаннями дослідження побудови моделеи підвищення об’єктивності управлінських рішень на підприємстві заималися численні закордонні та вітчизнянии дослідники [1-10]. Але з наукової точки зору дослідження об’єктивності управлінських рішень на
підприємстві та побудова моделеи для цих рішень вимагає більш детального розгляду.
Мета та завдання статті
Мета дослідження полягає у визначенні та розробці моделі підвищення
ефективності прииняття управлінських рішень на машинобудівному підприємстві.
Виклад основного матеріалу
Під час дослідження діяльності підприємства виділено процеси та визначено їх
змістовні характеристики. Процеси можна описати на різних рівнях, але не існує їх стандартного переліку процесів, і підприємства мають розробляти свої специфічні стандарти. Це відбувається завдяки досягненню реального розуміння конкретної її ситуації.
Процеси управління здебільшого пов’язані на першому рівні з виробленням стратегії і з
координацією паралельно існуючих бізнес-процесів. Другии ієрархічнии рівень – такISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 2.
419

тичнии, якии передбачає розгортання процесів, пов’язаних з етапами життєвого циклу
товару чи технології. Третіи рівень – оперативнии, де виділено процеси, які можуть
групуватися як в проекти, так і в діяльність окремого працівника на робочому місці.
У такому разі першочергового значення набуває саме вибір методології, яка
відображатиме наибільш повне та реалістичне становище підприємства і иого складових елементів. У будь-якому підприємстві існують основні та допоміжні процеси. Основні – це процеси поточної діяльності компанії, результатом яких є виробництво «виходів»,
необхідних для зовнішніх споживачів. Допоміжні процеси забезпечують існування первинних процесів. Бізнес-процеси описують на такому рівні формалізації, якии дозволяв
би глибше усвідомити сутність явищ. Зв’язки і взаємовідносини, що ігнорувалися або не
усвідомлювалися, можуть виявитися ключовими для ефективного функціонування підприємства. при створенні нового підприємства спочатку достатньо обмежитися формуванням повної добірки функціи як підґрунтя для подальшого формулювання успішної
стратегії. Для вже існуючого підприємства основою для подальшого організаціиного
конструювання є тільки персонал і структура. При цьому за рахунок змінювання власної
структури, функціи та інших організаціиних компонент досягається оптимізація режиму
функціонування. Як результат стає можливим повне ідентифікування місії
підприємства та напрямів розвитку бізнесу в цілому, відокремлення та систематизація
ключових показників, що релевантні для оцінювання ефективності діяльності.
Множинність можливих сценаріїв розвитку підприємства порушує питання про
те, за яким саме з них підприємство розвивається у сучасних умовах. Для відповіді на це
питання необхідно визначити базові параметри поточного сценарію розвитку, а саме
встановити реальних бенефіціарів діяльності підприємства. Залежно від того, хто з
зацікавлених осіб отримуватиме наибільш помітні економічні вигоди, можна буде
зробити висновок про домінуючии у сучасних соціально-економічних умовах сценаріи
розвитку підприємства, тому формування стратегії розвитку машинобудівного
підприємства на основі сценарного підходу є актуальним.
Надалі звернемося до аналізу індикаторів, що дозволяють визначити
економічних суб’єктів, які отримують переваги від ситуації на ринку.
Для виявлення потенціалу успішного розвитку зазвичаи зосереджуються на
організаціиніи структурі управління. Вчені, що досліджували проблеми формування та
адаптації організаціиних структур і практики у сфері менеджменту, намагаються
розширити своє уявлення про зв’язки між структурою і результативністю, відносинами
на підприємстві та иого ефективністю. Переходячи від абстрактної категорії
«структура» до поняття «структура соціально-економічної системи», слід мати на увазі,
що предметом структуризації є як об’єкт, так і суб’єкт управління, які мають відмінності
у властивостях та специфічних функціях. Соціально-економічну систему можна
представити як синтез визначеної кількості взаємопов’язаних структур. Сучасна теорія
менеджменту поступово відмовляється від «єдино правильного шляху», якии
передбачає наявність наикращого для будь-яких умов рішення на користь ситуаціиної
теорії. Результати аналізу свідчать, що ті чи інші підходи або програми організаціиного
проектування діють в одних випадках та їх не можна застосовувати в інших ситуаціях,
певні організаціині структури можуть бути оптимальними в одних умовах і абсолютно
неприинятними в інших.
На відміну від класичного (зміст класичного підходу до моделювання
підприємства полягає в запозиченні досвіду і перенесенні існуючих схем у конкретні
реальні умови) такии підхід базується на специфічності поєднання у межах конкретного
підприємства інтересів та характеристик иого основних учасників, а саме: власників,
системи менеджменту, трудового колективу, споживачів, конкурентів та партнерів.
Структурування компонентів на
підприємстві з цих позиціи є абсолютно
персоніфікованим для кожної бізнес-одиниці і буде знаходити відображення у
формуванні вирішальних факторів успіху [8]. Ефективна модель розвитку підприємства
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передбачає дотримання сукупності принципів [9], які закладено в основі формування
побудови простору організаціиної структури.
Ресурсної конгруентності, яка передбачає, що всі складові підприємства –
оргструктура, культура, стратегія, формальні процедури повинні знаходитися в
гармонії. Домінування людського капіталу, якии передбачає, що активне залучення
співробітників у процеси розвитку і створення атмосфери взаєморозуміння і творчості
є необхідними умовами успішного функціонування підприємства.
Проактивності поведінки, яка передбачає, що підприємство повинно мати таку
робочу стратегію, за якої воно намагається працювати не в «умовах сьогодення», а в
умовах, які ще не виникли, але окреслилися, для чого необхідно не тільки
дотримуватися концепції стратегічного управління розвитком, але и створити особливі
умови для внутрішньої організаціиної інноваціиної активності.
У сучасніи практиці використовують два основних підходи до формування системи оціночних показників ефективності: підхід, що ґрунтується на фінансових результатах діяльності підприємства, та підхід, що засновании на факторах успіху використовуваної стратегії або моделі бізнесу. Встановлено перелік типових бізнес-процесів
машинобудівних підприємств. Для оцінки ефективності бізнес-процесів використано
методику діагностики ефективності менеджменту, у тому числі оцінку якості управління бізнес-процесами з використанням інструментарію інформаціино-комунікаціиної
платформи; виявлення недоліків у наявніи системі бізнес-процесів. Проведено кількісну
оцінку ефективності бізнес-процесів та її економічну інтерпретацію.
Управління и прииняття управлінських рішень невід’ємно пов’язане з
розбудовою сучасних систем корпоративного управління, адже економічна система, що
склалася у країні, не забезпечує сприятливих умов для ведення бізнесу.
В результаті формуються системи рівнянь, що описують внутрішніи стан системи
і зовнішні сигнали. Незважаючи на те, що Конституцією України закріплении статус
країни як соціальної держави [4], одностаиної думки з приводу моделі її втілення у
вітчизняному суспільстві не існує тому наибільш імовірним теоретичним підґрунтям
інституціональної модернізації вважаються принципи суспільного лібералізму, які
передбачають поєднання ліберальних засад функціонування економіки з
демократичними інтересами більшості. Перехід від галузевого до функціонального
принципу регулювання, корпоратизація, запровадження нових стандартів соціальної
відповідальності, створення ефективних механізмів громадянського контролю все це
зумовило розглянуто теоретико методологічні підходи до розбудови сучасних систем
корпоративного управління підприємством.
Актуальність обґрунтування науково - теоретичних засад та практичних аспектів
як внутрішніх, так і зовнішніх комунікаціи в сучасних умовах функціонування промислових підприємств стіико зростає. Зовнішніх – внаслідок все більшої насиченості ринків товарами, все більшої різноманітності потреб, форм і методів конкуренції, а також існує багато досконалих засобів збору, зберігання, обробки, передачі інформації і цілого ряду інших факторів. Внутрішні комунікаціині процеси є обов'язковим і сполучною ланкою між
відділами в межах конкретного об'єкта управління, і між адміністративними та функціональними ланками в ієрархічніи організаціиніи структурі управління підприємствами.
Неодноразові спроби порівняти ефективність моделеи корпоративного
управління засвідчили відсутність переваг у їх застосуванні. Розмаїття теоретикометодологічних підходів до розбудови систем корпоративного управління зумовлює
множинність змістових підходів до визначення сутності поняття «корпоративне
управління». Іх узагальнення, проведене у численних дослідженнях дозволило виділити
декілька аспектів цього поняття. Так, можна виділити такі аспекти: управлінськии,
стратегічнии, правовии, соціальнии, економіко-теоретичнии, інституціональнии,
інтеграціинии, вартіснии. У науковіи літературі, визначила основні положення, за якими
розвивається теорія корпоративного управління. Серед них виділені иого сутність,
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об’єкти, суб’єкти, функціональне навантаження та цілі. Але, незважаючи на значнии
науковии інтерес подібного компаративного аналізу, єдиного загальноприинятого
підходу до розуміння сутності «корпоративного управління» так і не напрацьовано.
Розбудова систем корпоративного управління відбувається у двох напрямах: на
основі теорії агентських витрат або спираючись на теорію зацікавлених осіб. Причому у
деяких роботах зазначається, що другии напрям є більш обґрунтованим або навіть
таким, що наибільше впливає на ефективність корпоративного сектору.
Таким чином можна виділити наступне, що стеикхолдерська теорія у своїи
методологічніи основі, так само, як і агентська, ґрунтується на розмежуванні
корпоративних прав. Якщо в акціонероцентричних теоріях наголошується на відділенні
права власності від права управління, у теорії зацікавлених осіб аналізується значно
ширшии набір прав. Так, негативні права на заборону шкідливого використання цілком
можуть належати стеикхолдерам (зокрема, державі, місцевим громадам), а суб’єктами
кінцевих прав на остаточнии контроль можуть виступати і наимані працівники
(наприклад, якщо кінцевим продуктом корпорації є об’єкт інтелектуальної власності).
Враховуючи, що до стекхолдерів відносять доволі широке коло осіб, це може призвести
до викривлення сутності самої корпорації, перетворивши її з суб’єкта господарської
діяльності, чиєю метою є отримання прибутку, на благодіину організацію. Разом з тим,
необхідно зазначити, що у деяких випадках стеикхолдери не просто опиняються під
впливом рішень, які приимаються корпорацією, а і стають суб’єктами таких рішень. В
якості прикладу можна навести таємні цінові домовленості між корпораціями коли
поведінка окремого суб’єкту визначається спільними рішеннями конкуруючих агентів.
Сучаснии спосіб виробництва у напрямі використання інтелектуальних ресурсів,
невіддільних від їх носіїв оновлює поняття «стеикхолдер»: на стеикхолдерів
перетворюються власники інтерспецифічних для корпорації ресурсів, які активно
використовуються у її виробничому процесі. Саме наявність у стеикхолдерів окремих
повноважень щодо їх використання, змінює баланс економічної влади у
корпоративному управлінні та стає підґрунтям активізації впливу стеикхолдеріввласників на процеси розподілу.
Доцільним є дослідження роботи промислових підприємств України з кризового
2014 року для системи оцінки ефективності діяльності машинобудівних підприємств.
Використання інструментарію інформаціино-комунікаціиної платформи за допомогою
інтелектуального аналізу даних дає розуміння, що обсяг реалізованої промислової у
період з 2014 по 2019 роки підвищився у маиже 2 рази.
З огляду на це, державним машинобудівним підприємствам доведеться вибудовувати власну стратегію управління з урахуванням сучасних вимог суспільно-економічного розвитку. Вважається, що саме недостатньо розвинена система корпоративного
управління є однією з головних причин низької ефективності діяльності державних
суб’єктів господарювання. Вади у корпоративному управлінні призводять до:
❖ суперечливості цілей, встановлених для суб’єктів господарювання, та
відсутності чіткого розмежування комерційних та некомерційних (соціальнополітичних) функцій суб’єктів господарювання;
❖ виникнення конфлікту інтересів керівництва та суб’єктів управління
об’єктами державної власності, зумовленого непрозорим процесом призначення
керівництва та неефективною системою оплати праці;
❖ відсутності таких структур корпоративного управління, як наглядові ради та
незалежні директори, які мають здійснювати ефективний нагляд за діяльністю суб’єктів
господарювання;
❖ викривлення інформації, обумовленого низьким рівнем прозорості діяльності
суб’єктів господарювання.
Повною мірою це стосується і державних машинобудівних підприємств. Адже у
сучасних умовах ці підприємства функціонують як підрозділи уряду. В умовах трансISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 2.
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формації вітчизняного ринку машинобудівних підприємств стає важливим використання ресурсів які об'єднують програмне забезпечення закордонних виробників з
вітчизняними. Тому формування стратегії розвитку підприємства невід'ємно пов’язано
із моделюванням поведінки тих чи інших моделеи із заданими параметрами для
подальшої ефективної роботи системи в цілому. Одним з наиважливіших завдань на
сучасному етапі трансформації машинобудівних підприємств Харківщини є формування
стратегії промислових підприємств. Реформування економіки України, структурні
зрушення, що відбулися в у період виникнення і розвитку ринкових відносин, вплинули
на розвиток інформаціиних технологіи на підприємствах, різко змінивши умови
діяльності підприємств в тіи чи іншіи галузі. Це змушує підприємства шукати ефективні
стратегії розвитку, спрямовані не тільки на реалізацію їх суспільних функціи, а и на
підвищення ступеню їх незалежності та господарської самостіиності, тому механізм
формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств Харківщини є актуальною
задачею в цілому для ефективної роботи підприємства.
Удосконалении методичнии підхід до застосування моделеи організаціиноекономічного механізму інформаціино-комунікаціиного розвитку підприємств
машинобудівної галузі надає можливість для побудови математичних моделеи
координації управлінських рішень.
Механізм управлінських рішень відбувається на підставі запровадження нової
інформаціиної технології, що використовує сучасні методи оброблення, аналізу та
систематизації даних. Завдяки новіи інформаціиніи технології є можливість швидкої
розбудови та апробації сценаріїв оцінювання проблемної ситуації. У процесі аналізу
інформації про діяльність підприємства раніше запроваджувалося експертне
оцінювання. Однак штучні неиронні мережі значно ефективніші та дають більше
можливостеи для аналізу та прогнозування, оскільки є гарними апроксиматорами.
Нагальною є потреба створення математичного апарату, що дозволить оптимізувати
системи прииняття рішень на промисловому підприємстві, де застосовуються різні
технології прииняття управлінських рішень.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Обґрунтовано авторськии підхід до формування та запровадження моделі
прииняття управлінських рішень на підприємстві з використанням математичного
апарату штучних неиронних мереж. Запропоновано для аналізу та прогнозування
використовувати вже наявні програмні продукти та міжнародні стандарти для
розбудови стратегії підприємства, без якої неможливо побудувати адекватну
математичну модель із заданими параметрами, що допоможе зробити опис кожного
процесу на виробництві. Створені елементи математичного та програмного
забезпечення дозволяють отримати адекватні математичні моделі, скоротити
енергетичні та обчислювальні витрати на дослідження об’єктів, зробити більш якісним
і ефективним управління та прогнозування їхньої поведінки.
Методи дослідження, запропоновані в ціи роботі, – це побудова математичної
моделі, що містить взаємопов’язані різнорідні ресурси, функціонування яких
підпорядковується набору правил і завдань для інформаціино-комунікаціиної
інфраструктури підприємства, иого соціально- економічного розвитку та ефективної
організації бізнес-процесів на підприємстві.
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