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Анотація
Вступ. Успішний розвиток вітчизняного агропродуктового сектору неможливий без
удосконалення системи ринкових відносин між суб’єктами господарювання. Одним з
найбільш перспективних ринків сировинної сільськогосподарської продукції і продуктів
харчування сьогодні є ринок молока та молокопродуктів. Проте, зниження фактичного
рівня забезпечення населення України молокопродуктами за останні роки актуалізують
дослідження, які характеризують питання взаємодії ключових елементів ринку у складі
єдиної економічної системи.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні складу елементів системи економічних
взаємовідносин між учасниками сучасного ринку молока та молокопродуктів в Україні й
оцінка сучасного стану його розвитку.
Методи. При здійсненні наукових досліджень було використано сукупність таких
методів і прийомів наукового пізнання: абстрактно-логічний (при формуванні логікоструктурної схеми системи економічних взаємовідносин учасників ринку молока та
молокопродуктів), монографічний і економіко-статистичний (при оцінці сучасного
стану розвитку ринку), методи аналізу та синтезу (при формалізації та оцінці дії
факторів на розвиток ринкових процесів), метод наукового порівняння.
Результати. Визначено, що система економічних взаємовідносин учасників ринку молока
та молокопродуктів ґрунтується на сукупності
важелів ринкового механізму
господарювання (попит, пропозиція, ціна, конкуренція) та балансі економічних інтересів
його суб’єктів. Визначено, що головним важелем, який забезпечує баланс економічних
інтересів суб’єктів ринку молочної продукції, є ціна. Сучасний ціновий механізм ринку
молока та молокопродуктів сприяє рентабельному веденню галузі молочного
скотарства, проте, не забезпечує продовольчої безпеки й достатнього рівня споживання
населенням країни молочних продуктів. Проведена оцінка обсягів виробництва і
пропозиції молока, ринкового балансу, рівня забезпечення і споживання населенням
молокопродуктів. Здійснено аналіз цінових тенденцій ринку молока й молокопродуктів в
контексті розвитку світового ринку молока. Визначено основні напрями та обсяги
державної фінансової підтримки галузі молочного скотарства України. З’ясовано, що
основними проблемними аспектами розвитку вітчизняного ринку молока та
молокопродуктів є: скорочення обсягів виробництва пропозиції молочної сировини,
низька її якість, невисокий рівень платоспроможного попиту на молочні продукти з боку
населення, загострення конкуренції на ринку й активізація участі на ринку зарубіжних
молочних компаній.
© Ірина Олександрівна Крюкова, 2020
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Перспективи. Перспективами проведення подальших наукових досліджень є виявлення
та оцінка економічної вигоди суб’єктів системи економічних взаємовідносин ринку
молока та молокопродуктів України.
Ключові слова: економічні взаємовідносини, ринок; система, молоко та молокопродукти,
аграрне виробництво, молочне скотарство.
Irina KRYUKOVA
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxes
Odessa State Agrarian University
SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN MILK AND DAIRY MARKET
PARTICIPANTS OF UKRAINE
Abstract
Introduction. Successful development of the national agro-product sector is impossible without
improving the system of market relations between economic entities. The market of milk and dairy
products today is one of the most promising markets for agricultural raw materials and food. The
decrease in the actual level of the population provision in Ukraine with dairy products in recent
years is relevant to studies that characterize the interaction of key elements of the market as part
of a single economic system.
Objective. The purpose of the study is to substantiate the composition of the system elements of
economic relations between participants in the modern market of milk and dairy products in
Ukraine and assess the current state of its development.
Methods. Some methods and techniques of scientific knowledge have been used in the process of
scientific research: abstract-logical (in forming the logical-structural scheme of the economic
relations system of milk market participants and dairy products), monographic and economicstatistical (in assessing the current state of market development), methods of analysis and
synthesis (in the formalization and evaluation of the factors effect on the development of market
processes), the method of scientific comparison.
Results. It is determined that the system of economic relations of milk market participants and
dairy products is based on a set of levers of the market mechanism of management (demand,
supply, price, competition) and the balance of economic interests of each of its subjects. Price is
the main lever that balances the economic interests of dairy market players. The modern price
mechanism of the market of milk and dairy products contributes to the profitable management of
the dairy industry, however, do not provide food security and a sufficient level of consumption of
dairy products by the population. The estimation of volumes of production and supply of milk,
market balance, level of supply and consumption of dairy products by the population is carried
out. The analysis of price tendencies of the market of milk and dairy products in the context of
development of the world market of milk is also carried out. The main directions and volumes of
state financial support of the dairy industry of Ukraine have been determined. The main
problematic aspects of the development of the domestic market of milk and dairy products are:
reduction of production of milk raw materials, low quality, low level of effective demand for dairy
products by the population, intensification of competition in the market and increased
participation of foreign dairy companies.
Prospects. Prospects for further research are to identify and assess the economic benefits of the
economic system of the market of milk and dairy products in Ukraine.
Keywords: economic relations; market; system; milk and dairy products; agricultural production;
dairy cattle breeding.
JEL classification: Q13
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Вступ
Сучаснии ринок агропродовольчої продукції – складна система організаціиноекономічних відносин між иого учасниками, кожен з яких має власнии економічнии
інтерес. Разом з тим, ринок продукції сільськогосподарської сировини та продуктів
харчування завжди відіграє не тільки економічну роль, але и виконує важливі соціальноекономічні функції, що пов’язані із забезпеченням належного рівня добробуту
населення, продовольчої безпеки країни, соціально-економічної стабільності
національної економіки. Сільське господарство сьогодні на державному рівні визнано
пріоритетом розвитку економіки країни та стрижнем нарощування її експортного
потенціалу. Разом з тим, за останні роки серед галузеи аграрного виробництва розвиток
тваринництва визначається повільнішими темпами економічного зростання, ніж галузь
рослинництва, наявністю гострих соціально-економічних проблем і скороченням
обсягів виробництва стратегічних для будь-якої країни видів продукції. Таке становище
не може не позначитись на системі формування ринкових відносин суб’єктів ринку
агропродовольчої продукції, наиважливіше місце серед яких заимає ринок молока та
молокопродуктів.
Актуальніи проблемі формування і розвитку ринку молока та молокопродуктів
присвячена значна кількість наукових праць відомих вчених-аграрників, серед яких
наибільшии вклад зробили: Андріичук В.Г., Духницькии, О.О., Красноруцькии О.О.,
Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Месель-Веселяк В.Я., Онегіна В.М., Пархомець М.К., Россоха В.В.,
Саблук П.Т., Юрчишин В.В. та ін. Проте, незважаючи на змістовні науково-практичні
розробки вчених, наявні складні тенденції розвитку вітчизняного ринку молока та
молокопродуктів вимагають проведення подальших досліджень у даному напрямі.
Мета дослідження
Метою статті є обґрунтування складу елементів системи економічних
взаємовідносин між учасниками сучасного ринку молока та молокопродуктів в Україні
та оцінка поточного стану иого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Ринок молока та молокопродуктів в Україні є одним із наибільших серед ринків
агропродовольчої сировини та продуктів харчування. Молоко - ціннии і калоріинии
продукт харчування людини. За науково обґрунтованими нормами людина має
споживати в середньому 360-380 кг (у перерахунку на молоко) молока і молочних
продуктів, у тому числі 120 кг молока у свіжому вигляді. Молоко и молокопродукти –
традиціинии продукт харчування споживчого кошику українців.
Сучаснии ринок молока та молочної продукції – це система товарно-грошових
відносин в аграрному секторі між економічно відособленими виробниками продовольчої сировини, переробними підприємствами та споживачами кінцевої продукції. Він
охоплює весь суспільно-відтворювальнии процес, що включає виробництво, розподіл,
обмін, споживання для задоволення населення наиважливішими продуктами
харчування і одержання очікуваного доходу всіма операторами ринку [1, с. 45].
Вітчизняні вчені відмічають декілька ключових ознак розвитку сучасного ринку
молока та молокопродуктів України: 1) скорочення обсягів виробництва молочної
сировини за рахунок зменшення продуктивного поголів’я тварин; 2) зношеність
матеріально-технічної бази молочного скотарства; 3) неузгодженість економічних
інтересів між учасниками ринку молока та молокопродуктів; 4) недосконала
інфраструктура ринку; 5) розбалансованість вертикальних і горизонтальних
інтеграціиних зв’язків між суб’єктами агропродуктового комплексу; 6) перманентнии
кризовии стан галузі молочного скотарства; 7) низька якість молочної сировини;
8) домінування господарств населення у виробництві молочної сировини; 9) низькии
платоспроможнии попит населення країни тощо [2, с. 34; 3, с. 126; 4, с. 51]. Всі вони
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тривалии час здіиснюють влив на результати діяльності учасників системи економічних
відносин суб’єктів ринку молока та молокопродуктів і функціонування ринку в цілому.
Ринок молока та молокопродуктів функціонує за рахунок дії об’єктивних
економічних законів у системі взаємодії иого основних елементів: попиту, пропозиції,
ціни, конкуренції.
Основними суб’єктами ринку молока, які формують попит і пропозицію на ринку,
постають: 1) виробники молочної сировини: сільськогосподарські підприємства всіх
форм господарювання, фермерські господарства, господарства населення; 2) посередницькі структури, які надають агровиробництву та сфері харчової промисловості
комплекс різноманітних послуг; 3) підприємства харчової промисловості; 4) покупці
(споживачі) молока та молокопродуктів; 5) держава. В сукупності з ринковим
механізмом господарювання суб’єкти економічних відносин формують єдину систему
розвитку ринку молока та молокопродуктів (рис. 1).
Економічні інтереси: якісна та
безпечна продукція, доступні
ціни, широкии асортимент

Економічні інтереси:
забезпечення продовольчої
безпеки, розвиток конкуренції

Економічні інтереси:
закріплення на ринку та
нарощування ринкової частки

Споживачі

Держава

Зарубіжні виробники (імпорт)

Попит
Ринок молока та молокопродуктів

Ціна

Конкуренція

Пропозиція

Аграрні виробники

Посередницькі структури

Економічні інтереси:
збільшення прибутку та
частки ринку сировини

Економічні інтереси:
збільшення обсягів
товаропотоків,
нарощування прибутку

Молокопереробні
підприємства
Економічні інтереси:
збільшення прибутку та
частки ринку, нарощування
вартості бренду

Рис. 1. Система економічних взаємовідносин учасників ринку молока
та молокопродуктів України
Джерело: Складено автором
Система взаємовідносин між учасниками ринку молока та молокопродуктів
формується завдяки дії економічних інтересів діяльності кожного суб’єкта. Дієвість
функціонування ринку визначається балансом економічних інтересів кожного иого
учасника и ефективністю ринкових важелів механізму господарювання.
Ключовим елементом ринку молока та молокопродуктів є виробники молочної
сировини – аграрні формування, які забезпечують відповіднии обсяг ринкової пропозиції. Проведена оцінка показує, що протягом останніх 28 років обсяг виробництва, як і
пропозиції молока, на вітчизняному ринку скоротились на 58,9%. Відповідно, в два рази
зменшився і обсяг споживання молока та молокопродуктів в розрахунку на душу
населення країни. Фактичнии рівень споживання населенням України молокопродуктів
становить 50% від норми (табл. 1). Основними причинами тенденції скорочення обсягів
споживання молокопродуктів є низькии платоспроможнии попит населення та ступінь
еластичності молочної продукції за ціновим фактором, смакові вподобання споживачів
молокопродуктів. У сільськіи місцевості та малих містах коефіцієнти еластичності
молока та молочних продуктів вищі, ніж у великих містах. Еластичність споживання
молока та молочних продуктів вища у групі господарств з наинижчими доходами, проте
зі збільшенням сукупних доходів понад 3 тис. грн/міс. коефіцієнт еластичності
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знижується і навіть змінює свіи знак на протилежнии. Отже, з підвищенням рівня
доходів населення з’являються нові смаки и наповнення споживчого кошика зменшується споживання молочних продуктів на користь інших, якісних продуктів
харчування [1].
Таблиця 1. Обсяги виробництва та динаміка рівня забезпечення населення
України молокопродуктами
Показники

1990 р.

2000 р.

2005 р.

2010 р.

2018 р.

Обсяг виробництва молока, тис. т
Обсяг виробництва продукції на
одну особу, кг
Фактичнии
осяг
споживання
однією особою, кг, шт.
Рівень забезпечення населення
молокопродуктами, %

24508,3

12657,9

11131,9

11248,5

10064,0

2018 р. у %
до 1990 р.
41,1

472,3

257,4

291,1

245,2

238,1

50,4

373,3

199,1

225,6

206,4

197,7

52,9

124,3

67,7

76,6

64,5

62,6

0,5 раз

Джерело: Розраховано за [5]
За сучасних умов пропозиція ринку молока в Україні на 28,2% задовольняється за
рахунок підприємств суспільного сектору агровиробництва, на 2,2% - за рахунок
фермерських господарств і на 71,7% - за рахунок господарств населення [5].
У регіональному розрізі основними виробниками молочної сировини, які
забезпечують пропозицію на вітчизняному ринку молока та молокопродуктів,
залишаються: Вінницька, Полтавська, Хмельницька, Житомирська, Львівська, ІваноФранківська області.
На ринку молокопродуктів наибільші обсяги пропозиції спостерігаються за
такими видами продукції як: масло вершкове – 106,5 тис. т, сири всіх видів – 302,2 тис. т,
иогурти, кефір – 274,5 тис. т, сметана – 95,5 тис. т, молочні продукти для дитячого
харчування – 3,5 тис. т, сироватка – 238,0 тис. т, морозиво – 156,3 тис т [6].
Ринок молочної сировини України – висококонкурентнии ринок, на якому
функціонує значна кількість виробників. Разом з тим, за останні роки на ринку
сформувався чіткии тренд на збільшення ринкової частки крупних агрохолдингових
структур, які є великими вертикально інтегрованими агропродовольчими компаніями,
що мають потужнии економічнии потенціал, високии рівень ефективності виробництва
продукції тваринництва, власні торговельні мережі та забезпечують формування
експортних потоків з України на світовии ринок.
Сьогодні в Україні функціонує близько 10 великих молочних компаніи, які
контролюють значну частину ринку молочної сировини (табл. 2).
Таблиця 2. Рейтинг найбільших компанії України та світу з виробництва молока
(2019 р.)
Назва підприємства
«Данон»
«Молочнии Альянс»
«Лакталіс»
«Люстдорф»
«Вімм-Білль-Данн»
Придніпровськии молочнии комбінат
«Галичина»
Тернопільськии молокозавод
«Терра Фуд»
ГК «Формула»

Частка
ринку,%
13,5
11,2
9,9
9,8
8,8
5,5
5,2
5,1
4,7
3,1

Назва підприємства
Nestle (Швеицарія)
Lactalis (Франція)
Danone (Франція)
Fonterra (Нова Зеландія)
Friesland Campina (Нідреланди)
Dairy Farmers of America (США)
Arla Foods (Данія)
Yili (Кітаи)
Saputo (Канада)
Mengniu (Кітаи)

Розмір доходу,
млн дол.
24,3
20,8
18,0
14,3
13,8
13,6
12,4
11,2
11,0
10,3

Джерело [7, 8]
Поширюється на вітчизняному молочному ринку и активність іноземних
молочних компаніи. За оцінками експертів, сьогодні Україна заимає 22 місце у реитингу
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світових виробників молока і має всі шанси наростити свою частку у структурі світового
експорту через прогнозовании дефіцит сировини [7, 8].
Головним інструментом, якии регулює ринок молока и молокопродуктів і систему
економічних відносин між її суб’єктами, є ціна. Саме ціна постає економічним важелем,
якии визначає та забезпечує баланс економічних інтересів суб’єктів ринку молочної
продукції. Основними факторами, які визначають рівень цін на молочну продукцію на
вітчизняному ринку, є якість молочної сировини та фактор сезонності. Так, як свідчать
дослідження, середні закупівельні ціни на молоко І ґатунку у весняно-літньому сезоні
2020 р. виявились на 10,8% вищим, ніж на продукцію ІІ ґатунку. Ціни на молочну
продукцію ґатунку «Екстра» на 4-5% перевищують ціни на продукцію вищого ґатунку.
Таким чином, ціновии діапазон, якии визначається якісними параметрами молочної сировини на вітчизняному ринку, знаходиться в межах 14-15%. При цьому, аграрні
підприємства суспільного сектору виробництва мають можливості реалізувати свою
продукцію за цінами на 63,1% вище, ніж ціни на молочну продукцію господарств населення [9].
Аналіз цінових тенденціи молочного ринку в літньому сезоні 2020 р. показав
існування залежності попиту від карантинних обмежень, зниження купівельної
спроможності більшої частини населення країни та зростаючого обсягу імпорту
молочної продукції на внутрішніи ринок. При цьому, ціни на молочну продукцію в
Україні відповідають світовому тренду зростання і становлять в середньому 91% від її
середньосвітового рівня (рис. 2).
350
300
2018 р.
250

2019 р.

Нова Зеландія

Фінляндія

Нідерланди

Німеччина

Естонія

Польща

Білорусія

Україна

200

Росія

2020 р.

Рис. 2. Динаміка цін на молочну продукцію на вітчизняному
та світовому ринку, євро/т
Джерело: складено автором за [9, 10]
Ціни на молочну продукцію визначаються ринковими факторами та напрямами
збуту. Основним каналом збуту молочної сировини для агровиробників залишаються
молокопереробні підприємства. За даними Державної служби статистики України
кількість молочної сировини, яка надходить до молокопереробних підприємств, має
тенденцію до скорочення. Обсяги сировинних поставок у 2019 р. склали 3800 тис. т, з
яких 68,7% всього молока закуплено у сільськогосподарських підприємств, 22,4% - у
господарств населення. При цьому, на сьогоднішніи день актуальним залишається
питання якості молочної сировини. Лише близько 27,2% всього реалізованого молока
сільськогосподарськими підприємствами суспільного сектору відповідає параметрам
«Екстра» класу, близько 36,5% - молоко вищого ґатунку, 32,3% - молочна сировина І
ґатунку. В господарствах населення параметри якості молока практично не
контролюються, частка молочної сировини вищого ґатунку становить 0,2%, І ґатунку –
12,%, ІІ ґатунку – 83,2% [10].
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Незважаючи на сезонні коливання, невисокі параметри якості молочної сировини
та зростання впливу імпорту молочної продукції на вітчизнянии ринок, фактичні ціни
реалізації молока протягом останніх років (2007-2018 рр.) забезпечили аграрним
виробникам рентабельне виробництво. У 2018 р. рівень прибутковості галузі склав
16,1% і виявися наивищим серед всіх видів продукції тваринництва [5].
Ціна на продукцію на сучасному ринку виступає головним чинником, якии
забезпечує стан ринкової кон’юнктури. Оцінка балансу попиту та пропозиції на ринку
молока України (табл. 3) показала, що на 98% платоспроможнии попит задовольняється
за рахунок власного виробництва. Обсяг імпорту молока за 2018-2019 рр. визначався
тенденцією зростання до 15,5 тис. т. Крім того, зростають імпортні потоки на
національнии ринок молокопродуктів за такими иого товарами: масло вершкове – в три
рази (до 3,4 тис. т), сири – на 73% (до 23,7 тис. т). За даними видами продукції
спостерігається від’ємне сальдо торговельного балансу при відповідному скороченні
обсягів експорту за останні роки [11].
Таблиця 3. Баланс попиту і пропозиції на ринку молока України (тис. т)
Показники
Попит на продукцію
Внутрішнього ринку - всього
в т.ч. фонд споживання
інше споживання
Зовнішнього ринку (експорт)
Пропозиція продукції
Внутрішнього ринку - всього
в т.ч. власне виробництво
зміна запасів
Зовнішнього ринку (імпорт)

2018 р.
10279
9472
8422
1050
807
10279
10099
10099
0
108

2019 р.
10200
9400
8400
1000
800
10200
10000
10000
0
200

Джерело: [11, 12]
Аналіз складу експорту продукції галузі свідчить, що наибільшу питому вагу в
загальному обсязі експортованих продуктів заимають: молоко та молочні продукти
(91,2 тис. т), масло вершкове та інші молочні жири (18,3 тис. т), сири (7,2 тис. т).
Основними країнами-експортерами молочної продукції з України є Росіиська Федерація
(експорт сирів, молока, масла), Казахстан (вершкове масло), Молдова – (кисломолочні
продукти) [13].
Важливим суб’єктом системи економічних відносин на ринку продукції тваринництва та продуктів її промислової переробки постає держава. Основними інструментами державної підтримки ринку молочної сировини, які активно використовуються у
комплексі механізму державної фінансової підтримки, є: фінансова підтримка
фермерських господарств, фінансова підтримка агровиробників шляхом здешевлення
кредитів, часткова компенсація вартості обладнання тваринницьких комплексів.
Серед основних напрямів державної підтримки доходів сільгоспвиробників і
регулювання ринку продукції тваринництва, які фінансувались за рахунок коштів
державного бюджету України у 2019 р., слід відмітити такі [14]: 1) часткова компенсація
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів,
підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат,
профінансованих за рахунок банківських кредитів – 25786 тис. грн; 2) спеціальна
бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного
напряму продуктивності 364508 тис. грн; 3) спеціальна бюджетна дотація за
вирощування молодняка великої рогатої худоби – 452756 тис. грн; 4) часткове
відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а
саме: телиць, нетелеи, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму
продуктивності, свинок і кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів
великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність – 57506 тис. грн; 5)
часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
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комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції 1200 млн грн.
Загальнии розмір державної фінансової підтримки галузі тваринництва з боку
держави на 2019 р. за рахунок загального фонду Державного бюджету України
визначении у сумі 3500 млн грн.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Сучаснии ринок молока та молокопродуктів України – складна динамічна
система, дія якої визначається балансом економічних інтересів її основних суб’єктів
(споживачі, аграрні виробники, молокопереробні підприємства, посередницькі
структури, держава) та впливом ринкових важелів (ціна, пропозиція, попит,
конкуренція) механізму господарювання. Розвиток вітчизняного ринку молочної
продукції сьогодні супроводжується такими характерними ознаками як: скорочення
обсягів виробництва молочної сировини, домінування у структурі джерел пропозиції
молока господарств населення, посилення рівня конкуренції, збільшення імпорту
молокопродуктів, наявність низького платоспроможного попиту населення при
одночасніи тенденції зростання цін на молокопродукти.
Актуальною проблемою формування цінового механізму ринку молока залишається якість молочної сировини. Разом із тим, молочна галузь сьогодні постає однією з
наибільш рентабельних галузеи національного аграрного сектору та має значнии
потенціал розвитку і нарощування експортних потужностеи. Дієвим важелем подальшого її розвитку, поряд із ринковими чинниками, має стати державна фінансова підтримка,
що в комплексі має забезпечити необхідні умови для становлення потужного конкурентоспроможного молочного скотарства та забезпечення продовольчої безпеки країни.
Перспективами проведення подальших наукових досліджень є виявлення та
оцінка економічної вигоди суб’єктів системи економічних взаємовідносин ринку молока
та молокопродуктів України.
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Анотація
Вступ. У статті встановлено, що на шляху вступу України до глобалізованого
економічного простору особливої актуальності набувають питання регульованих змін
ринку праці молоді. При цьому економічні передумови не сприяють повноті реалізації її
трудового потенціалу.
Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних положень розвитку
продуктивної економічної активності молоді, дослідження стану, закономірностей,
перспектив розвитку зайнятості молоді на національному та регіональному ринку праці
та розробка практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-економічного
механізму його регулювання через узагальнення концептуальних підходів та
імплементації зарубіжного досвіду.
Результати. Аналіз факторів забезпечення зайнятості молоді дозволяє зробити
висновок, що молодіжні трудові ресурси в Україні володіють необхідною сукупністю
конкурентних переваг, зокрема: достатній рівень освіти і кваліфікації; наявність
трудових традицій, які сприяють творчому характеру праці; розвинене почуття
справедливості та навички колективної праці; схильність до самореалізації особистості
в інтересах колективу; наявність потужних наукового потенціалу та унікальних
передових технологій тощо. Сучасний сегмент молодіжної зайнятості в Україні
характеризується наявністю низки проблем, зокрема: 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, відсутність стартового капіталу та неможливість отримати
його у кредит через великі відсотки та ін.
Висновки. В Україні розв’язати проблеми зайнятості молоді можна тільки шляхом
цілеспрямованих систематизованих і скоординованих дій через розвиток соціальної
стабільності та захищеності молоді, у міру зміни ситуації на ринку праці потрібне
корегування політики у сфері працевлаштування, перегляд і доопрацювання законодавчої
бази, своєчасне фінансування державних програм зайнятості, розроблення системи
заохочень та пільг регіонам з низьким рівнем безробіття серед молоді.
Ключові слова: молодь, ринок праці молоді, зайнятість, економічна активність, робоча
сила, державне регулювання, безробіття.
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PROBLEMS OF YOUTH LABOR MARKET DEVELOPMENT AND STATE PRIORITIES OF ITS
REGULATION
Abstract
Introduction. It is outlined in the article that on the way of Ukraine's accession to the globalized
economic space the issues of regulated changes in the youth labor market become especially
relevant.
The purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological provisions of the
development of productive economic activity of youth, study the state, patterns, prospects of youth
employment in the national and regional labor market and develop practical recommendations
for improving the organizational and economic mechanism of its regulation.
Results. The analysis of factors of employment of youth allows to draw a conclusion that youth
labor resources in Ukraine possess necessary set of competitive advantages, in particular: a
sufficient level of education and qualification; the presence of labor traditions that contribute to
the creative nature of work; developed sense of justice and teamwork skills; tendency to selfrealization of the individual in the interests of the team; availability of powerful scientific potential
and unique advanced technologies, etc. The current segment of youth employment in Ukraine is
characterized by a number of problems, in particular: low level of economic activity of the
youngest age group; high unemployment rate, which decreases in older age groups of young
people; structural imbalance between labor supply and demand; a significant level of informal
employment; involvement of young people in unstable precarious work; youth work in the
specialty of lower qualification in comparison with the received education; low awareness of
applicants about the demand for vacancies in both regional and national labor markets, etc.
Conclusions. In Ukraine, the problem of youth employment can be solved only through targeted
systematic and coordinated action through the development of social stability and protection of
youth, as the labor market situation needs to adjust employment policy, revise and refine the legal
framework, timely funding of state employment programs, developing a system of incentives and
benefits for regions with low youth unemployment.
Key words: youth, youth labor market, employment, economic activity, labor force, state
regulation, unemployment.
JEL classification: J21
Вступ
На шляху вступу України до глобалізованого економічного простору особливої
актуальності набувають питання регульованих змін ринку праці молоді. Незважаючи на
задекларовані державою законодавчі норми щодо гарантування рівних можливостеи у
виборі професії та забезпечення працездатніи молоді надання першого робочого
місця, економічні передумови не сприяють повноті реалізації її трудового потенціалу, а
розбалансованість між попитом на робочу силу та її пропозицією, неузгодженість вимог
роботодавців до молодого фахівця з рівнем та якістю иого освіти посилюють напругу на
національному та регіональних ринках праці.
Методи державного сприяння заинятості молоді, що існують в Україні, не до кінця
враховують особливості цієї вікової категорії, специфіку регіональних ринків праці,
складність формування та функціонування соціально-трудових відносин між роботодавцем і молоддю. У зв’язку з цим пріоритетного значення для України набувають
наукові дослідження з формування такого механізму державного регулювання ринку
праці молоді, якии би забезпечував: системну взаємодію зацікавлених сторін (органів
державного управління, систем вищої та професіиної освіти, роботодавців і працівників)
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у вирішенні проблеми освітньо-кваліфікаціиного дисбалансу ринку праці молоді;
професіине самовизначення та розвиток молоді; набуття першого професіиного досвіду
роботи та заинятості; удосконалення умов наимання та праці молодих людеи;
підвищення мотивації молоді до високопродуктивної праці [1].
Загальнометодологічні засади функціонування ринку праці, необхідність державного втручання в регулювання соціально-трудової сфери та розроблення механізмів
державного впливу на розвиток ринку праці розглянуто у працях М. Александрова,
Д. Богині, В. Дружиніної, В. Єлагіна, О. Жадана, М. Кравченко, М. Корецького, Е. Лібанової,
Т. Лозинської, В. Мамонової, Ю. Маршавіна, Л. Мельник, Н. Мельтюхової, В. Міненка,
В. Онікієнка, В. Петюха, Т. Покотило, В. Сичової, Н. Статівки, Ф. Шахмалова та ін.
Особливості державного регулювання ринку праці молоді досліджують: О. Балакірєва,
С. Василишина, Т. Заяць, Ю. Гетьманенко, В. Кравченко, C. Cітнік, М. Торжевськии та ін.
Дослідженням регіонального ринку праці молоді присвятили свої праці Б. Ворвинець,
О. Крамарева, Т. Теребков, Т. Титарчук тощо.
Мета та завдання статті
Попри наявність необхідного теоретико-методологічного базису та понятіиного
апарату досліджуваної проблематики існує необхідність подальшого дослідження стану
та тенденціи розвитку заинятості молоді формування комплексного механізму регулювання ринку праці молоді в Україні, націленого на вирішення проблем продуктивної
економічної активності молоді шляхом: поліпшення нормативно-правового
забезпечення в регулюванні ринку праці; розроблення дієвих цільових регіональних та
місцевих програм активної політики заинятості з урахуванням стратегічних напрямів та
особливостеи регіональних та локальних ринків праці; упровадження нових методик
прогнозування потреб ринку праці на державному та регіональному рівнях; активізації
соціального діалогу між державою, освітньою сферою, роботодавцями та молоддю.
Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних положень
розвитку продуктивної економічної активності молоді, дослідження стану, закономірностеи, перспектив розвитку заинятості молоді на національному та регіональному
ринку праці та розробка практичних рекомендаціи з удосконалення організаціиноекономічного механізму иого регулювання через узагальнення концептуальних
підходів та імплементації зарубіжного досвіду.
Виклад основного матеріалу дослідження
Молодь є значною перспективною частиною економічно активного населення,
яка має великии трудовии потенціал. Аналіз факторів забезпечення заинятості молоді
дозволяє зробити висновок, що молодіжні трудові ресурси в Україні володіють
необхідною сукупністю конкурентних переваг, зокрема: достатніи рівень освіти і
кваліфікації; наявність трудових традиціи, які сприяють творчому характеру праці;
розвинене почуття справедливості та навички колективної праці; схильність до
самореалізації особистості в інтересах колективу; наявність потужного наукового
потенціалу та унікальних передових технологіи тощо [2, 3].
Однак, на підставі результатів аналізу стану ринку праці країни та причин
молодіжного безробіття маємо констатувати, що становище молоді на ринку праці
України залишається дуже складним та вимагає невідкладних заходів для стабілізації
працевикористання її потенціалу. Серед них, перш за все, − здіиснення всебічного
аналізу використання праці молоді, відповідності пропозиції її робочої сили потребам
господарського комплексу регіонів і країни загалом, управління процесами розподілу
молодих кадрів; забезпечення розвитку та захисту інтелектуального потенціалу
покоління, що вступає у трудове життя. Молодь повинна мати право и гарантії на освіту.
Держава мусить дбати про збереження і подальше формування кадрового потенціалу
висококваліфікованих молодих спеціалістів для різних галузеи економіки; про
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соціальнии захист та адаптацію до умов економічного ризику непрацюючої молоді; про
зменшення масштабів пропозиції молодої робочої сили на ринку праці шляхом
застосування гнучких форм заинятості, про заохочення її до самозаинятості, про
збільшення чисельності молоді, яка навчається; про розвиток інформаціиних систем.
Молоді люди відчувають себе незахищеними у сучасних реаліях економіки країни,
їм важко адаптуватися до нових умов суспільного життя. Пошуки першого місця роботи,
невідповідність кваліфікації, відсутність досвіду роботи призводять до зниження рівня
економічної активності молоді. Виконуючи притаманні їи важливі соціально-економічні
функції, молодь виступає специфічним суб’єктом ринку праці, на шляху якого
виникають значні перепони до продуктивної заинятості, обумовлюючи більш високии
рівень безробіття, що породжує цілу низку соціально-економічних проблем [4, 5].
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.
Сучаснии сегмент молодіжної заинятості в Україні характеризується наявністю
низки проблем, зокрема:
❖ 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;
❖ залучення молоді до нестабільної праці;
❖ робота молоді за спеціальністю нижчої кваліфікації у порівнянні зі здобутою
освітою;
❖ низькою поінформованістю абітурієнтів про попит вакансій як на
регіональному, так і національному ринку праці;
❖ високими професійними вимогами роботодавців до молоді;
❖ обов’язковою наявністю стажу роботи не менше трьох років;
❖ соціальна незахищеність більшості молодих людей державою;
❖ неможливість зайнятися підприємництвом через відсутність стартового
капіталу та неможливість отримати його у кредит через великі відсотки тощо.
Основними причинами збереження значних обсягів молодіжного безробіття в
Україні є невідповідність обсягів та напрямів професіиного навчання потребам
економіки та ринку праці, недостатніи рівень якості професіиної підготовки,
незадовільні умови праці, які пропонуються роботодавцями молоді. Така ситуація
виникла внаслідок недосконалої системи фахової підготовки працівників, спричиненої
відсутністю дієвого механізму її фінансування та формування державного замовлення
на підготовку кадрів, незалежної кваліфікаціиної атестації випускників навчальних
закладів, не налагодження тісних взаємозв’язків між навчальними закладами,
роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади, недостатньої мотивації
молоді до оволодіння робітничими професіями, низького рівня професіиної адаптації
молодих працівників на виробництві [6].
Нинішніи стан безробіття пояснюється, зокрема, неузгодженістю освіти та потреб
ринку праці. Проблему ускладнено поєднанням двох чинників: «1) недостатня
ефективність державної політики щодо дотримання стандартів соціально-трудових
відносин, професіиної орієнтації та соціальної підтримки молоді з низькою
кваліфікацією, системи освіти та підготовки кадрів, а також розвитку підприємництва;
2) молоді люди у вирішенні власних проблем значною мірою зорієнтовані на допомогу
«третіх осіб» (батьків, друзів, держави)». Втім, зазначимо, що сподівання на державу
визнається цілком законним у західних країнах [7].
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За даними МОП, 75% сучасної молоді працюють в сфері послуг. Більшість молодих
працівників залучено до роботи на умовах «уразливої заинятості» (vulnerable
employment). Ідеться про роботу, яка невисоко оплачується та супроводжується іншими
складними умовами. При цьому, 85,7% молоді в Україні є наиманими працівниками.
Понад 17,4% студентів і учнів працюють, адже для цього існують певні законодавчі
передумови: українське законодавство захищає право співробітників підприємств і
організаціи навчатися. Наиближчим часом прогнозується зростання цієї категорії
працівників (враховуючи, зокрема, тенденцію до комерціалізації освіти).
Для українського ринку праці характерне явище «надмірної освіченості»
(overeducation). Так, у 2002 році Україна встановила рекорд у Європі: 38,3% молодих
людеи були «надто освіченими» для роботи, яку вони виконували. Це стало можливим
за умов руинування промислового потенціалу та відносної доступності освіти (а відтак
наявне викривлення не зникне без створення передумов для розвитку збалансованої
економіки). Щодо сфери, де залучено працівників із недостатнім рівнем освіти, то
идеться, передусім, про законодавців, вищих держслужбовців, менеджерів (13,1%).
Цікавим є розподіл молодих працівників за доступом до соціальних гарантіи.
Згідно з опитуваннями, 64,3% можуть скористатися правом на щорічну оплачувану
відпустку. Разом із тим, 93,8% не можуть розраховувати, що роботодавець оплачуватиме
оренду житла. 13,1% молодих людеи не знали, чи сплачує за них власник внески на
соцстрахування. У 21% молоді тривалість робочого тижня – 50 і більше годин. 40годиннии робочии тиждень доступнии для 61,4% молоді. Знаишлося місце і для
парадоксів, які, однак, можна зрозуміти: 57,1% молоді залучено до неформального
сектора, хоча більшість із них задоволені своєю роботою (78,3%). Особливістю
вітчизняного ринку праці є те, що 80,2% працюють на неформальних робочих місцях у
формальному секторі, тобто, не мають гарантіи, хоча и заиняті на офіціино
зареєстрованих підприємствах. Тому в Україні сформувалося викривлене уявлення про
те, що таке приинятна заинятість.
Українська молодь погоджується приимати як початкові незадовільні умови заинятості. Готовність молодих людеи до надмірної експлуатації є визнаним фактом. Вони
мало цікавляться регулюванням і приимають на віру цінності ринкової економіки в їх
максималістському вираженні: «більше працюєш – більше заробляєш». Так, у Києві
відомі випадки, коли молоді люди працюють по 20 і навіть по 30 годин без перерв, тобто
більше як добу! Молодь нерідко завищує в опитуваннях рівень свого добробуту. Чимало
молодих людеи нині розпочинають свіи шлях без будь-яких гарантіи; це закладає основи для правового нігілізму. Висока мотивація юного покоління є похвальною, проте за
умов соціальної безвідповідальності бізнесу це не приведе до зростання продуктивності
економіки. Є и ризик консервації соцстандартів на наинижчому рівні у Європі.
Через недостатність теоретичних розробок проблем молодіжної заинятості в
Україні поки що не сформовании ефективнии механізм залучення молоді до праці та
закріплення її у сфері економічної заинятості. Це знижує рівень соціальної захищеності
молоді, спричиняє недовикористання її трудового і творчого потенціалу та стає
перешкодою на шляху иого підвищення, породжує маргіналізацію частки молоді и інші
негативні процеси [8, 9].
Механізм державного регулювання ринку праці молоді являє собою
цілеспрямовании вплив держави на учасників соціально-трудових відносин щодо
формування та розміщення ресурсів праці молоді, за допомогою принципів, функціи,
форм, методів та інструментів, що забезпечує соціально-економічнии розвиток молоді
та сприяє її заинятості. При цьому, визнано, що саме державне регулювання ринку праці
молоді спирається на принципи управління, які можна поділити на загальні та
спеціальні. Перші застосовуються для державного регулювання економіки країни в
цілому, інші спрямовано на регулювання ринку праці молоді. В основу визначення
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
21

Вікова
група
молодці

спеціальних принципів регулювання ринку праці молоді покладено умови иого
розвитку на регіональному рівні, враховуючи характерні риси молоді, а саме такі
принципи: нормативно-правового забезпечення заинятості молоді; комплексності
політик; об’єднання всіх зацікавлених сторін – органів влади, об’єднань роботодавців,
профспілок тощо; забезпечення гарантіи і свобод молоді; професіиної орієнтації молоді
на затребувані ринком праці професії; передбачення стану ринку праці молоді на
короткостроковии та довгостроковии періоди; векторної спрямованості методів
державного регулювання ринку праці молоді; забезпечення захисту та соціальної
допомоги молоді; послідовності, збалансованості та стратегічної спрямованості;
територіальної спрямованості.
З огляду на це, залежно від віку молоді заходи державного регулювання, націлені
на забезпечення збалансованості ринку праці молоді, мають мати спеціальнии набір
інструментів, методів та форм впливу (рис. 1).
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Рис. 1. Структурно-логічна схема заходів державного регулювання зайнятості
молоді на ринку праці залежно від вікової групи.
Джерело: удосконалено автором на основі [1]
Процес реформування соціально-економічної сфери України буде результативнішим і 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 [10].
Для держави залучення молоді до трудової активності – це стратегічні інвестиції
в суспільнии розвиток. 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, зокрема через
реалізацію низки наступних заходів:
Кабінетом Міністрів України:
1. У плані заходів щодо реалізації Концепції Державної цільової соціальної
програми «Молодь України» на 2020-2025 передбачити:
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- заходи, спрямовані на стимулювання підприємницької ініціативи молоді
шляхом запровадження податкових стимулів для цієї категорії підприємців терміном на
перші три роки та забезпечення для них пільгового кредитування;
- створення пільгових умов отримання ліцензіи на певні види діяльності (у першу
чергу у сфері новітніх технологіи) для молоді;
- механізми мотивації роботодавців до працевлаштування молодих спеціалістів
(наприклад, квотування чисельності молодих фахівців на підприємствах та фінансова
підтримка роботодавців на етапах апробації та адаптації молоді).
2. Прискорити прииняття Концепції державної політики у сфері професіиної
освіти, підготовленої МОН, та розробити необхіднии для її реалізації план заходів з
метою здіиснення системної реформи професіиної освіти, спрямованої на реалізацію
трьох базових завдань та їх ключових компонентів: забезпечення якості професіиної
освіти; децентралізацію управління та фінансування; впровадження проектів публічноприватного партнерства у сфері професіиної освіти і навчання, встановлення
взаємозв’язку між змістом вищої освіти і потребами ринку праці.
3. Встановити спеціальною постановою головним критерієм надання дотації, передбаченої Законом України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професіино-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», прииняття на роботу молоді з окремих груп, наименш конкурентоспроможних на ринку праці.
4. Відновити роботу Міжгалузевої ради з професіино-технічної освіти при Кабінеті
Міністрів України.
5. Розглянути питання про створення спеціального фонду підготовки робітничих
кадрів за рахунок визначених законом обов’язкових відрахувань з доходів підприємств
шляхом перерозподілу частки єдиного внеску для Фонду соціального страхування на
випадок безробіття до створеного фонду [11].
Міністерством освіти і науки України:
1. Розробити рекомендації для вищих навчальних і професіино-технічних
закладів щодо створення спеціальних умов для здобуття освіти студентами, які офіціино
працевлаштовані за маибутньою спеціальністю, у вигляді поновлення системи
індивідуальних графіків навчання.
2. Розробити і затвердити спрощении порядок визнання здобутих в іноземних
вищих навчальних закладах наукових ступенів.
3. Зорієнтувати навчальнии процес у навчальних закладах на збільшення
практичної підготовки молоді та розвиток затребуваних професіиних компетенціи та
запровадити ефективну систему розподілу молодих людеи на практику та стажування
під час та після закінчення навчання.
4. Розробити план заходів щодо відновлення професіино-технічної освіти в
Україні, що передбачатиме:
а) запровадження прогнозування перспективного (3-5 років) розвитку галузеи
економіки і попиту на робочу силу за конкретними професіями з урахуванням
регіональних особливостеи;
б) розробку механізму заохочення місцевими територіальними громадами
підготовки робітничих кадрів, зокрема через встановлення підвищених стипендіи для
студентів, які навчаються за робітничими спеціальностями;
в) удосконалення механізмів освітнього відбору для навчання у вищих
навчальних закладах шляхом підвищення вимог до якості підготовки абітурієнтів, в
тому числі за рахунок посилення ваги оцінки зовнішнього незалежного оцінювання в
методиці розрахунку вступного прохідного балу; це сприятиме підвищенню якості
вищої освіти, перерозподілу молоді між освітніми закладами різного рівня та
підвищенню ефективності використання державних видатків на освіту;
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г) формування сприятливого середовища для розвитку державно-приватного та
соціального партнерства щодо співфінансування и спільного управління закладами
професіиної освіти;
д) застосування практики об’єднання фінансових, матеріальних та організаціиноуправлінських ресурсів сусідніх територіальних громад на утримання ПТНЗ для
підготовки робітничих кадрів для задоволення потреб локальних ринків праці.
Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством соціальної
політики України:
Запровадити регулярне аналітичне дослідження професіиних компетенціи, яких
потребують ринок праці і сучаснии роботодавець, та здіиснювати регулярне
корегування змісту навчальних курсів та дисциплін в закладах освіти та професіиної
підготовки на основі иого результатів.
Державній службі зайнятості створити підрозділ з питань сприяння
забезпечення продуктивної заинятості молоді.
Розв’язати проблеми заинятості молоді можна лише шляхом реалізації
цілеспрямованих систематизованих і скоординованих діи, спрямованих на забезпечення
загальної соціальної стабільності та захищеності молоді.
Висновки та перспективи подальших розвідок
В Україні розв’язати проблеми заинятості молоді можна тільки шляхом
цілеспрямованих систематизованих і скоординованих діи. При цьому держава повинна
піклуватися про розвиток соціальної стабільності та захищеності молоді, у міру зміни
ситуації на ринку праці потрібне корегування політики у сфері працевлаштування,
перегляд і доопрацювання законодавчої бази, своєчасне фінансування державних
програм заинятості, розроблення системи заохочень та пільг регіонам з низьким рівнем
безробіття серед молоді.
Для поліпшення рівня ефективної заинятості в регіоні необхідно також різко
розширити інвестування, спрямувавши кошти в першу чергу на розвиток та
модернізацію галузевої структури регіонів, підвищення рівня механізації та
автоматизації процесів у цих галузях, уведення в дію нових основних засобів,
упровадження прогресивних технологічних процесів, суттєву активізацію інноваціиної
діяльності, а відповідно и удосконалення систем формування робочої сили молоді и
працевлаштування, підвищення соціального захисту молоді тощо.
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ВНУТРІШНЬО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
Сірик, З. О. Внутрішньо-ресурснии потенціал місцевого самоврядування: особливості
використання [Текст] / Зеновіи Орестович Сірик, Олена Віталіївна Панухник, Ростислав
Романович Білик // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 3. –
С. 26–41. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Місцеве самоврядування є правовим та інституційним функціональним
утворенням, покликаним забезпечувати ефективне управління на місцях. Одним з
індикаторів такої ефективності є використання внутрішнього ресурсного потенціалу.
Досвід попередніх років з утвердженим розподілом повноважень за різними
управлінськими рівнями виконавчої влади продемонстрував низьку ефективність
централізованого державного управління в Україні. Реформа децентралізації надає
шанси переходу на нову модель територіального розвитку з вертикаллю взаємодій
«знизу – догори». Місцеве самоврядування в особі сільських, селищних, міських рад та їх
виконавчих органів здатне реально оцінювати внутрішні ресурсні можливості громади
та визначати пріоритети її розвитку в економічному, соціальному, екологічному та
іншому аспектах. Термін «потенціал» за своїм теоретичним змістом може відображати
можливості, наявні сили чи ресурси, запаси, здатність управляти та досягати цілі. Цей
термін набув широкого використання в різних галузях, а у нашому випадку це фінансовий
потенціал.
Метою статті є визначення сутності внутрішнього фінансового потенціалу та
визначення методів його використання місцевим самоврядуванням.
Результати. У статті побудовано структурно-логічно схему видів ресурсного потенціалу місцевого самоврядування. Виокремлено та визначено сутність внутрішнього
фінансового потенціалу місцевого самоврядування та встановлено, що це головна
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складова його ресурсних можливостей, що формує власні фінансові ресурси громади та
відображає бюджетні, підприємницькі, інвестиційні та інноваційні передумови
соціально-економічного і людського розвитку. Визначено структуру доходів і динаміка
власних ресурсів місцевих бюджетів в Україні та структура об’єднаних територіальних
громад за власними доходами на одну особу.
Висновки. Узагальнено проблеми та можливості інвестиційного використання власних
доходів місцевого самоврядування в Україні.
Ключові слова: децентралізація влади, фінансовий потенціал, місцеве самоврядування,
ресурсний потенціал, доходи.
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INTERNAL RESOURCE CAPACITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: FEATURES OF USE
Abstract
Introduction. The budgetary mechanisms and interbudgetary relations have the central place in
current conditions in the system of financial and investment maintenance of local governance. The
budgetary mechanisms in their general meaning are of the administrative and technical nature,
yet, in the practical meaning, they should be considered in the context of efficiency along with the
processes of social and economic development of a territory (state, region, community). It
stipulates the ability of such mechanisms to significantly impact the development of social and
economic areas (in particular, through the application of special procedures of generating,
approving, and implementing the budgetary solutions). The budgetary mechanism is a
complicated managerial category, which by its content can be defined as a set of organizational,
methodological, legislative, and regulative provisions that secure the functioning of the budgetary
system of a country as well as a set of methods, tools (procedures), and leverages that are the
ground for implementation of managerial decisions in the process of forming and use of
centralized funds of the country and its territorial and administrative units or respective regions.
Therefore, the notion of the budgetary mechanism covers the levels of the use of various tools – at
the level of the state, regions, or communities represented by local governments.
The paper aims to explain the concept of forming budgetary mechanisms and determining the
main problems of interbudgetary relations.
Results. The paper outlines the features of using the budgetary mechanisms and forming
interbudgetary relations in Ukraine. The dynamics of revenues and expenditures of budgets of
various levels in Ukraine in 2000-2019 is shown. The pace of change of revenues and expenditures
of budgets of various levels in Ukraine in 2000-2019 and the share of revenues and expenditures
of local budgets in the consolidated budget of Ukraine with transfers and without them in 20002019 are determined. The mechanisms of public support of local budgets in Ukraine are
generalized. The structure of funding the infrastructural investment in the consolidated territorial
communities in Ukraine in 2016-2018 is outlined.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
27

Conclusions. The efficiency of the use of subsidies and subventions by local governments is
evaluated based on the sociological survey.
Key words: decentralization of authorities, interbudgetary relations, budgetary process,
expenditures, revenues
JEL classification: O18, R11, R51
Вступ
Місцеве самоврядування є правовим та інституціиним функціональним
утворенням, покликаним забезпечувати ефективне управління на місцях. Одним з
індикаторів такої ефективності є використання внутрішнього ресурсного потенціалу.
Досвід попередніх років з утвердженим розподілом повноважень за різними
управлінськими рівнями виконавчої влади продемонстрував низьку ефективність
централізованого державного управління в Україні. Реформа децентралізації надає
шанси переходу на нову модель територіального розвитку з вертикаллю взаємодіи
«знизу – догори». Місцеве самоврядування в особі сільських, селищних, міських рад та їх
виконавчих органів здатне реально оцінювати внутрішні ресурсні можливості громади
та визначати пріоритети її розвитку в економічному (структура місцевої економіки),
соціальному (заинятість населення за сферами та иого підприємництво), екологічному
(антропогенне навантаження на довкілля) та іншому аспектах.
Мета та завдання статті
Метою статті є визначення сутності внутрішнього фінансового потенціалу та
визначення методів иого використання місцевим самоврядуванням.
Виклад основного матеріалу
Термін «потенціал» за своїм теоретичним змістом може відображати можливості,
наявні сили чи ресурси, запаси, здатність управляти та досягати цілі. Цеи термін набув
широкого використання в різних галузях. В економіці та державному управлінні
«потенціал» є актуальним терміном, що позначає:
- внутрішні можливості розвитку;
- управлінські можливості та здібності;
- сукупність ресурсів – наявних і таких, що можуть бути мобілізованими або
відтвореними.
Економічнии та управлінськии фокус на термін «потенціал», як правило,
передбачає иого оцінювання з визначенням конкретної структури. Структурна
властивість потенціалу підтверджує прикладне значення досліджень цієї категорії.
«Потенціал» також відзначається динамічністю і мінливістю з погляду факторних
впливів. Отже, иого дослідження щодо конкретного суб’єкта дозволяє не лише виявляти
стан формування чи використання, але и пріоритети відтворення та розвитку.
Що стосується місцевого самоврядування, то розгляд потенціалу надає змогу
визначати иого внутрішні та зовнішні ресурсні можливості в контексті забезпечення
спроможності. Спроможність громади, згідно з Концепцією реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, передбачає її здатність
самостіино або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого
значення щодо: розвитку місцевої економіки та інфраструктури; планування розвитку
території громади; вирішення питань забудови та благоустрою території; надання
житлово-комунальних послуг; організації пасажирських перевезень на території
громади; утримання вулиць і доріг у населених пунктах; громадської безпеки; гасіння
пожеж; управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти; надання
послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, з профілактики
хвороб; розвитку культури та фізичної культури (утримання та організація роботи
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будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних маиданчиків); надання
соціальної допомоги через територіальні центри; надання адміністративних послуг
через центри надання таких послуг [1; 2, с. 199].
З поданого твердження органи місцевого самоврядування є прямим виконавцем
у забезпеченні спроможності територіальної громади. Виконання зазначених функціи
потребує належного ресурсного забезпечення. Окрім зовнішніх джерел иого отримання,
зокрема у формі субвенціи і дотаціи з Державного бюджету, залучення зовнішніх
інвестиціиних ресурсів, актуальним вектором є внутрішній ресурсний потенціал
місцевого самоврядування.
Під «ресурсом» розуміють наявні елементи системи, на основі яких вона
функціонує та розвивається та які в умовах конкретної ситуації доцільні для
застосування як засоби досягнення цілеи; як правило, ресурси поділяють на економічні,
владні, соціальні та об’єктні [3, с. 85-86].
Що стосується змісту ресурсного потенціалу, то в науковіи літературі можна
частіше зустріти иого дослідження щодо територіальної громади. Однак, як стверджує
О. Ольшанськии, ресурсне забезпечення віддзеркалює форми і процедури діяльності
органів місцевого самоврядування щодо функціонування та розвитку територіи:
потреби людеи практично безмежні, а ресурси для їх задоволення є відносно
обмеженими, тому громада неспроможна вповні задовольнити власні потреби; саме
органи управління мають впливати на ступінь відповідності потреб і ресурсів,
намагатися підвищити рівень задоволення потреб за наявних ресурсів [4, с. 221]. Таким
чином, дослідження ресурсного потенціалу з погляду місцевого самоврядування
акцентує на функціональності відповідних структур, коли громада є вже «індикатором»
ефективності управлінських рішень.
Оскільки головною характеристикою ресурсного потенціалу є структура, для
формулювання иого змісту необхідно узагальнити підходи різних учених до
структурування потенціалу. Зокрема, у вітчизняніи літературі часто використовують
підходи поділу ресурсного потенціалу або ресурсного забезпечення територіального
розвитку чи розвитку громади на такі складові:
- маиновии, природно-ресурснии, виробничо-технічнии, демографічнии, фінансовии, науково-технічнии, інтелектуальнии, інформаціинии, інвестиціинии, інноваціинии
тощо потенціали, а також територія з певним типом її інфраструктури – підхід до
визначення складових ресурсного потенціалу територіальної громади [5; 6; 7, с. 198];
- фінансово-економічнии (фінансовии – бюджетно-податковии, інвестиціинии,
потенціал реального сектору економіки, потенціал фінансово-кредитних установ, потенціал домогосподарств; економічнии – виробничии, природно-ресурснии, підприємницькии, організаціино-управлінськии, інфраструктурнии, інноваціинии, науковоінформаціинии) і людськии (соціальнии, демографічнии, інтелектуально-трудовии,
освітніи, соціально-інфраструктурнии, соціально-політичнии, культурнии) – підхід до
визначення складових ендогенного потенціалу територіальних громад [8, с. 271];
- природні (зокрема рекреаціині), людські (зокрема інтелектуальні), матеріальнотехнічні (зокрема інноваціині), фінансові (зокрема інвестиціині), інформаціині (зокрема
віртуальні), нематеріальні (зокрема компетентнісні) ресурси місцевого самоврядування
– підхід до визначення складових ресурсної платформи (забезпечення) територіальної
громади [9; 10, с. 221].
На наш погляд, визначаючи складові ресурсного потенціалу місцевого
самоврядування, не потрібно керуватись підходами з їх роздрібненням. Це мають бути
складові, які розподіляють окремі сфери формування, використання і розвитку
потенціалу, а отже – і сфери управління ними. Також визначені складові мають надавати
змогу розподіляти зовнішні і внутрішні умови (джерела) їх формування. Для прикладу,
в одному з посібників з децентралізації зазначено, що ресурснии потенціал об’єднаної
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територіальної громади характеризується наявними ресурсами, основними з яких є
територіальні (просторові), земельні та фінансові ресурси [11; 12, с. 7].
Експерти також зазначають, що матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і нерухоме маино, доходи місцевих бюджетів, інші кошти,
земля, природні ресурси, що є у комунальніи власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, раионів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають
в управлінні раионних и обласних рад [13; 14, с. 9]. Цими аргументами слід керуватись,
визначаючи складові ресурсного потенціалу місцевого самоврядування.
З огляду на сказане, вважаємо, що ресурсний потенціал місцевого самоврядування
є сукупністю внутрішніх та зовнішніх можливостеи розвитку територіальної громади
природно-кліматичного,
фінансового,
економіко-виробничого,
соціальноінфраструктурного, управлінського, людського и туристично-рекреаціиного характеру
формування, які є наявними або можуть бути мобілізованими чи відтвореними у
маибутньому та дозволяють забезпечувати соціально-економічнии і людськии
розвиток громади з максимальним задоволенням її потреб (рис. 1).
Важливим моментом у дефініції ресурсного потенціалу є можливість иого
мобілізації чи відтворення у маибутньому – внаслідок підвищення ефективності иого
використання. У цьому розкривається сутність поняття потенціалу, якии концентрує в
собі три рівні зв’язків, їх складових і відносин [15, с. 81]:
– створені ресурси, їх зв’язки і властивості, які були накопичені в результаті
становлення і плину процесів життєдіяльності в системах – у цьому аспекті потенціал
розвитку територіи ідентифікується з їх безпосередніми ресурсами;
– невикористані можливості наявних ресурсів територіи, які засвідчують реальні
резерви розвитку потенціалу на час иого оцінювання;
– можливість цілеспрямованої на маибутніи розвиток діяльності систем, які
розглядаються як потенції підвищення обсягів і якості потенціалу в маибутньому.
Реформа децентралізації надає можливість органам місцевого самоврядування
обирати стратегію використання ресурсного потенціалу – орієнтуватись на внутрішні
ресурсні можливості чи залишатись залежними від зовнішніх ресурсних залучень,
особливо в частині формування фінансового потенціалу. Власне концепція спроможності в межах реформи децентралізації в Україні спонукає громади та їх органи місцевого самоврядування до первинної орієнтації на внутрішні ресурсні можливості. Тому
розуміння власного ресурсного потенціалу в розподілі на природно-кліматичну, фінансову, економіко-виробничу, соціально-інфраструктурну, управлінську, людську и туристично-рекреаціину складові дозволяє оцінити стан формування ресурсів, можливості їх
мобілізації, відтворення чи нагромадження згідно з цілями розвитку громади.
Первинна орієнтація на внутрішніи ресурснии потенціал місцевого
самоврядування підкреслює иого розуміння власних ресурсів, але и водночас не
відкидає можливості залучення зовнішніх ресурсів. Особливо це стосується
інвестиціиних цілеи, якщо залучення фінансів зовнішнього (національного чи
іноземного) інвестора не суперечить цілям розвитку громади.
Важливою умовою ефективного використання ресурсного потенціалу місцевого
самоврядування є забезпечення соціально-економічного і людського розвитку громади
з максимальним задоволенням її потреб. Власне сучасною ідеологією концепції
людського розвитку є людиноцентрична ідея щодо дотримання її прав і свобод.
Відповідно задоволення потреб є індикатором таких можливостеи. Що стосується
соціально-економічного розвитку громади, то основою суспільноєднавчої ідеології все
одно залишаються матеріально-економічні інтереси. Належні умови добробуту
дозволяють формувати цілі вищого (нематеріального) порядку. Тому соціальноекономічнии розвиток громади засвідчує, що ресурснии потенціал місцевого
самоврядування за обраним стратегічним напрямом є вірним та обґрунтованим.
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РЕСУРСНЙЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Зовнішніи ресурснии потенціал

Внутрішніи ресурснии потенціал
Природно-кліматичнии потенціал (мінеральні, водні,
земельні, лісові ресурси, кліматичні умови,
розташування)
Фінансовии потенціал (бюджетнии, підприємницькии,
інвестиціинии, інноваціинии)

Формування

Економіко-виробничии потенціал (матеріальнотехнічна база, об’єкти комунальної власності)
Соціально-інфраструктурнии потенціал (дорожньотранспортні умови, освіта, охорона здоров’я, спорт,
культура, торгівля та ін.)
Управлінськии потенціал (кадри органів місцевого самоврядування, самоорганізаціина активність громади)
Людськии потенціал (населення, у т.ч. за статевовіковою, освітньо-кваліфікаціиною, соціальною
структурою, заинятістю, міграціиною активністю)
Туристично-рекреаціинии потенціал (рельєфні
особливості, облагороджені об’єкти природного,
історико-культурного і рекреаціиного характеру)

Стратегія А: Використання внутрішнього
ресурсного потенціалу

Мобілізація
ресурсів

Нагромадження
ресурсів

Фінансовии потенціал (міжбюджетні механізми, зовнішні інвестиції та інновації,
міжнародна торгівля)
Економіко-виробничии
потенціал (об’єкти державної
власності)
Соціально-інфраструктурнии
потенціал (інфр-ра обласного і
державного значення)
Управлінськии потенціал
(професіина підготовка
державних службовців)
Людськии потенціал
(демографічна ситуація в
країні і регіоні)
Туристично-рекреаціинии
потенціал (промоція, безпека
внутрішніх і міжнародних
подорожеи)

Стратегія Б: Залучення ресурсів ззовні для
формування ресурсного потенціалу громади

Перетворення
ресурсів

Розподіл
ресурсів

Соціально-економічнии і
людськии розвиток громади
з задоволенням потреб
населення

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
✓ Влада (місцеве самоврядування, раионні, обласні, загальнодержавні владні структури)
✓ Ринок і громадське середовище (бізнес, некомерціині структури, населення)

Рис. 1. Ресурсний потенціал місцевого самоврядування: сутність, структура,
можливості використання
Джерело: розроблено автором
Оскільки різні територіальні громади мають відмінні ресурсні можливості, то и
органи місцевого самоврядування можуть бути обмеженими в короткому часі в
управлінських рішеннях щодо їх використання и переходу до стратегії. Однак успішна
громада має прагнути до забезпечення власної спроможності та виявляти свої
конкурентні переваги за різними складовими внутрішнього ресурсного потенціалу.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
31

Основою внутрішнього ресурсного потенціалу є природно-кліматична складова.
Кліматичні умови для різних територіи України є більш-менш однаковими. Водночас
через рельєфні особливості чи географічне розташування мають місце певні відмінності.
Це прямо впливає на природні умови та умови проживання і розселення населення та
може відігравати значну роль у формуванні інших складових внутрішнього ресурсного
потенціалу – інфраструктурної, економіко-виробничої, туристично-рекреаціиної.
Більш помітним є вплив природних умов на розвиток території. Однак поточні
процеси децентралізації поки залишають за державою право розпоряджатись
природними багатствами українського народу. Наразі органи місцевого
самоврядування не володіють достатніми повноваженнями у сфері використання
власного природно-ресурсного потенціалу, щоправда мають можливості визначати
ставки земельного податку та орендної плати за землю, з 2018 року здіиснювати
оподаткування земельним податком земель лісогосподарського призначення та
отримувати частину надходжень (у 2018 року після громадської реакції – 37%)
відрахувань до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад
від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування; також об’єднані територіальні
громади мають можливість отримувати землі сільськогосподарського призначення
поза межами населених пунктів у комунальну власність на підставі розпорядження
уряду [16, с. 7].
Економіко-виробничий потенціал місцевого самоврядування залежить від
традиціи господарювання на відповідніи території та, як наслідок, наявності
відповідних інфраструктурних об’єктів, частина з яких може бути комунальної
власності. Органи місцевого самоврядування часто володіють недіючими
інфраструктурними об’єктами, які залишились у спадок з радянської промисловості та
сільського господарства (закинуті ферми). Перелік таких об’єктів слід інвентаризувати
та шукати шляхи для їх реанімації. У випадку недоцільності їх відбудови необхідно
оцінювати вартість земельної ділянки, на якіи вони перебувають, і шукати інші шляхи її
ефективного використання.
Сильнии вплив на внутрішніи ресурснии потенціалу місцевого самоврядування
чинить соціально-інфраструктурна складова. Ії формування залежить від
демографічних і соціально-економічних передумов. З іншого боку, зміна внутрішнього
соціально-інфраструктурного потенціалу (відтворення, розвиток) насамперед визначає
ефективність управлінської діяльності органів місцевого самоврядування. Реформа
децентралізації надала широкі можливості громадам у розбудові соціальної
інфраструктури. Виникла навіть проблема надмірного інтересу органів місцевого
самоврядування до реалізації проектів соціально-інфраструктурного, а не розвиткового
характеру. Це обумовлено тривалим занепадом соціальної інфраструктури на місцях,
особливо в сільських поселеннях, а також вагомим її впливом на можливості підвищення
ефективності використання і розвитку інших складових внутрішнього ресурсного
потенціалу громади (особливо економіко-виробничого в плані підвищення
інвестиціиної привабливості, туристично-рекреаціиного в плані підвищення
туристичної привабливості і людського в плані протидії міграціиним втратам
населення).
Управлінський потенціал місцевого самоврядування має безпосередніи вплив на
ефективізацію використання внутрішніх ресурсних можливостеи громади. Від
активності та фаховості представницьких і виборних органів місцевого самоврядування
та окремих посадових осіб (особливо голів і старост), інших форм місцевого
самоврядування (зборів, референдумів) напряму залежить відстоювання інтересів
громади, зокрема в частині використання внутрішнього ресурсного потенціалу.
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Управлінськии потенціал місцевого самоврядування частково залежить від
зовнішнього середовища. Власне, забезпечення професіиної компетентності державних
службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
залишається одним з пріоритетних напрямів модернізації державної служби в Україні
шляхом реформування системи підвищення кваліфікації та створення умов для їх
безперервного професіиного навчання впродовж проходження служби чи здіиснення
відповідних повноважень [17, с. 23]. Хоча держава зберігає за собою повноваження
підготовки фахівців, органи місцевого самоврядування можуть брати участь у
формуванні державного замовлення на навчання та залучати кадри до різних форм
підвищення кваліфікації, зокрема шляхом участі в проектах міжмуніципального,
міжрегіонального і міждержавного співробітництва.
В умовах реформи децентралізації в Україні проводяться численні навчальні
заходи на базі обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організаціи. Для представників органів місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад застосовуються додаткові стимули щодо участі в тренінгах,
семінарах і т. д. щодо нових методів управлінської діяльності в умовах децентралізації
влади, особливо в частині стратегічного планування розвитку громади,
бюджетоутворюючих процесів, стимулювання заинятості та залучення інвестиціи.
Управлінськии потенціал місцевого самоврядування тісно корелює з внутрішнім
людським потенціалом. Як правило, більш чисельні громади відзначаються кращою
статево-віковою структурою населення, можливістю залучення молодих і креативних
кадрів в апарат органів місцевого самоврядування. Для вітчизняних громад актуальною
проблемою людського потенціалу є міграціині втрати, хоча для частини з них
актуалізується питання інтеграції іноземців та внутрішньо переміщених осіб. Такі
обставини обумовлюють реалізацію специфічних управлінських заходів у межах
використання людського потенціалу громади. Органи місцевого самоврядування не
володіють достатніми повноваженнями для иого відтворення, це прерогатива
державної демографічної політики і стратегії. Водночас вони мають розробляти
довгострокову стратегію соціально-економічного розвитку, передбачаючи можливості
людського розвитку з акцентом на сфери підприємництва та заинятості.
Ще одна важлива складова внутрішнього ресурсного потенціалу (див. рис. 1) –
туристично-рекреаційна. Вона виділена окремо від природно-кліматичної, економіковиробничої та соціально-інфраструктурної складових з огляду на зростаюче значення
туристичної галузі для територіального розвитку. Виклики COVID-2019 наразі
поставили галузь у кризові умови. З іншого боку, ті громади, які володіють
привабливими природними та історико-культурними особливостями, можуть стати
більш потужними центрами притягування внутрішніх туристів в умовах «закритих»
кордонів.
Місцеве самоврядування у використанні внутрішнього туристичнорекреаціиного потенціалу відіграє головну роль через стимулювання реалізації
проектів у частині розбудови інфраструктури спеціального призначення (закладів
тимчасового перебування, зокрема агросадиб, скансенів, облагороджених природних
об’єктів тощо). Також органи місцевого самоврядування мають проводити активну
промоціину політику для просування своєї туристичної дестинації з виявленням
етнокультурних особливостеи.
Охарактеризовані вище складові внутрішнього ресурсного потенціалу відіграють
суттєву роль у забезпеченні соціально-економічного та людського розвитку громади.
Однак використання зазначених складових неможливе без належного фінансового
забезпечення. Тому внутрішній фінансовий потенціал місцевого самоврядування – це
головна складова иого ресурсних можливостеи, що формує власні фінансові ресурси
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громади та відображає бюджетні, підприємницькі, інвестиціині та інноваціині
передумови соціально-економічного і людського розвитку.
Базовим формуючим ядром внутрішнього фінансового потенціалу місцевого
самоврядування є бюджетні. Як зазначалось в п. 4.1, станом на 2019 рік місцеві бюджети
на 46,6% залежали від дотаціи і субвенціи з Державного бюджету [18]. Водночас
останніми роками спостерігається позитивна динаміка в зростанні власних доходів
місцевих бюджетів, які формують податок на доходи фізичних осіб, плата за землю,
акцизнии податок, єдинии податок і податок на нерухоме маино. Зростання власних
доходів місцевих бюджетів за період 2014-2019 років склало 3,9 рази, при чому наибільш
суттєве спостерігалось у 2015-2016 роках.
Структуру доходів місцевих бюджетів та динаміку власних ресурсів відображено
на рис. 2. Податок і збір на доходи фізичних осіб залишається основним
бюджетоутворюючим джерелом. Ті громади, які мають зареєстрованих фізичних осібпідприємців, отримують більші фінансові можливості територіального розвитку.
Розуміння головних бюджетоутворюючих ресурсів надає змогу органам місцевого
самоврядування стимулювати ті чи інші сфери підприємницької діяльності. Окрім
позитивної динаміки зростання власних ресурсів місцевих бюджетів, яка в умовах
загострення бюджетної кризи дещо уповільнилась у 2018-2019 роках, слід враховувати
міжгромадівську диференціацію за цим показником. Аналіз власних доходів об’єднаних
територіальних громад в Україні у розрахунку на одного мешканця показав значні
розриви (станом на 2019 рік) [19]:
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Рис. 2. Структура доходів і динаміка власних ресурсів місцевих бюджетів в
Україні
Джерело: [18; 20; 21]
- громади-лідери: Троїцька (Дніпропетровська обл.) – 25501,6 грн, Сенчавська
(Полтавська обл.) – 24085,7 грн, Слобожанська (Дніпропетровська обл.) – 21693,6 грн,
Боратинська (Волинська обл.) – 17577,3 грн, Оліївська (Житомирська обл.) – 16137,8 грн;
- громади-аутсаидери: Велимченська (Волинська обл.) – 597,3 грн, Космацька
(Івано-Франківська обл.) – 633,3 грн, Переріслянська (Івано-Франківська обл.) – 662,8
грн, Ланчинська (Івано-Франківська обл.) – 664,5 грн, Чудеиська (Чернівецька обл.) –
738,1 грн.
Зрозуміло, що високии показник власних доходів на одну особу, як правило,
притаманнии громадам міського типу з великою кількістю населення та зі значно
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розвиненішою економіко-виробничою складовою внутрішнього ресурсного потенціалу.
Водночас серед об’єднаних територіальних громад залишається значною частка таких,
де власні доходи на одну особу складають менше 1000 грн (2,7% у 2018 році). Структура
громад, подана на рис. 3, вказує, що основна їх частина (78,5%), що об’єдналися станом
на 2017 рік, у 2018 році володіла власними доходами на одну особу в розмірі 1001-5000
грн. Показник 10000 грн і більше характернии для незначної кількості громад, що, з
одного боку, вказує на широкі управлінські можливості місцевого самоврядування та, з
іншого, відображає ефективність їхньої діяльності. Показники власних доходів на одну
особу для успішних громад слід аналізувати в динаміці, щоб розуміти ефективність
місцевого самоврядування.
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Рис. 3. Структура об’єднаних територіальних громад в Україні за власними
доходами на одну особу, 2018 рік, % (з 665 громад, які були утворені станом на
2017 рік)
Джерело: [19]
Наявність власних доходів на одну особу відображає можливості та проблеми їх
інвестиційного використання. В Україні додаткові можливості формування і
використання власних доходів поки мають об’єднані територіальні громади, що
зумовлено мотивацією їх до таких процесів на добровільних засадах. Лише ті громади,
які володіють показником власних доходів на одну особу хоча б від 7000 грн, мають
достатні можливості для активізації управлінської діяльності за інвестиціиним
напрямом. Громади з нижчим рівнем власних доходів поки не спроможні проводити
активну інвестиціину діяльність і мають ставити перед собою завдання насамперед
активізацію підприємницької діяльності в їхніх межах.
У табл. 1 узагальнено авторське бачення проблем і можливостеи інвестиціиного
використання власних доходів місцевого самоврядування. Для різних громад
проблематика може бути різною. Частина громад може володіти значним природним чи
економіко-виробничим потенціалом за рахунок централізованого управління
(розташування об’єктів державної власності, родовищ корисних копалин і т. д.), що
забезпечує достатніи рівень їх соціально-економічного розвитку. Деякі громади можуть
виконувати функціональність донора людських ресурсів – за рахунок маятникових
міграціи у межах агломераціи і метрополіи. Однак конкурентнии вектор розвитку
громади з ефективним місцевим самоврядування вимагає залучення власних доходів на
інвестиціині цілі з подальшим їх накопиченням. Водночас на державному рівні мають
бути чітко визначеними повноваження органів місцевого самоврядування у
використанні власних доходів з розподілом на прибуткові (інвестиціино-комерціині) і
неприбуткові (інвестиціино-соціальні) цілі. Інвестиційна діяльність місцевого
самоврядування об’єднує заходи з залучення інвестиціи через виконання таких функціи
[22; 23, с. 17]:
− формування привабливого для інвестора іміджу територіальної громади;
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− створення сприятливих умов для надходжень та ефективної реалізації
інвестиціи;
− створення ефективних каналів для поширення інформації про інвестиціинии
потенціал відповідної території;
− посередництво в налагодженні контактів і співробітництва між
представниками місцевого бізнесу та потенціиними інвесторами.
Зазначені напрями розкривають можливості місцевого самоврядування у
здіисненні інвестиціиної діяльності. Питання у розумінні місцевими управлінцями
необхідності вектору територіального розвитку, базованого на реалізації інвестиціиної
стратегії.
Таблиця 1. Проблеми та можливості інвестиційного використання власних
доходів місцевого самоврядування в Україні
Проблеми
Відсутність/обмеженість власних
доходів
Відсутність/реєстрація поза місцем
діяльності суб’єктів господарювання
як платників податків

Перспективи
Фінансові
Активізація підприємницької діяльності, зокрема
самозаинятості, у громаді
Економічні
Системнии діалог з суб’єктами господарювання, які не
зареєстровані за місцем діяльності в громаді
Соціальні

Первинна орієнтація на
фінансування відновлення та
розбудови соціальної інфраструктури
в умовах тривалого її занепаду

Поступова орієнтація на цілі розвиткового характеру з
залученням інвестиціи у проекти, що створюють нові робочі
місця та нові сегменти підприємництва і заинятості

Відсутність досвіду управлінців
місцевого самоврядування в
ефективному використанні власних
доходів

Знаннєві
Залучення зовнішніх консультантів для здобуття досвіду
управлінців місцевого самоврядування, через комунікації з
іншими громадами, участь у навчальних програмах,
організованих державними і громадськими структурами;
первиннии досвід участі в конкурсах і грантах з подальшим
иого акумулюванням
Управлінські

Відсутність системних комунікаціи з
інститутами вищого управлінського
рівня щодо інвестиціиного
використання власних доходів

Активізація міжмуніципального, міжрегіонального і
міждержавного співробітництва з розробкою спільних
інвестиціиних проектів

Джерело: узагальнено автором
Інвестиційна стратегія місцевого самоврядування – регламентовании вектор
розвитку громади в межах чинного законодавства країни, якии конкретизує позицію
місцевої влади в забезпеченні власної фінансової спроможності через залучення
інвестиціиних ресурсів:
а) первинної орієнтації на власні можливості – за умов достатнього рівня власних
доходів на одну особу;
б) первинної орієнтації на внутрішні інвестиції – за умов інтересу внутрішніх
інвесторів до певних ресурсних можливостеи території (проекти, орієнтовані на
використання ресурсного потенціалу, як правило, у сферах альтернативної енергетики,
первинної сировинної переробки);
в) первинної орієнтації на зовнішні інвестиції – за умов інтересу зовнішніх
інвесторів до певних ресурсних можливостеи території, що зазвичаи потребують
значних фінансових затрат (проекти, орієнтовані на використання унікального
ресурсного потенціалу або дешевої робочої сили, як правило, у сферах сільського
господарства та переробної промисловості, або інноваціині вартісні проекти).
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Розроблення і реалізація інвестиціиної стратегії місцевого самоврядування має
охоплювати:
1)
визначення інвестиціиних потреб територіальної громади на основі
комплексної оцінки внутрішнього ресурсного потенціалу, з’ясування сильних і слабких
сторін території;
2)
розроблення загальної стратегії (програми) соціально-економічного
розвитку громади з визначенням вагомості інвестиціиної діяльності та пріоритетних
сфер місцевої економіки;
3)
позиціонування місцевого самоврядування громади як прозорого,
відкритого до співробітництва з креативними управлінськими кадрами на місцях;
4)
визначення пріоритетів залучення інвестиціи з балансуванням
комерціиних і некомерціиних напрямів (відхід від орієнтації на залучення інвестиціи у
проекти соціально-інфраструктурного призначення);
5)
визначення інституціиної основи інвестиціиної діяльності місцевого
самоврядування – окремої посадової особи з подальшим утворенням окремого
спеціалізованого структурного підрозділу, обґрунтованого за чисельністю працівників і
функціональністю, а також профільного комітету, ситуативних робочих груп на основі
рад місцевих депутатів;
6)
розроблення правової основи співпраці місцевого самоврядування з
іншими структурами з включенням інвестиціиного напряму – підписання угод про
партнерство;
7)
пошук
шляхів
активізації
інвестиціиної
діяльності
місцевого
самоврядування:
−
формування профілів громади – демографічного, економічного,
бюджетного та ін. як інформаціиної основи для інвестиціиного позиціонування на
різних інституціиних рівнях, зокрема з перекладом на інші мови;
−
промоція інвестиціиного потенціалу громади – інформація на саиті,
реклама, виставкова діяльність, активні комунікації з структурами різного рівня,
зокрема міжнародними;
−
визначення можливостеи кооперування власних фінансових ресурсів з
іншими громадами в межах міжмуніципального співробітництва;
−
визначення доцільності залучення додаткових фінансових ресурсів у
межах державного фінансування через цільові фонди;
−
участь у конкурсах Державного фонду регіонального розвитку;
−
участь у фінансуванні ініціатив/програм економічного розвитку спільно з
фірмами чи компаніями, партнерські відносини з місцевими групами підприємців,
місцевою торговою палатою або радою туризму задля спільного розроблення
інвестиціиних проектів [24;25; 26, с. 16];
−
участь у міжнародних грантах і конкурсах;
8)
звітування про реалізацію інвестиціиних проектів;
9)
оцінка зовнішньої інвестиціиної залежності місцевого самоврядування;
10) визначення перспектив подальшого залучення інвестиціиних ресурсів у
розвиток громади.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, стратегічним завданням місцевого самоврядування є забезпечення
фінансової спроможності громади. Основою виконання цього завдання є ефективне
використання внутрішнього ресурсного потенціалу, який формують природнокліматична,
фінансова,
економіко-виробнича,
соціально-інфраструктурна,
управлінська, людська і туристично-рекреаційна складові. Основною складовою
внутрішнього ресурсного потенціалу є фінансова, яка формується власними
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
37

фінансовими ресурсами громади та відображає бюджетні, підприємницькі, інвестиційні
та інноваційні передумови соціально-економічного і людського розвитку. Для
ефективного використання внутрішнього фінансового потенціалу місцевого
самоврядування необхідна його мобілізації і нагромадження, що дозволить
активізовувати інвестиційну діяльність на місцях, спрямовуючи належну частину
доходів на розвиткові цілі. Місцеве самоврядування в Україні має забезпечувати
конкурентний вектор розвитку громади, що передбачає залучення власних доходів на
інвестиційні цілі. Для цього на рівні громади має бути реалізованою інвестиційна
стратегія місцевого самоврядування, яка окреслює позицію місцевої влади щодо
необхідності залучення фінансових ресурсів, їх розподілу та спрямованості. Сучасний
конкурентний соціально-економічний простір обґрунтовує потребу неперервного
розвитку територій, основою чому має бути залучення інвестицій у перспективні сфери
місцевої економіки. Подальшими дослідженнями може бути аналіз завершення
адміністративно-територіальної реформи.
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Анотація
Вступ. Смертність дітей віком до 1 року є одним із найчутливіших індикаторів стану
соціально-економічного розвитку суспільства. Рівень смертності немовлят впливає не
тільки на соціальні та демографічні процеси, але й володіє високим економічним
ефектом, що є надважливим для економічного потенціалу держави.
Мета дослідження - провести порівняльний аналіз загальної тенденції смертності
немовлят в Україні та Польщі впродовж 2010-2018 рр. та розрахувати економічні збитки
держав, спричинені смертністю дітей віком до 1 року.
Результати. Протягом 2010–2018 рр. в Україні та Польщі спостерігається абсолютна
поступова тенденція до зниження рівня смертності немовлят, проте рівень смертності
немовлят в Україні є в 1,7 – 1,9 рази вищим, ніж у Польщі. Основними причинами
смертності немовлят в Україні та Польщі є окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді, а також природжені вади розвитку, деформацій та
хромосомних аномалій. Для розрахунку економічних втрат внаслідок смертності
немовлят взято для обрахунку кількість втрачених людино-років працездатного періоду,
протягом якого продукується ВВП. Проведені економічні розрахунки засвідчують, що
втрати потенційного ВВП Польщі внаслідок смертності немовлят за період 20102018 рр., становлять 9122,37 млн дол. США і є вдвічі вищими ніж в Україні
(4504,23 млн дол. США), що пояснюється в 3,4 – 5,9 рази вищим показником ВВП на душу
населення. В свою чергу, зниження рівня смертності немовлят спричиняє збереження
трудового потенціалу країни і тим самим забезпечує збереження потенційного ВВП.
Зниження рівня смертності немовлят Польщі за період 2010-2018 рр. на 27,37%
забезпечило збереження потенційного ВВП на суму 432,36 млн дол. США. Економічний
ефект від зниження рівня смертності немовлят в Україні, де протягом 2010-2018рр.
смертність немовлят знизилась на 47,48 %, знаходиться на рівні 282,78 млн дол. США.
Висновки. Економічні втрати, спричинені смертністю немовлят, зумовлюють
доцільність реалізації стратегічної державної політики щодо зниження рівня
смертності дітей першого року життя, що забезпечить збереження майбутнього
трудового потенціалу країни та сприятиме підвищенню соціально-економічного
благополуччя.
Ключові слова: смертність немовлят, причини смерті, економічні втрати.
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Abstract
Introduction. The mortality among up to one-year old babies is one of the most sensitive factors
in the state of the socio-economic development. The infant mortality rate has an influence not only
on social and demographic processes but also has a high economic effect, which is extremely
important for the country’s economic potential.
Purpose of the article. The purpose of this paper is to make a comparative analysis of the overall
trend of the infant mortality in Ukraine and Poland between 2010 and 2018 and to calculate
economic losses of countries caused by the mortality among up to one-year old babies.
Results. Between 2010 and 2018, we can see absolute gradual trend to the decrease in the infant
mortality rate in Ukraine and Poland; however, the infant mortality rate in Ukraine is by 1.7 to
1.9 times higher than in Poland. The infant mortality in Ukraine and Poland is mainly caused by
certain states in the perinatal period as well as by congenital defects, deformities and
chromosomal abnormalities. In order to calculate economic losses because of the infant mortality,
we have taken a number of lost person-years of the working-age period, during which GDP (Gross
Domestic Product) is produced. Economic calculations point to the fact that losses of the Polish
potential GDP because of the infant mortality between 2010 and 2018 are USD 9,122,370 and are
twice as high as in Ukraine (USD 4,504,230), which can be explained by the value of GDP per capita,
which is by 3.4 to 5.9 times higher. In its turn, the decrease in the infant mortality rate is caused
by the preservation of the country’s labor potential and thus causes the potential GDP to be
preserved. Thanks to the decrease in the Polish infant mortality between 2010 and 2018 by
27.37%, the potential GDP has been preserved amounting to USD 432,360. In Ukraine where the
infant mortality decreased by 47.48% between 2010 and 2018 the economic effect of such
decrease is USD 282,780.
Conclusions. Economic losses caused by the infant mortality make the realization of the strategic
national policy regarding the decrease in the infant mortality rate among one-year old babies
useful, which will cause the future labor potential to be preserved, and facilitate the improvement
of the socio-economic well-being.
Key words: infant mortality, causes of death, economic losses.
JEL classification: C49; D19
Вступ
Смертність дітеи віком до 1 року є одним із наичутливіших індикаторів ступеня
соціально-економічного розвитку суспільства, що акумулює в собі рівень освіти і
культури, стан навколишнього середовища, ефективність профілактичних заходів,
рівень доступності та якості медичної допомоги, розподіл соціальних та матеріальних
благ у суспільстві.
За даними ВООЗ, у 2018 році у світі померли протягом першого року життя
4,0 мільйони немовлят, це 75% усіх дітей, які не досягли 5-річного віку. Найвищим ризик
дитини померти до досягнення нею першого року життя був в Африканському регіоні
(52 на 1000 живонароджених дітей), що в сім разів перевищує ризик в Європейському
регіоні (7 на 1000 живонароджених дітей) [1].
Рівень смертності немовлят впливає не тільки на соціальні та демографічні
процеси, але и володіє високим економічним ефектом, що є надважливим для
економічного потенціалу держави [2]. В цьому контексті зниження економічних втрат,
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яких зазнає держава, залежить від підвищення рівня громадського здоров’я та
запобігання смертності немовлят. Міжнароднии та вітчизнянии досвід показує, що
зниження смертності новонароджених можна досягнути швидко і без значних витрат на
впровадження високотехнологічної медицини [3, 4, 5].
У зв’язку з цим важливим є розрахунок демографічних втрат внаслідок смертності
дітеи у віці до одного року, а також їх економічного еквівалента [6].
Мета дослідження
Мета дослідження – провести порівняльнии аналіз загальної тенденції смертності
немовлят в Україні та Польщі впродовж 2010-2018 рр. та розрахувати економічні збитки
держав, спричинені смертністю дітеи віком до 1 року.
Дослідження проведено на підставі даних Державної служби статистики України,
Центрального статистичного офісу Польщі (Głowny Urząd Statystyczny) та даних
Світового банку. Використано аналітичнии, статистичнии методи, порівняльнии аналіз
та системнии підхід.
Виклад основного матеріалу дослідження
Протягом 2010–2018 рр. в Україні та Польщі спостерігається абсолютна
поступова тенденція до зниження рівня смертності немовлят (рис. 1). Варто зазначити,
що рівень смертності немовлят в Україні є в 1,7 – 1,9 рази вищим, ніж у Польщі. У статевіи
структурі смертності немовлят як в Україні, так і в Польщі переважає смертність
хлопчиків, показник знаходиться в межах 55-58,1% загального числа смертеи дітеи
віком до 1 року.
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Рис. 1. Смертність немовлят у віці до 1 року в Україні та Польщі за період 20102018 рр. (показник на 1000 живонароджень) [7, 8]
Основною причиною смертності немовлят в Україні та Польщі є окремі стани, що
виникають у перинатальному періоді. За досліджувании період частка смертеи з даної
причини в Україні коливалась в межах 51,85-55,64%, в Польщі – 49,35-54,4%.
Другою причиною смертності немовлят є природжені вади розвитку, деформаціи
та хромосомних аномаліи. Смертність з даної причини в Польщі (33,98-37,28%) значно
перевищує показники України (22,76-24,5%).
Третє рангове місце за причинами смертності дітеи до 1 року в Україні належить
зовнішнім причинам смерті (5,03-6,29%), в тои час як в Польщі це пневмонія (1,843,22%).
Показник перинатальної смертності (у віці 0–6 днів) широко використовується
для оцінки якості надання медичної допомоги вагітним, породіллям і немовлятам у
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ранньому неонатальному періоді. Він залежить як від стану здоров’я жінки до
запліднення та під час вагітності, так і від стану надання медичної допомоги у жіночих
консультаціях, акушерських та педіатричних (неонатологічних) стаціонарах [9].
Смертність немовлят у перинатальному періоді у загальніи структурі смертності
дітеи у віці до 1 року в Україні коливається в межах 40,10-43,75%. В Польщі показник
перинатальної смертності знаходиться в межах 49,34-53,68% серед всіх смертеи дітеи у
віці до 1 року.
Щоб прослідкувати динаміку зміни рівня смертності немовлят проведено аналіз
щорічного падіння / приросту кількості померлих дітеи у віці до 1 року в Україні та
Польщі (рис. 2).
В Україні за досліджувании період можна прослідкувати набагато кращу
тенденцію до зниження рівня смертності немовлят, ніж у Польщі. Показник смертності
немовлят в Україні за період 2010–2018 рр. знизився на 47,48%, в тои час як в Польщі –
на 27,37%. Крім того, в Польщі протягом 2016-2017 рр. зафіксовано приріст показника
смертності немовлят відносно попереднього року.
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Рис. 2. Щорічне падіння / приріст показника смертності немовлят в Україні та
Польщі в 2010-2018 рр. (у % до попереднього року)
*Джерело: розраховано автором за даними [7, 8]
Смертність немовлят є фактором зниження продуктивності праці через втрату
маибутнього працездатного населення і, як результат, завдає економічних збитків
країні в цілому. Тому, для розуміння економічного ефекту від збереження життя
новонароджених, важливим є розрахунок економічних збитків від смертності дітеи у
віці до року.
Для розрахунку економічних втрат внаслідок смертності немовлят взято для
обрахунку кількість втрачених людино-років працездатного періоду, протягом якого
продукується ВВП. В Україні особами працездатного віку є особи віком від 16 років, які
не досягли встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсіине страхування" пенсіиного віку [10]. Пенсіинии вік в Україні для
чоловіків і жінок встановлении на одному рівні – 60 років. У Польщі вік працездатності
для чоловіків становить 18-64 років, для жінок – 18-59 років [8].
Проведені розрахунки засвідчують, що втрати потенціиного ВВП України за
період 2010–2018 рр. скоротились на 45,2% (з 595,44 млн дол. США у 2010 році до
326,45 млн дол. США у 2018 році). Наибільші економічні збитки становили
741,49 млн дол. США у 2012 році (табл. 1).
Економічні втрати Польщі за досліджувании період скоротились на 11,1% (з
1161,28 млн дол. США у 2010 році до 1031,94 млн дол. США у 2018 році). Наибільші
втрати потенціиного ВВП зафіксовані у 2010 році – 1161,28 млн дол. США (табл. 2).
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Таблиця 1. Економічні втрати України внаслідок смертності немовлят за період
2010–2018 рр.
Показник
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Кількість смертей у віці до 1 року (осіб)
▪ хлопчиків
2647
2603
2496
2309
2124
1896
1703
1608
▪ дівчаток
1917
1908
1875
1721
1532
1422
1252
1178
Втрачено людино-років працездатного періоду для
▪ хлопчиків
116468 114532 109824 101596 93456 83424 74932 70752
▪ дівчаток
84348
83952
82500
75724
67408 62568 55088 51832
ВВП на душу населення (дол. США)
Всього
2965,14 3569,76 3855,42 4029,72 3104,66 2124,66 2187,73 2640,68
Втрати потенційного ВВП (млн дол. США) внаслідок малюкової смертності
▪ хлопчиків
345,34 408,85 423,42 409,40 290,15 177,25 163,93 186,83
▪ дівчаток
250,10 299,69 318,07 305,15 209,28 132,94 120,52 136,87
Всього
595,44 708,54 741,49 714,55 499,43 310,18 284,45 323,70
Потенційно збережений ВВП (млн дол. США)внаслідок зниження рівня малюкової смертності
▪ хлопчиків
6,92
18,15
33,16
25,27
21,31
18,58
11,04
▪ дівчаток
1,41
5,6
27,31
25,82
10,28
16,36
8,6
ВСЬОГО
8,33
23,75
60,47
51,09
31,59
34,94
19,64

2018
1344
1053
59136
46332
3095,17
183,04
143,41
326,45
35,95
17,02
52,97

*Джерело: розраховано автором за даними [7, 11].
Таблиця 2. Економічні втрати Польщі внаслідок смертності немовлят за період
2010–2018 рр.
Показник
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Кількість смертеи у віці до 1 року (осіб)
▪ хлопчиків
1155
1027
995
937
870
830
868
908
▪ дівчаток
902
809
796
747
713
646
654
696
Втрачено людино-років працездатного періоду для
▪ хлопчиків
54285
48269
46765
44039
40890
39010
40796
42676
▪ дівчаток
37884
33978
33432
31374
29946
27132
27468
29232
ВВП на душу населення (дол. США)
Всього
12599,53 13893,51 13145,54 13781,06 14347,92 12572,30 12431,58 13856,98
Втрати потенціиного ВВП (млн дол. США) внаслідок малюкової смертності
▪ хлопчиків 683,96
670,62
614,75
606,90
586,69 490,44 507,16 591,36
▪ дівчаток
477,32
472,07
439,48
432,37
429,66 341,11 341,47 405,07
Всього
1161,28 1142,69 1054,23 1039,27 1016,35 831,55 848,63 996,43
Потенціино збережении ВВП внаслідок зниження рівня малюкової смертності(млн дол. США)
▪ хлопчиків
83,58
19,77
37,57
45,18
23,63
▪ дівчаток
54,27
7,18
28,36
20,49
35,38
Всього
137,85
26,95
65,93
65,67
59,01
-

2018
834
660
39198
27720
15420,91
604,47
427,47
1031,94
53,63
23,32
76,95

*Джерело: розраховано автором за даними [8, 11].
Зниження рівня смертності немовлят спричиняє збереження трудового
потенціалу країни і тим самим забезпечує збереження потенціиного ВВП.
Наибільшии економічнии ефект від зниження смертності немовлят в Україні
зафіксовано у 2013 році: зниження рівня смертності немовлят на 7,8% у порівнянні з
попереднім роком забезпечило збереження 60,47 млн дол. США потенціиного ВВП
країни, имовірно спродукованого протягом працездатного періоду 341 особи (табл. 1).
У Польщі аналогічнии показник зафіксовано у 2011 році: зниження рівня
смертності немовлят на 10,74% у порівнянні з попереднім роком забезпечило
збереження 137,85 млн дол. США потенціиного ВВП країни, имовірно спродукованого
протягом періоду працездатності 221 особи (табл. 2).
У Польщі у 2016 та 2017 роках зафіксовано приріст показника смертності
немовлят, що не дозволило досягнути економічного ефекту шляхом збереження
потенціиного ВВП.
Таким чином, сукупні втрати потенціиного ВВП Польщі протягом 2010-2018 рр.
спричинені смертністю немовлят становлять 9122,37 млн дол. США і є вдвічі вищими,
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ніж в Україні (4504,23 млн дол. США) (табл. 3), що пояснюється значно вищим
показником ВВП на душу населення. За аналізовании період ВВП на душу населення в
Польщі перевищував аналогічнии показник України в 3,4 – 5,9 рази.
Що ж стосується економічного ефекту від зниження рівня смертності немовлят,
то за період 2010-2018 рр. обсяг потенціино збереженого ВВП Польщі (432,36 млн дол.
США) в 1,53 рази перевищує показник України (282,78 млн дол. США) (табл. 3).
Таблиця 3. Порівняльна характеристика втрат ВВП та потенційно збереженого
ВВП внаслідок смертності немовлят в Україні та Польщі за період 2010–2018 рр.
Показник
Втрати потенціиного ВВП внаслідок смертності немовлят за період 20102018 рр., млн дол. США
Потенціино збережении ВВП внаслідок зниження рівня смертності немовлят
за період 2010-2018 рр., млн дол. США

Україна

Польща

4504,23

9122,37

282,78

432,36

Протягом 2010–2018 рр. в Україні та Польщі спостерігається абсолютна
поступова тенденція до зниження рівня смертності немовлят. Як результат, зниження
рівня смертності немовлят Польщі за досліджувании період на 27,37% забезпечило
збереження потенціиного ВВП країни на суму 432,36 млн дол. США. Економічнии ефект
від зниження рівня смертності немовлят в Україні, де протягом 2010-2018 рр.
смертність немовлят знизилась на 47,48%, знаходиться на рівні 282,78 млн дол. США.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, смертність немовлят призводить як до соціальних втрат, так і до
значних економічних збитків. Зниження рівня смертності немовлят формує резерв, що
здатнии сприяти підвищенню соціально-економічного благополуччя та збереженню
маибутнього трудового потенціалу країни.
Саме економічні втрати, спричинені смертністю немовлят, зумовлюють
доцільність реалізації стратегічної державної політики щодо зниження рівня смертності
дітеи першого року життя, з її адаптацією до сучасних умов.
Тому подальші комплексні дослідження смертності немовлят будуть спрямовані
на удосконалення заходів профілактики та зниження рівня смертності немовлят.
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Батюк, Л. А. Формування грошової пропозиції у світовіи економіці та сучасна
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Анотація
Вступ. Формування грошової пропозиції у світовій економіці в сучасних умовах відбувається при проведенні багатьма країнами політики «дешевих грошей» і емісії у значних
обсягах грошової маси. Модифікація механізму формування грошової пропозиції супроводжується безпрецедентним зростанням масштабів угод з похідними фінансовими
інструментами прискореним збільшенням заборгованості у глобальних масштабах,
породжує глобальні дисбаланси, у тому числі відрив фінансової сфери від реальної,
зростання ризиків для розвитку національних господарств та світової економіки.
Метою статті є визначення особливостей сучасної модифікації механізму формування
грошової пропозиції у світовій економіці та ризиків, що нею породжуються.
У дослідженні були використані такі методи, як аналіз, синтез, наукової абстракції,
індукції, порівняння, узагальнення.
Результати. Уточнено поняття «глобальна ліквідність» та її сучасну структуру.
Розкрито особливості механізму модифікації пропозиції грошей у світовій економіці,
серед яких, зокрема, визначено такі: зростання можливостей грошової мультиплікації у
системі кредитних інститутів; збільшення обсягів торгівлі структурованими
фінансовими продуктами та маскування зростання боргу; підвищення ролі у регулюванні
мультиплікації грошей в мережі комерційних банків базельських нормативів та зміна
інструментарію монетарної політики. Така модифікація супроводжується сингулярним
зростанням заборгованості у глобальних масштабах, зумовлює нестійкість світової
фінансової системи.
Висновки. Подальші дослідження модифікації механізму пропозиції грошей у світовій
економіці мають враховувати зміни у складі резервних валют у зв’язку із зростанням та
зміцненням економік окремих країн, вплив на обсяги та структуру глобальної ліквідності
нормативів Базеля ІІІ, їх дієвість у зниженні ризиків глобальної фінансової
нестабільності.
Ключові слова: гроші, грошова пропозиція, банк, позика, борг, глобальна ліквідність.
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FORMATION OF MONEY SUPPLY IN WORLD ECONOMY AND MODERN MODIFICATION OF
ITS MECHANIZM
Abstract
Introduction. The formation of money supply is influenced by the policy of "cheap money" and the
emission of the significant amount of money in the modern world economy. Modification of the
money supply mechanism is accompanied by an unprecedented increase of the transactions with
derivative financial instruments, accelerated growth of debt in global scale. This modification
leads to the global imbalances, including the gap between the financial and the real spheres,
increasing risks as to national economies as to world economy.
The purpose of the article is to determine the peculiarities of modern modification of the
mechanism of money supply in the world economy and the risks, that this modification causes.
The study used such methods as analysis, synthesis, scientific abstraction, induction to identify the
main characteristics of modern modification of money supply; comparison; generalization to
make conclusions relating to the evaluation of modern tendencies and the essence of the process
of money supply modification.
Results. The concept of "global liquidity" and its modern structure have been specified. The global
liquidity has been considered as the total amount of means of payment in world currencies, as well
as financial instruments that can be exchanged for these means of payment in the shortest time and
with minimal costs. The changes of structure and volume of global liquidity influence on the
modification of money supply, imbalances between real and financial sectors of global economy. The
peculiarities of the mechanism of modification of the money supply in the world economy are
revealed, among these peculiarities are following: growth of possibilities of money multiplication in
the system of credit institutions; increasing trade by structured financial products and thus masking
the growth of debts; the geographical, quantitative and qualitative imbalances in the supply and
demand of global liquidity; increase of Basel standards role in regulating the multiplication of
money in the network of commercial banks, and changing the tools of the state monetary policy.
Such modification is accompanied by a singular increase of debt in a global scale, possibilities of
transformation of private financial institutions debt into public debt, unpredictable fluctuations in
cryptocurrencies market, increasing the value of global liquidity through cryptocurrencies,
instability of the global financial system, growth of risks of global financial crises.
Conclusions. Further studies of the modification of the money supply mechanism in the world
economy should take into account changes in the composition of reserve currencies due to the
growth and strengthening of individual economies, the impact on the volume and structure of
global liquidity according to Basel III standards, their effectiveness in reducing risks of global
financial instability.
Keywords: money, money supply, bank, loan, debt, global liquidity.
JEL classification: E42; E44; E51
Вступ
Прискорене зростання глобальної заборгованості в останні десятиліття на тлі
проведеної багатьма розвинутими країнами політики «дешевих грошеи» та емісії у
значних обсягах грошової маси призводить до порушення пропорціи у монетарніи сфері,
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
50

а також між реальною та фінансовою сферами економіки. Грошово-кредитна політика
провідних країн світу, істотно трансформуючись під впливом глобальної кризи, сама по
собі стала джерелом зовнішніх шоків. Сучасні особливості формування грошової
пропозиції у світовіи економіці генерують глобальні дисбаланси, у тому числі відрив
параметрів фінансової сфери від реальної, зростання ризиків для розвитку
національних господарств та світової економіки. Це відбувається головним чином
внаслідок модифікації
механізму формування грошової
пропозиції,
яка
супроводжується безпрецедентним зростанням масштабів угод з похідними
фінансовими інструментами, що залучають до піраміди фінансових зобов'язань
величезну кількість приватних осіб, корпораціи і цілі країни.
Крім того, функціонування національних фінансових систем ускладнюється
наявністю інституціиних обмежень, які мають свою специфіку в країнах з ринками, що
трансформуються. Зокрема, в Україні зберігається відносно низькии рівень глибини і
ліквідності національних фінансових ринків, не є поширеними окремі види фінансових
інструментів, важливу роль відіграє доларизація економіки. Все це, поряд з дією
зовнішніх факторів, пов'язаних з ростом глобальної нестабільності, суперечностеи у
політичніи сфері, знижує ефективність національної грошово-кредитної політики,
підвищує ризики для розвитку економік з боку механізму формування грошової
пропозиції.
Вивченню широкого кола питань, пов'язаних з формуванням грошової пропозиції
у світовіи економіці, було приділено пильну увагу як з боку міжнародних фінансових
організаціи та дослідницьких інститутів (Міжнароднии валютнии фонд (МВФ), Банк
міжнародних розрахунків (БМР), Європеиськии центральнии банк, Базельськии комітет
з банківського нагляду), так і зарубіжних та вітчизняних вчених D. Domanski, I. Fender,
P. McGuire, П. Єщенко В. Козюк, Н. Шелудько та ін. [1–7].
Незважаючи на численні розробки даної теми, слід визнати брак комплексного
підходу до розуміння зв’язку між реальним та фінансовим секторами економіки, а також
сучасної модифікації механізму формування грошової пропозиції у світовіи економіці як
фактору ризику глобальної нестабільності.
Мета дослідження
Метою дослідження є визначення особливостеи сучасної модифікації механізму
формування грошової пропозиції та ризиків, що нею породжуються, у світовіи економіці.
Виклад основного матеріалу дослідження
Дослідження особливостеи сучасної модифікації механізму грошової пропозиції
потребує уточнення її складових та ідентифікації категорії «глобальна ліквідність», що
використовується для узагальнення можливих платіжних засобів у глобальному
економічному просторі.
У складі грошової маси традиціино виділяють грошові агрегати М0 (С), М1, М2, М3
та М4, складові яких відрізняються за ступенем ліквідності [8]. Фактично всі агрегати
можуть бути використані в розрахунках як платіжні засоби та визначають грошову
пропозицію у широкому розумінні. У вузькому розумінні до складу пропозиції грошеи
включають готівку поза банківською системою (М0 або С) та депозити (D) на рахунках
фінансово-кредитних установ, які економічні агенти можуть використати для
обслуговування угод. Фактично, це грошовии агрегат М1. Але в сучасніи глобальніи
економіці сукупну пропозицію грошеи пов’язують з глобальною ліквідністю [9,10].
На дании час не існує єдиного загальновизнаного визначення категорії
«глобальна ліквідність». У матеріалах МВФ глобальна ліквідність трактується як
сукупність факторів, що визначають пропозицію фондування (funding) з міжнародних
фінансових центрів, що впливає на доступність глобального фінансування [1, c. 1].
Експерти БМР D. Domanski, I. Fender, P. McGuire визначають ліквідність як легкість (easy),
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
51

з якою актив може бути конвертовании у засіб платежу» [2, с. 58]. В іншіи науковіи
роботі глобальна ліквідність розглядається як сукупна грошова пропозиція у провідних
світових валютах (доларах США, євро, фунтах стерлінгів, ієнах), що чинить
безпосередніи вплив на рівень процентних ставок, котирування цінних паперів, валютні
курси [9].
D. Roche, B. McKee пропонують трактувати ліквідність як будь-яку форму грошеи,
що можуть бути використані для придбання товарів або послуг, інвестовані в будь-які
активи, збереження вартості або повернення активу чи зобов’язань, або для передачі
права власності або ризиків власності іншім [10, с. 31]. За їх аргументами, це визначення
розширює традиціинии склад ліквідності, включаючи до нього широкі гроші або сумарні
банківські кредити, усі форми сек'юритизованого боргу, а також боргу, якии є
синтетично сек'юритизованим шляхом усунення процентних та дефолтних ризиків з
балансів банків за рахунок використання деривативів [10].
Узагальнюючи підходи фахівців, відзначимо, що глобальна ліквідність
розглядається ними, по-перше, як атрибут фінансової системи; по-друге, вимірюється
набором змінних; по-третє, характеризується динамічністю; по-четверте, розглядається
притаманною і грошам, і фінансовим активам.
Враховуючи підході до розуміння глобальної ліквідності, ми її визначаємо як
сумарнии обсяг платіжних засобів у світових валютах, а також фінансових інструментів,
здатних в наикоротші терміни і з мінімальними витратами обмінюватися на зазначені
засоби платежу.
На міжнародному фінансовому ринку країни, в яких заощадження перевищують
інвестиції, а сальдо платіжного балансу по поточних операціях є позитивним,
виступають як кредитори; і, навпаки. Таким чином формуються поточні дисбаланси між
масою товарів і послуг та грошовою пропозицією; заощадженнями та інвестиціями;
ринками праці і капіталів як в межах національних економік, так і світового
господарства, та багато в чому зумовлюють напрями, інтенсивність міжнародних
фінансових потоків, які мають урівноважити товарні та фінансові ринки.
Кардинальні зміни галузевої структури економік більшості країн, збільшення
частки фінансових послуг у ВВП («фінансіалізації») та аномального відокремлення
фінансових операціи від виробництва товарів та послуг зумовлюють безпрецедентне
зростання обсягів фіктивного капіталу у порівнянні з реальним у світовіи економіці,
посилення впливу на хід економічних циклів динаміки фінансової сфери.
Глобальне переміщення виробництва в країни з низькими витратами стимулює
зростання доходів в країнах-експортерах, але надлишкові заощадження, не пов'язані із
забезпеченням трансакціи з реальними активами, неминуче потрапляють у сферу
фінансів. Низькі ставки по запозиченням провокують значну мультиплікацію грошеи.
«Дешеві» гроші, що приимають форму «дешевих» кредитів, – один з наиважливіших
чинників збільшення непродуктивного попиту на фінансові активи. Розширення обсягів
угод з активами такого типу супроводжується збільшенням фінансового важелю і
зростанням торгівлі ризиками, що, послаблює залежність між ліквідністю і боргами,
прискорюючи роздування глобальної боргової бульбашки.
США як наибільшии світовии центр залучення іноземного капіталу в умовах
доларизації світового господарства спроможні суттєво впливати на иого
розбалансування. Сценаріи розгортання фінансової кризи 2007-2009 рр. показав, що
проблема боргів та браку ліквідності приватних фінансових інститутів нерідко
вирішується шляхом залучення коштів державних бюджетів і кредитів центральних
банків, що призводить до генерації кризи державного боргу в глобальних масштабах.
Модель відтворення, побудована на масштабному зовнішньому фінансуванні, сприяла
утворенню надлишку ліквідності і розгортанню кризових явищ спочатку в США, а потім
і в глобальних масштабах.
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Спроби подолання цієї кризи спочатку здіиснювалися шляхом необмеженого
кредитування житлового будівництва. У цих заходах брали участь провідні світові
банки, що зрештою призвело до невиконання зобов'язань з боку позичальників і
технічного дефолту низки фінансових інститутів світового значення. В результаті
пов'язані з ними приватні фінансові організації і корпорації по всьому світу стали
відчувати брак ліквідності, а точніше – накопичили величезні борги. Вирішувалася ця
проблема шляхом залучення коштів державних бюджетів і кредитів центральних
банків.
Перші півтора десятиліття XXI ст. стали часом істотних змін у фінансовіи сфері
провідних країн. Глобальна економіка виявилася в «ліквідніи пастці». Тому монетарна
влада змушена вдаватися до нетрадиціиного методу грошово-кредитної політики –
кількісного пом'якшення, при якому для введення певної кількості грошеи в економіку
центральнии банк купує або бере в забезпечення фінансові активи. Зокрема, програма
кількісного пом’якшення тривала у США маиже шість років, з грудня 2008 р. до жовтня
2014 р. Ії реалізація проходила у кілька етапів, та як наслідок, грошова база збільшилася
у 2,2 рази, від $1,7 трлн до $3,9 трлн. При цьому річні темпи її приросту виявилися
безпрецедентними [11, с. 69].
Сформовании до початку XXI століття механізм створення грошеи на основі
коридору відсоткових ставок включав в якості основних елементів створювану
центральним банком грошову базу, основною складовою частиною якої є резерви
комерціиних банків і грошовии мультиплікатор. Та в сучасних умовах роль механізму
резервування у грошовіи мультиплікації змінилася. Так, фахівці Банку Англії
наголошують: «Замість того, щоб контролювати обсяг резервів, центральні банки в
дании час здіиснюють монетарну політику шляхом встановлення вартості резервів,
тобто відсоткових ставок» [12]. Експерти ФРС США вказують на те, що лише незначна
частка агрегату М2 пов'язана з резервами, які створюються ФРС в ході проведення
операціи на відкритому ринку. До того ж, концепція мультиплікатора не узгоджується з
політикою ФРС США щодо регулювання грошової пропозиції на основі контролю за
ставкою по федеральних фондах [13]. У таких країнах, як Великобританія, Австралія,
Канада, Швеція, обов'язкові резервні вимоги не встановлюються. Але фактично
відсутність резервних вимог (r→0) означає значне зростання величини грошового
мультиплікатора, оскільки мультиплікатор є зворотною величиною до норми
резервування. Також для грошової мультиплікації в сучасних умовах підвищується роль
сальдо кореспондентських рахунків комерціиних банків в центральному банку, та
кредитна активність комерціиних банків виявляється залежною і від нормативів
ліквідності, і від відсоткової ставки за операціями з центральним банком. За оцінкою
Т. Андресена, за існуючого режиму регулювання, кредитні гроші зростають ендогенно з
експоненціиною швидкістю [14].
Важливо звернути увагу на парадокс, пов'язании з формуванням ставки з надання
ліквідності банківського сектору. Ця ставка визначається ЦБ. Але гроші, що надаються
за нею, повинні забезпечувати оборотність в платіжніи системі грошеи, створених
комерціиними банками. Фактично ЦБ встановлює ціну грошеи, створених
комерціиними банками. Але «санкціонуючи» оборот цих грошеи, ЦБ тим самим приимає
участь у генерації та розподілі ризиків кредитних операціи комерціиних банків.
Зміни механізму формування грошової пропозиції зумовлюються і формуванням
центральними банками провідних країн та регіональними організаціями національних
платіжних систем міжбанківських розрахунків, а також укладанням Базельських угод
про норми пруденціиного нагляду за діяльністю кредитних організаціи.
Якщо в «Базель І» визнавалося обмежене коло інструментів пом'якшення ризиків,
то в «Базель ІІ» (2004 р.) коло таких інструментів стало ширшим. Зокрема, стали
охоплюватися гарантії та кредитні деривати, хоча тільки типу «кредитнии дефолтнии
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своп», «кредитне-дефолтне боргове зобов'язання» та «своп повного повернення». Почав
застосовуватися балансовии неттінг, якии до цього можна було застосовувати тільки до
новітніх позабалансових інструментів.
T. Andresen у зв'язку з Базельськими нормами регулювання зазначає: «Причина
прииняття Базельських угод полягає в запобіганні неплатоспроможності банківського
сектору. Однак, це регулювання має побічнии вплив на зростання ендогенних
кредитних грошеи, швидкість якого зворотно пропорціина встановленому
мінімальному співвідношенню капітал/ активи» [14]. Згідно з Базельськими угодами,
показником, якии регулює масштаби кредитних операціи комерціиних банків, є
відношення капіталу до активів (виданих кредитів і придбаних боргових фінансових
інструментів), зважених за ступенем ризику. Але продаж ризикованих активів при їх
сек'юритизації збільшує можливості банків з нарощування кредитних операціи,
приховує рівень їх ризиків та надає потужного імпульсу процесу заміщення старих
боргів на нові, що прискорює зростання глобальної заборгованості.
Іншими словами, банки спочатку видають кредити, в тому числі з високим
ступенем ризику, і реалізують їх спеціально створюваним компаніям. Останні емітують
на основі цих кредитів цінні папери, забезпечені активами, і продають їх інститутам
фінансового ринку. В результаті знижується показник ризику банківських активів, а це
дозволяє банкам продовжити процес кредитування і, відповідно, створення грошеи.
Наприклад, банки США стали активно використовувати для мінімізації потреб в грошах
ФРС розрахунки через приватну клірингову систему CHIPS (Clearing House and Interbank
Payments System).
Особливістю «Базеля III» (затверджении у 2010-2011 рр., перехід до стандартів
якого передбачении до 2022 р.) стало звернення не тільки до нормативного
регулювання достатності капіталу, але и до ліквідності (короткострокової та
довгострокової), нормативи якої в кожніи країні самостіино встановлювалися
національними регулюючими органами, а також урахування золота у складі
високоліквідних активів банку при розрахунку показників иого ліквідності.
Стандартами Базеля ІІІ був передбачении паралельнии розрахунок банками показника
левериджу з існуючим показником достатності капіталу та включення иого до переліку
обов'язкових. За обов'язкові нормативи ліквідності були визначені показник
короткострокової ліквідності Liquidity Coverage Ratio (LCR) і показник чистого
стабільного фондування на регулярніи основі Net Stable Funding Ratio (NSFR). Так,
застосування індикатора LCR, що визначає мінімальнии обсяг ліквідних активів, які
комерціині банки повинні мати на випадок відтоку ресурсів в кризовии період протягом
30 днів, може призвести до уповільнення зростання кредитної активності комерціиних
банків і, відповідно, до зменшення обсягів створюваних ними депозитних грошеи.
У контексті взаємодії реального і фінансового ринків кредитні кризи ХХІ ст. є
вельми показовими, оскільки породили явища, форми яких не характерні для
попередніх криз ліквідності. Завдяки сек'юритизації активів і у гігантських масштабах
використання похідних інструментів, особливо свопів, різко розширилася торгівля
структурованими фінансовими продуктами. У цих формах отримав потужнии імпульс
процес заміщення старих боргів на нові, прямим наслідком якого стало прискорення
зростання глобальної заборгованості.
Значнии внесок у випереджаюче зростання вартості боргу в сучасних умовах робить сек'юритизація активів. Структура глобальної ліквідності віддзеркалює непропорціине зростання сек'юритизованих боргів та деривативів у її складі (табл. 1), їх частка у
складі глобальної ліквідності підвищилася у другому десятиріччі ХХІ столітті до 94%.
Структура сек'юритизованих боргів, що враховуються в складі глобальної
ліквідності, оцінюється за валютами таким чином: 40% у доларі США, 26% у Євро, 34%
інші валюти; деривативів – 35% у доларі США, 34% у Євро, 31% в інших валютах [10]. У
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період 2011–2020 рр. обсяг ОТС деривативів сягав від 492 трлн (2015 р.) до
710 трлн дол. США (2013 р.), наприкінці 2019 р. він становив 559 трлн дол. США [15].
Отже, ринок похідних фінансових інструментів досяг астрономічних розмірів і є все
менше пов'язаним з обсягами вихідних боргів. Його подальше зростання загрожує
деструктивним вибухом у фінансовіи системі світової економіки.
Таблиця 1. Структура глобальної ліквідності у другому десятиріччі ХХІ ст.
Показник
Грошова база (power money)
Грошова маса (broad money)
Сек’юритизовані борги
Деривативи

Частка світового ВВП, %
9
70
148
1048

Частка глобальної ліквідності, %
1
5
12
82

Джерело: [10,15]
Та не можна не враховувати на початку третього десятиріччя ХХІ століття у складі
глобальної ліквідності криптовалют. За оцінками фахівців, у світі існує понад 1300 криптовалют. Розмір ринкової капіталізації на початок 2019 року такої криптовалюти як
Bitcoin (BTC) досягла 67,3 млрд дол. США, Ethereum (ETH) – 15,6 млрд дол. США, Ripple
(XRP) – 14,7 млрд дол. США, Bitcoin Cash – 2,8 млрд дол. США, EOS – 2,4 млрд дол. США,
Stellar (XLM) – 2,2 млрд дол. США [16, с. 10-11]. У наукових публікаціях ведуться дискусії,
чи є криптовалюти дійсно грошима та, зокрема, чи виконують вони всі функції грошей
[17, с. 54], але безумовно реаліями сучасного економічного простору стали їх
використання і як засобу збереження (нагромадження) вартості, і як засобу платежу, при
цьому не лише у віртуальних угодах, але й в угодах з реальними активами.
Децентралізація їх емісії та обігу, дозволяючи власникам обходити контроль та
обмеження центральних банків, одночасно містить ризики волатильності їх вартості,
зростання, тіньових та спекулятивних операцій, непродуктивного переплетіння з
ринком реальних грошей та неконтрольованого впливу на їх попит та пропозицію.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, сучасна модифікація грошової пропозиції полягає у зростанні
можливостеи грошової мультиплікації у системі кредитних інститутів; змінах в
інструментарії державної монетарної політики; поширенні впливу наднаціонального
регулювання на кредитні інститути; зростанні ролі у регулюванні кредитної активності
комерціиних банків та банківської мультиплікації грошеи базельських нормативів;
географічних, кількісних та якісних дисбалансах у попиті та пропозиції глобальної
ліквідності; зростанні торгівлі фінансовими продуктами, більшість яких представляють
собою не позичковии капітал, а структуровані фінансові продукти, що маскують
заміщення старих боргів на нові, значному внеску у зростання заборгованості
сек'юритизації боргів; збільшення вартості глобальної ліквідності за рахунок
криптовалют. Така модифікація містить загрози трансформації кризи ліквідності
приватних фінансових інститутів у кризу державної заборгованості, сингулярного
зростання заборгованості у глобальних масштабах, глобальних фінансових криз.
Подальші дослідження модифікації механізму пропозиції грошеи у світовіи
економіці мають враховувати зміни у складі резервних валют у зв’язку із зростанням та
зміцненням економік окремих країн, вплив на обсяги та структуру глобальної
ліквідності нормативів Базеля ІІІ, їх дієвість у зниженні ризиків глобальної фінансової
нестабільності.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОНКУРЕНТНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОЦІНКА
Красноруцькии, О. О. Детермінанти впливу зовнішнього середовища на конкурентнии
потенціал аграрних підприємств та їх оцінка [Текст] / Олексіи Олександрович
Красноруцькии, Юріи Іванович Данько, Анна Миколаївна Орел // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 3. – С. 58-73. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Для аграрного сектору, як ключової сукупності галузей національної економіки,
сучасні тенденції інноваційного розвитку, крім позитивних результатів, створюють
додаткові складнощі в екологічному розрізі, обумовлюючи потребу у враховані всіх
аспектів діяльності суб’єктів аграрного бізнесу та ступеню антропогенного впливу.
Багаторівневість зовнішнього середовища й складні причинно-наслідкові зв’язки між його
чинниками, які обумовлюють вибір конкурентної стратегії для забезпечення
конкурентоспроможності підприємства в системі інноваційно-інвестиційного розвитку,
відіграє вирішальну роль у детермінації напрямів формування та використання
конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу.
Метою статтю є виділення факторів зовнішнього середовища для формування
конкурентного потенціалу аграрних підприємств та розробка методики їх оцінки.
Результати. Виділено найбільш значущі фактори зовнішнього середовища для
формування конкурентного потенціалу аграрних підприємств, які було умовно поділено
на мікроекономічні, макроекономічні та наднаціональні. Мікроекономічні фактори
включають: ємність ринку, постачальників, тип ринку за ознакою умов конкуренції,
умови конкуренції на ринку ресурсів, стан логістичної інфраструктури. До
макроекономічних факторів віднесено: політичну стабільність, валютний курс,
інфляцію, стан розвитку фінансового ринку, правове регулювання, екологічну ситуацію,
включеність у процеси науково-технічного прогресу, демографічні. Фактори наднаціо© Олексій Олександрович Красноруцький, Юрій Іванович Данько,
Анна Миколаївна Орел, 2020
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нального характеру містять: правила торгівлі, тарифні обмеження в країнах –
торгівельних партнерах, нетарифні обмеження в країнах - торгівельних партнерах,
світові ціни. З метою оцінювання впливу чинників зовнішнього середовища, попередня
згрупованого в 3 множини, було розроблено когнітивну карту, яка представляє собою
знаковоорієнтований граф, концепти якого відповідають обраним чинникам включаючи
конкурентний потенціал суб’єктів аграрного бізнесу. Структура когнітивної карти
відображає зв’язки між чинниками, які набувають позитивного, негативного або
нейтрального значення в залежності від каналу загальних характеристик. На основі
побудованою когнітивної карти було розроблено сценарії шляхом внесення імпульсів в
окремі вершини графу. Розрахувавши збудження, яке здійснює такий імпульс було
встановлено значення конкурентного потенціалу в залежності від впливу кожного з
обраних чинників.
Ключові слова: оцінка, конкуренція, конкурентний потенціал, фактори зовнішнього
середовища.
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DETERMINANTS OF THE IMPACT OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE
COMPETITIVE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THEIR EVALUATION
Abstract
Introduction. For the agricultural sector, as a key set of sectors of the national economy, current
trends in innovation, in addition to positive results, create additional difficulties in the
environmental context, necessitating the need to take into account all aspects of agricultural
business and the degree of anthropogenic impact. The multilevel environment and complex causal
links between its factors, which determine the choice of competitive strategy to ensure the
competitiveness of the enterprise in the system of innovation and investment development, plays
a crucial role in determining the formation and use of competitive potential of agribusiness
entities.
The purpose of the article is to identify environmental factors for the formation of the competitive
potential of agricultural enterprises and the development of methods for their evaluation.
Results. The most significant factors of the external environment for the formation of the
competitive potential of agricultural enterprises were conditionally divided into microeconomic,
macroeconomic and supranational. Microeconomic factors include: market capacity, suppliers,
type of market on the basis of conditions of competition, conditions of competition in the resource
market, the state of logistics infrastructure. Macroeconomic factors include: political stability,
exchange rate, inflation, the state of development of the financial market, legal regulation,
environmental situation, involvement in the processes of scientific and technological progress,
demographic. Factors of a supranational nature include: trade rules, tariff restrictions in
countries - trading partners, non-tariff restrictions in countries - trading partners, world prices.
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In order to assess the impact of environmental factors, previously grouped into 3 sets, a cognitive
map was developed, which is a sign-oriented graph, the concepts of which correspond to the
selected factors, including the competitive potential of agricultural businesses. The structure of
the cognitive map reflects the relationships between factors that become positive, negative or
neutral, depending on the channel of general characteristics. Based on the constructed cognitive
map, scenarios were developed by introducing impulses into individual vertices of the graph. By
calculating the excitation that carries such an impulse, the value of competitive potential was
established depending on the influence of each of the selected factors.
Key words: assessment, competition, competitive potential, environmental factors.
JEL classification: M15; M22
Вступ
Для агарного сектору, як ключової сукупності галузеи національної економіки,
сучасні тенденції інноваціиного розвитку, крім позитивних результатів, створюють
додаткові складнощі в екологічному розрізі, обумовлюючи потребу у враховані всіх
аспектів діяльності суб’єктів аграрного бізнесу та ступеню антропогенного впливу.
Багаторівневість зовнішнього середовища и складні причинно-наслідкові зв’язки між
иого чинниками, які обумовлюють вибір конкурентної стратегії для забезпечення
конкурентоспроможності підприємства в системі інноваціино-інвестиціиного розвитку,
відіграє вирішальну роль у детермінації напрямів формування та використання
конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу.
Питаннями дослідження змісту формування, використання та розвитку
конкурентного потенціалу заималися численні вітчизняні та закордонні дослідники, зпоміж яких варто виділити таких, як: Ю. О. Лупенко, Г. В. Омельчак, О. Є. Бабина,
Л. В. Балабанова, О. Д. Гудзинськии, І. М. Кирчата, Е. В. Попов, О. С. Федонін, І. М. Рєпіна,
О. І. Олексюк, М. В. Стахова, М. Й. Малік, О. М. Николюк, В. Б. Полянко, А. Є. Воронкова.
Мета дослідження
Метою статтю є виділення факторів зовнішнього середовища для формування
конкурентного потенціалу аграрних підприємств та розробка методики їх оцінки.
Виклад основного матеріалу дослідження
Одним з наибільш перспективних методів в оцінці зовнішніх детермінант
конкурентного потенціалу, на наш погляд, є метод експертних оцінок. Це зумовлено
багатоаспектністю процесів впливу на підприємство зовнішніх сил. Зовнішні фактори не
залежать від дії самого підприємства, виникають і діють поза иого межами.
Цільовии аналіз, що ґрунтується на результатах експертних оцінок, здіиснюється
у декілька етапів:
1. Визначення мети дослідження. В рамках представленої роботи її
сформульовано, як визначення факторів зовнішнього середовища з наибільшим
потенціалом впливу на конкурентнии потенціал суб’єктів агробізнесу.
2. Визначення оптимального кількісного та якісного складу групи експертів. До
складу експертів залучено достатньо обізнаних з проблем функціонування агробізнесу
практиків (керівників аграрних підприємств Золочівського, Дергачівського раионів
Харківської області), а також науковців, що заимаються проблемами розвитку аграрного
сектору економіки України, а саме співробітників Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Такии підхід
використано задля поєднання практичного і академічного підходів в дослідженнях.
3. Створення групи експертів. Було створено групу експертів із 15 осіб.
4. Визначення способу опитування. Заповнення розроблених автором таблиць.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
60

5. Складання програми обстеження і анкети (листка) опитування. Обстеження
проводилося в два етапи. Для кожного з них було розроблено листок опитування у формі
таблиць.
6. Проведення опитування.
7. Аналіз отриманої від експертів інформації. Для аналізу було обрано метод
побудови когнітивних карт та сценарного моделювання.
8. Узагальнення результатів експертизи, розробка можливих варіантів
досягнення поставленої мети.
Важливим етапом в реалізації методики експертних оцінок є розробка листка
опитування, складові якого якомога повніше відбивають економічні реалії і дозволяють
отримати релевантні результати.
В реалізацію зазначеної мети розв’язувалось завдання виділення і обґрунтування
наибільш значущих факторів зовнішнього середовища для формування конкурентного
потенціалу аграрних підприємств. Зовнішні фактори можна умовно поділити на
мікроекономічні, макроекономічні та наднаціональні.
Мікроекономічні фактори включають: ємність ринку; постачальників; тип ринку
за ознакою умов конкуренції; умови конкуренції на ринку ресурсів; стан логістичної
інфраструктури.
До макроекономічних факторів ми віднесли: політичну стабільність; валютнии
курс; інфляцію; диверсифікованість джерел фінансування; правове регулювання;
екологічну ситуацію; включеність у процеси науково-технічного прогресу;
демографічні.
Фактори наднаціонального характеру містять: правила торгівлі; тарифні
обмеження в країнах – торгівельних партнерах; нетарифні обмеження в країнах –
торгівельних партнерах; світові ціни.
Ємність ринку. Основним фактором, що визначає ємність внутрішнього ринку, є
купівельна спроможність населення, детермінована рівнем доходів. Аналіз
статистичних даних призводить до невтішних висновків. Так, станом на 2019 рік Україна
має найнижчу в Європі купівельною спроможністю на душу населення. Пересічний
українець після сплати обов'язкових платежів може щороку витратити в середньому
1830 євро. Ця сума маже в 37 разів менша, ніж у середньому витрачає мешканець країнилідера рейтингу Ліхтенштейну [1]. При цьому, витрати на продукти харчування та
безалкогольні напої в Україні в 2019 році склали 46,6%. Це не відповідає
загальносвітовим стандартам. Так, в Польщі частка витрат на продукти харчування
складає 20%, в Німеччині – 9,8, в США – 11%. Рівень споживання м’яса і м’ясопродуктів,
молока і молокопродуктів, риби і фруктів не досягають раціональних норм харчування
(молока на 46%, м’яса -38%, фруктів – 42%, риби – 33%) [2]. Отже, ємність внутрішнього
ринку є недостатньою для реалізації економічних прагнень аграрних підприємств в
Україні. Відповідно, актуалізується питання аналізу ємності зовнішнього ринку.
За підрахунками аналітиків, у 2019 році європеиські споживачі у 42 країнах
розпоряджалися маиже 10 трильионами євро. Це на 3,5 відсотка більше, ніж в 2018 році.
Загальнии середніи показник купівельної спроможності для усіх кран Європи склав
14739 євро на рік на людину [1].
Перспективним є ринок Близького Сходу, а також азіиські ринки, зокрема Китаи,
Пакистан, Індонезія. В зазначених країнах відбувається постіине зростання населення
при незадоволеності потреб в сільськогосподарськіи продукції. В ТОП-5 країн, які більше
за інших імпортували українську сільськогосподарську продукцію ввіишли Китаи
(10,2%), Єгипет (10,1%), Іспанія і Нідерланди (по 8,0%), Туреччина (6,6%) [3].
Постачальники. Постачальниками на ринку сільськогосподарської продукції є
виробники сільськогосподарської техніки; добрив та засобів захисту рослин і тварин;
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постачальники паливно-мастильних матеріалів; компанії, що забезпечують ринок
посівними матеріалами, племінною худобою тощо.
Таблиця 1. Купівля підприємствами нової сільськогосподарської техніки та запчастин, автомобілів вантажних за потужністю, видами та марками у 2019 році [4]
Наименування
Трактори всіх видів
з потужністю менше 40 кВт
«Беларус»
«Foton»
Інші
з потужністю від 40 до 60 кВт
«Беларус»
«Кии»
«МТЗ»
«Foton»
Інші
з потужністю від 60 до 100 кВт
«Агротрон»
«Агрофарм»
«Беларус»
«Кии»
«МТЗ»
«ЮМЗ»
«Case»
«Claаs»
«Deutz-Fahr»
«Fendt»
«Foton»
«John Deere»
«Kubota»
«Landini»
«Massey Ferguson»
«New Holland»
«Valtra»
«Zetor»
інші

Кількість,
шт.
2109
61
19
9
33
187
128
к
8
к
46
817
6
к
254
к
50
к
30
12
12
к
к
169
к
13
15
93
8
8
127

Середня ціна, тис. грн за шт.
2019
2019 у % до 2018
2158,4
107,5
309,2
102,2
321,1
101,2
231,8
78,7
323,5
124,1
589,5
108,0
435,0
95,3
к
к
669,0
145,5
к
к
1030,2
103,8
1002,7
103,1
734,0
75,9
к
к
474,4
94,0
к
к
447,7
90,2
к
−
1229,1
109,1
1946,5
103,9
1033,8
108,8
к
к
к
к
1314,4
95,5
к
−
1065,7
90,9
2080,8
136,5
1191,9
85,5
1085,9
к
1225,6
99,4
1378,3
86,8

Як видно з представлених статистичних даних, наибільшим попитом в 2019 році
користувалися трактори з потужністю від 60 до 100 кВт, що свідчить про укрупнення і
концентрацію сільськогосподарського виробництва. Лідерами з постачання техніки є
компанії «Беларус», «John Deere», «New Holland», «МТЗ», «Case».
Структура ринку добрив та захисту рослин і тварин в Україні характеризується
домінуванням імпортної продукції, а отже спостерігається значнии потенціал впливу на
конкурентнии потенціал національних аграрних підприємств через динаміку цін.
Аналізуючи дані, отримані в ході проведення панельного дослідження ринку
посівного матеріалу України в 2018 році, доходимо висновку, що в сортовіи структурі
сільгоспвиробників озимої пшениці і ячменю сорту вітчизняної селекції заимають
домінуюче становище. При цьому застосування репродуктивного посівного матеріалу
має масовии характер, тоді як частка елітного насіння не перевищує 7% від загального
обсягу посіяного насіння. У тои же час, стосовно тривалості обробітку сортів зернових
культур слід зазначити, що близько чверті господарств, які обробляють озимі зернові,
використовують сорти старої репродукції, а це є однією з причин зниження врожаиності.
При розмноженні насіння в господарствах протягом ряду років, їх якісні характеристики
поступово погіршуються через засмічення і накопичення хвороб [5].
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Імпорт посівного матеріалу в Україну в останні роки тримається на рівні 140-150
мільионів доларів на рік, витісняючи при цьому вітчизняне насіння. Основними
імпортерами є Франція і Німеччина. Вітчизнянии насінневии ринок має тенденцію до
монополізації, що призведе до зростання цін. За останні роки в результаті поглинання і
злиття кількість гравців на зазначеному ринку зменшилася з 2000 до 200 [6].
Проблема комплектування підприємств промислового скотарства України
високопродуктивними тваринами, які наибільш пристосовані до умов промислової
технології, вирішується шляхом імпорту спеціалізованих молочних порід, зокрема
гольштинської породи. За існуючих цін на молоко і яловичину відтворення власного
поголів’я в господарствах є збитковим.
Тип ринку за ознакою умов конкуренції. Ринок сільськогосподарської продукції є
наибільш наближеним до теоретичної моделі досконалої конкуренції. Ії основними
ознаками є наявність великої кількості суб’єктів; стандартна продукція, що
пропонується для продажу; відсутність механізму впливу окремого виробника на
ринкову ціну продукції; відсутність бар’єрів входу до галузі і виходу з неї; недоцільність
використання методів нецінової конкуренції.
Умови конкуренції на ринку ресурсів. Вище перераховані ринки ресурсів в
переважніи більшості представлені структурами монополістичної конкуренції (ринок
сільськогосподарської техніки, ринок добрив та засобів захисту рослин і тварин). Ім
притаманні диференціація продукції за споживчими якостями, широке застосування
інструментів цінової та нецінової конкуренції. Прикладом нецінової конкуренції на
ринку сільськогосподарської техніки є організація сервісних центрів. Ринок паливномастильних матеріалів підпадає під ознаки олігополії. Вона характеризується наявністю
значних бар’єрів входу на ринок, зокрема за ознакою початкового капіталу, а також
взаємозалежністю у виборі цінової політики. Ринок насіннєвого матеріалу в Україні
тяжіє до монопольних тенденціи. Подібна ситуація характерна і для глобального ринку,
так як кожна велика компанія з цього сегменту спеціалізується на селекції сортів для
певної природно-географічної зони.
Стан
логістичної
інфраструктури.
Основною
проблемою
для
сільськогосподарських підприємств є невідповідність логістичних маршрутів та
інфраструктури сучасним вимогам аграрного сектору. Цеи висновок підтверджується
аналізом складових Logistics Performance Index. Так, для України мінімальні оцінки
отримали наступні фактори: рівень міжнародного транспортування, митні процедури,
логістична інфраструктура.
Зазначена вище теза є справедливою і для ринку ПММ, де у балансі споживання
переважає імпорт. Внутрішні ціни на ПММ не відбивають адекватно світову динаміку,
маючи загальну тенденцію до зростання. Втрати українських виробників аграрної
продукції від недосконалості логістичних процедур складають 20 дол США на кожніи
тоні, що на 40% більше, ніж в Німеччині, і на 30% більше, ніж в США [7]. Значну роль при
цьому відіграє вартість доступу до інфраструктурних об’єктів. Так, в структурі вартості
перевалки зерна 53% припадає на оплату за доступ до причалу, подачу вагонів,
електроенергії, водопостачання та водовідведення, оренду нерухомого маина,
компенсацію земельного податку, страхування. Решта – 47% – транспортноекспедиціині послуги [8].
Політична стабільність. Зазначений чинник є визначальним у визначенні структури та рівня політичних ризиків. Основними факторами нестабільності в Україні є:
- недостатня специфікація та гарантування прав власності;
- непрозорі способи ухвалення рішень;
- корупційні відносини;
- нестабільність груп впливу.
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Як зазначають експерти, політична нестабільність пов`язана з практичним
ревізуванням засад чинного законодавства, але фактичною відмовою від розробки
документів державної політики, які б фіксували засадничі принципи організації системи
державної влади та основ національної безпеки [9].
Валютний курс. Курси валют визначають відносну вартість національної
продукції у міжнародній торгівлі. Падіння курсу національної валюти призводить до
зниження цін національних товарів на світовому ринку, підвищуючи їх
конкурентоспроможність. При цьому, ціни зарубіжних аналогів зростають, що діє на
користь українських товаровиробників.
Ревальвація валюти негативним чином впливає на стан економічної стійкості
національних компаній: доходи компаній-експортерів знижуються в результаті
перерахунку їх валютної виручки на національну валюту. Компенсаційні механізми у
вигляді підвищення ціни на товари національного виробника є недоступними.
Одночасно покращуються позиції компаній – імпортерів.
Інфляція. Інфляція має неоднозначний вплив на конкурентний потенціал
підприємств аграрного сектору. Як правило, ринок сільськогосподарської продукції
відчуває на собі дію інфляції пропозиції, тобто внутрішні ціни на товари аграрного
сектору підвищуються в результаті зростання цін на ресурси. Спостерігається
збільшення частки витрат у ціні кінцевої продукції. Це у поєднанні з низькою
купівельною спроможністю населення України має наслідком падіння попиту та
зниження валового прибутку.
Стан розвитку фінансового ринку. Цей фактор є визначальним у процесах
диверсифікації джерел залучення капіталу для потреб розвитку суб’єктів аграрного
ринку, так як саме фінансовий ринок включає сукупність відносин та інститутів
перерозподілу капіталу, локалізує операції з міграції та трансформації вільного
капіталу. Зазначене функціональне призначення реалізується через інститути
фінансової інфраструктури.
Правове регулювання. Правове регулювання аграрного ринку – це діяльність
держави щодо встановлення обов'язкових для виконання норм (правил) поведінки
суб'єктів аграрного виробництва. Правові методи управління є проявом дії
адміністративних методів. Вони поділяються на:
- методи прямої дії – методи, які реалізуються без опосередкуючих факторів
шляхом безпосереднього втручання в аграрну економіку за допомогою наступних
інструментів: нормативно-законотворча діяльність, прямі фінансові витрати уряду,
державні контракти і замовлення, фінансові преференції, фіксовані ціни, ліцензування,
державні стандарти, встановлення митних і немитних обмежень для
зовнішньоекономічної діяльності тощо;
- методи непрямої дії – методи опосередкованого впливу держави на економіку
(через стимули та санкції) Вони реалізуються через інструменти фіскальної, бюджетної,
грошово-кредитної, інвестиційної, амортизаційної, інноваційної та інших напрямів
економічної політики.
Особливістю України щодо механізму регулювання економіки в цілому і аграрної
сфери, зокрема, є поширення і укорінення такого виду корупції як захоплення держави:
створюються штучні бар’єри, як на ринках, так у політичніи системі, знищуються
стимули економічної діяльності і політичної активності у всіх, хто не належить до
правлячої еліти. Отже, на першии план виходять групи впливу, а також діяльність так
званого «аграрного лоббі».
Екологічна ситуація. Глобальне потепління, що проявляється у підвищенні
середніх температур, зміні режиму опадів, зростанні екстремальних погодних явищ,
підвищенні шкоди, що завдається шкідниками і хворобами, має потенціал
переформатування аграрного ринку. Прогнозується виділення двох груп країн:
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1. Південні, низькоширотні країни (Індія, країни Африки на південь від Сахари і
Південна Азія), зміни в яких будуть дуже негативними, що позначиться на зниженні
врожайності аграрних культур.
2. Країни Північної Америки, деякі райони Південної Америки (наприклад, Чілі),
Східної Європи (наприклад, Україні) і Центральній Азії, що отримають фактори
нарощування конкурентного потенціалу.
Україна має перспективи використати порівняльні переваги і рівень
конкурентоспроможності сільського господарства та виграти від глобального
потепління країн, значно наростивши обсяги експорту продовольства на світові ринки.
Включеність у процеси науково-технічного прогресу. Важливий вплив на конкурентний потенціал аграрних підприємств має рівень техніко-технологічної оснащеності
виробничих і логістичних процесів. Розмір прибутку (за умови відсутності впливу на
рівень ринкових цін) визначається витратами. Останні ж є похідною від технологій, що
застосовуються в умовах виробництва і доведення продукції до споживача.
Експерти відзначають п’ятирічне відставання техніки, що використовується
аграріями в Україні, від імплементованих до наиновіших технологіи машин. Однією з
перепон інтенсифікації зазначених процесів є процес сертифікації, пов'язании зі
значними витратами фінансових ресурсів і часу.
Великі агрокомпанії, дрібні сімейні фермерські господарства мають використовувати мультиплікаційний ефект впровадження результатів науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт в розрізі стратегії нарощування конкурентного
потенціалу. Річна внутрішня дохідність інвестицій в НДДКР в сфері сільського
господарства становить у провідних аграрних країнах 20-35%. Позитивний вплив таких
інвестицій на вартість сільськогосподарської продукції, визначений за співвідношенням
витрат і доходів, становить приблизно 6-12% (залежно від країни) [10].
Демографічні. Демографічна ситуація в країні формується відповідно до відтворення населення та міграційних процесів. В Україні спостерігаються процеси депопуляції, демографічна структура порушилась в бік старіння населення, посилилася
нераціональна міграція.
Демографічна ситуація впливає, зокрема, на ємність внутрішнього ринку, а також
на процеси, що відбуваються на ринку робочої сили. Особливість аграрного сектору
полягає в тому, що кадровий потенціал тут формується переважно з мешканців тієї
місцевості, де розташовано підприємство.
На прийняття суб’єктом рішення щодо місця проживання і праці впливають такі
фактори, як наявність робочих місць, престижність праці, рівень оплати праці. Саме
зазначені чинники визначають структуру розподілення населення на території країни.
В результаті їх дії у поєднанні з високою смертністю, низькою народжуваністю та
відпливом молоді спостерігаємо занепад і вимирання значної частини сіл. За останні 20
років в Україні зникло близько 500 сіл. Ще стільки ж існують тільки на папері – люди там
не живуть.
Цікавим є аналіз даних щодо міграційного руху населення за типом місцевості
(міська та сільська місцевість) (табл. 2).
Як видно з даних представленої таблиці, за період 2002-2019 рр. кількість
сільського населення зменшилась на 267 386 осіб, найбільший відтік спостерігався у
2005 році (51 111 осіб), періодом прирощення стали 2014-2017 роки. При цьому
спостерігається незначний міграційний приріст, який склав 39 983 особи. Цілком
обґрунтовано можна стверджувати, що для сільської місцевості характерним є дефіцит
кадрів різної кваліфікації, особливо висококваліфікованих.
Правила торгівлі. Лібералізація національного зовнішньоторговельного режиму,
а також режимів країн-членів ВТО відносно України як її учасника, вплинули на
конкурентоспроможність продукції аграрного сектору.
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Таблиця 2. Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002-2019 роках
(розраховано за [11])
Усі потоки (осіб)
У т. ч. міждержавна міграція (осіб)
кількість
міграціинии приріст,
кількість
кількість
міграціинии приріст,
вибулих
скорочення (-)
прибулих
вибулих
скорочення (-)
Міська та сільська місцевість
2004
789 379
796 994
-7 615
38 567
46 182
-7 615
2005
763 222
758 639
4 583
39 580
34 997
4 583
2006
765 882
751 637
14 245
44 227
29 982
14 245
2007
758 292
741 454
16 838
46 507
29 669
16 838
2008
710 790
695 869
14 921
37 323
22 402
14 921
2009
642 819
629 372
13 447
32 917
19 470
13 447
2010
683 449
667 316
16 133
30 810
14 677
16 133
2011
669 397
652 301
17 096
31 684
14 588
17 096
2012
726 226
664 382
61 844
76 361
14 517
61 844
2013
675 942
644 029
31 913
54 100
22 187
31 913
2014 1
542 506
519 914
22 592
42 698
21 599
21 099
2015 1
533 278
519 045
14 233
30 659
21 409
9 250
2016 1,2
256 808
246 188
10 620
14 311
6 465
7 846
2017 1,2
442 287
430 290
11 997
28 360
20 234
8 126
2018 1
629 276
610 687
18 589
39 307
24 252
15 055
2019 1
576 032
554 520
21 512
45 011
26 789
18 222
Міська місцевість
2004
575 095
537 960
37 135
30 344
37 152
-6 808
2005
556 363
500 669
55 694
30 484
27 621
2 863
2006
547 922
499 471
48 451
35 299
23 402
11 897
2007
541 330
497 752
43 578
37 361
23 167
14 194
2008
508 610
467 861
40 749
28 960
17 900
11 060
2009
455 322
425 390
29 932
24 740
15 635
9 105
2010
479 417
458 035
21 382
23 173
11 938
11 235
2011
468 723
447 407
21 316
23 885
12 194
11 691
2012
526 695
461 223
65 472
67 948
12 350
55 598
2013
491 234
451 230
40 004
46 342
19 873
26 469
2014 1
387 349
367 756
19 593
36 205
19 229
16 976
2015 1
360 429
358 135
2 294
25 575
18 681
6 894
2016 1,2
162 740
170 780
-8 040
11 926
5 204
6 722
2017 1,2
306 759
302 678
4 081
24 592
18 167
6 425
2018 1
430 920
401 589
29 331
34 404
20 643
13 761
2019 1
410 030
367 357
42 673
39 846
22 490
17 356
Сільська місцевість
2004
214 284
259 034
-44 750
8 223
9 030
-807
2005
206 859
257 970
-51 111
9 096
7 376
1 720
2006
217 960
252 166
-34 206
8 928
6 580
2 348
2007
216 962
243 702
-26 740
9 146
6 502
2 644
2008
202 180
228 008
-25 828
8 363
4 502
3 861
2009
187 497
203 982
-16 485
8 177
3 835
4 342
2010
204 032
209 281
-5 249
7 637
2 739
4 898
2011
200 674
204 894
-4 220
7 799
2 394
5 405
2012
199 531
203 159
-3 628
8 413
2 167
6 246
2013
184 708
192 799
-8 091
7 758
2 314
5 444
2014 1
155 157
152 158
2 999
6 493
2 370
4 123
2015 1
172 849
160 910
11 939
5 084
2 728
2 356
2016 1,2
94 068
75 408
18 660
2 385
1 261
1 124
2017 1,2
135 528
127 612
7 916
3 768
2 067
1 701
2018 1
198 356
209 098
-10 742
4 903
3 609
1 294
2019 1
166 002
187 163
-21 161
5 165
4 299
866
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
2
З квітня 2016 року по вересень 2017 року інформація з міграції населення формувалася за наявними
адміністративними даними, які надходили від окремих органів реєстрації (виконавчих органів сільської, селищної
або міської ради, сільських голів (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).
Роки

кількість
прибулих
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Можна виділити наступні фактори, що сприяли змінам у конкурентному
потенціалі українських сільськогосподарських підприємств:
- отримання передбачуваного сприятливого недискримінаційного режиму на
ринках членів ВТО;
- можливість врегулювання поточних торгівельних проблем в двох- і
багатосторонньому форматі;
- використання переваг участі в інформаційній системі ВТО. Так, здійснення
поглибленого аналізу торгівельних режимів членів ВТО надає можливість врахування
змін і тенденцій розвитку їх економік з метою розширення експортних можливостей
національних компаній, захисту їх інтересів на зовнішніх ринках.
Тарифні обмеження в країнах – торгівельних партнерах Тарифні методи
використовуються для підтримки вітчизняного виробника товарів і реалізують свою
дію через вплив на фінансові результати діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності шляхом здешевлення експорту і подорожчання імпорту.
В межах ЄС застосовується спільний митний тариф, а відносно третіх країн
застосовується відповідна торгова політика та спільний зовнішній митний тариф.
Єдиний митний тариф містить також наступні елементи [8 Митне регулювання]:
- не преференційні тарифні виключення та пільги;
- преференційні тарифні засоби (які узгоджуються із групами третіх країн, або
відносно певних окремих третіх країн);
- преференційні тарифи, які застосовуються в односторонньому порядку
відносно певної країни;
- окремі засоби, які скасовують повністю певні тарифи;
- інші тарифні засоби, які передбачені митним законодавством Європейського
Союзу.
Вирішальну роль при застосуванні єдиного митного тарифу мають міжнародні
угоди, в першу чергу Генеральна угода щодо тарифів і торгівлі (ГАТТ), а також різні
тарифні пільги на певні види та категорії товарів з різними державами.
Зі вступом у ВТО відбулась лібералізація митного режиму, зокрема, знижено
ставку ввізного мита і переведено практично всі специфічні або комбіновані митні
тарифи на адвалерні. Середня ставка ввізного мита на сільськогосподарську продукцію
знизилася до 9,2%. Слід зазначити, що не відбулось різкого збільшення імпорту аграрної
продукції в Україну. Навпаки, імпортні поставки за результатами 2019 року (6,1 млрд
долл США) у порівнянні з 2008 роком (6,8 млрд долл США) скоротилися на 10,3%.
Нетарифні обмеження в країнах – торгівельних партнерах. Відповідно до чинного
українського
законодавства
під
заходами
нетарифного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності розуміються не пов’язані із застосуванням мита до
товарів, що переміщуються через митний кордон України, встановлені відповідно до
закону заборони та/або обмеження, спрямовані на захист внутрішнього ринку,
громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на охорону здоров’я та життя
людей і тварин, охорону навколишнього природного середовища, захист прав
споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також на охорону національної культурної
та історичної спадщини [12].
Введення нетарифних бар’єрів є привілеєм уряду країни, тобто не регулюється
органами управління ВТО. В результаті – більше 50% світової торгівлі є об'єктом
нетарифних бар'єрів, тобто саме вони складають основну загрозу принципам
лібералізації ринків.
Представимо класифікацію основних видів нетарифного регулювання, що мають
вплив на складові конкурентного потенціалу:
І. Кількісні обмеження.
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1.

Квоти:
імпортні квоти;
експортні квоти.
2. Добровільне обмеження експорту.
3. Ліцензування.
ІІ. Фінансові обмеження.
1. Демпінг:
- спорадичний;
- постійний;
- хижацький.
2. Субсидії:
- прямі субсидії;
- непрямі субсидії (надання податкових пільг, пільгові умови страхування,
повернення імпортних мит);
3. Експортні кредити.
ІІІ. Приховані обмеження.
1. Технічні обмеження:
- стандарти якості;
- санітарні та фітосанітарні норми;
- вимоги до упакування і маркування товарів;
- дотримання ускладнених митних формальностей.
2. Внутрішні податки і збори:
- ПДВ;
- акцизний збір;
- збори за митне оформлення;
- портові збори.
3. Квоти на державні закупки у державних виробників.
4. Вимоги про вміст місцевих компонентів у вартості продукції.
До нетарифних обмежень, дозволених у рамках ВТО, належать [13]:
- обмеження, що накладаються країнами, які мають проблеми з платіжним
балансом;
- обмеження, що накладаються для захисту суспільної моралі, життя чи здоров’я
людей, тварин та рослин, для забезпечення дотримання законів чи нормативних актів;
- захисні заходи з обмеження імпорту у формі імпортного мита або кількісних
обмежень імпорту в разі, коли його збільшення завдає значної шкоди національним
виробникам супутньої або конкурентної продукції;
- накладання антидемпінгового мита на відповідну продукцію та
компенсаційного мита на субсидовану імпортну продукцію, якщо збільшення такого
імпорту завдає значної шкоди національній промисловості;
- технічні бар’єри;
- недискримінаційне застосування кількісних обмежень (ліцензування,
квотування).
Світові ціни. Відкритість економіки України актуалізує вплив світової кон’юнктури на ціноутворення. Це, в першу чергу, стосується експортних культур. Світові ціни за
мінусом ставки фрахту представляють собою ціни попиту в портах Чорного моря.
Українські виробники не мають змоги використовувати інструменти управляння
ціновими ризиками. Недостатніи розвиток ринкової інфраструктури (валютного ринку,
біржового ринку, логістичної системи), а також відсутність потужного спекулятивного

-
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капіталу зумовлюють ситуацію, за якої міжнародні треидери, які оперують в Україні, а
також великі агрохолдинги надають перевагу іноземним маиданчикам при хеджуванні
цінових ризиків.
Одним з наибільш перспективних методів в оцінці зовнішніх детермінант
конкурентного потенціалу є метод експертних оцінок. Це зумовлено багатоаспектністю
процесів впливу на підприємство зовнішніх сил.
Для виявлення характеру взаємозв’язку між ними та особливостеи впливу на
конкурентнии потенціал побудовано когнітивну карту з використанням методу
поступової формалізації завдань прииняття рішень – когнітивного моделювання, де
концептами обрано зазначені фактори впливу зовнішнього середовища та рівень
конкурентного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу.
Застосування когнітивного підходу дозволяє підвищити ефективність при-иняття
управлінських рішень у слабоструктурованих проблемах, уточнити пред-ставлення
суб’єкта про область дослідження, винаити протиріччя тощо [14].
Високии ступінь складності зовнішнього середовища обумовлює потребу у використанні методичного інструментарію відповідного рівня складності для оцінювання
процесів, які відбуваються в ньому. Розглянута модель чинників впливу на конкурентнии потенціал суб’єктів агробізнесу відрізняється наявністю декількох рівнів, які
відображають її структуру. Відповідно взаємозв’язок і взаємовплив існує не лише від
окремого чинника на конкурентнии потенціал, але и від одного чинника до іншого.
Наявність чисельних зв’язків в структурі чинників свідчить про можливість посилення
впливу одного за рахунок активізації іншого. Когнітивна карта дозволяє відобразити
існуючі взаємозв’язки між чинниками та їх вплив на рівень конкурентного потенціалу
суб’єктів агробізнесу. При подальшому сценарному моделюванні можна визначити
значення кінцевого результуючого параметру в разі виникнення імпульсу в одному або
декількох чинниках. Іншим інструментом використання побудованої когнітивної карти
є здатність програмувати нівелювання негативного впливу одних чинників шляхом
активізації інших.
Алгоритм дослідження передбачає: постановка мети аналізу, визначення концептів когнітивної карти, встановлення зв’язків між концептами, безпосередньо побудова
когнітивної карти, перевірка адекватності побудованої моделі, моделювання внесення
імпульсів в окремі фактори, аналіз розповсюдження збуджень (імпульсів) на графі.
Побудова когнітивної карти базується на детермінації знаковоорієнтованого
графу (орграф)
Фп<<V, E>, X, F, >
(1)
Вираз Фп<<V, E>, X, F, > це кортеж, в якому:
G = < V, E>, V={vi | viV, i=1, 2,…,k };
E={ei | eiE, i=1, 2,…,k };
G – знаковоорієнтовании граф (когнітивна карта), в якому: V – безліч вершин;
вершини («концепти») ViV, i=1, 2,…, k є елементами досліджуваної системи;
Е – множина дуг, дуги еijE, i,j=1, 2, …,N відображають взаємозв'язок між
вершинами Vi і Vj;
X:V→, X – множина параметрів вершин;
X={ X (v i ) | X (v i ) X, i=1, 2,…,k };
X (v i ) ={x(i)g}, g=1,2,…,l. x(i)g – g-параметр вершини Vi, якщо g = 1;
то x(i)g = xi; – простір параметрів вершин.
Вплив Vi на Vj у досліджуваніи ситуації може бути позитивним, негативним або
відсутнім – окремі чинники можуть як підсилювати вплив інших чинників так і зменшувати иого, що стосується також і конкурентного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу. У
формалізованому вигляді такии вплив можна представити відповідною залежністю:
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1, якщо при зростанні Vi зростає Vj
-1, якщо при зростанні Vi знижується Vj
(2)
0, у разі відсутності зв’язку
Для побудови когнітивної карти перед визначенням знаковоорієнтованого графу
необхідно детермінувати вершини (концептами), які безпосередньо досліджуються в
рамках моделі. Концепти досліджуються як складові трьох рівнів зовнішнього
середовища по відношенню до конкурентного потенціалу. Перелік концептів
наднаціонального характеру: правила торгівлі – V1; тарифні обмеження в країнах торгівельних партнерах – V2; нетарифні обмеження в країнах - торгівельних партнерах
– V3; світові ціни – V4. Перелік концептів макроекономічного факторів: політичну
стабільність – V5; валютнии курс – V6; інфляція – V7; диверсифікованість джерел
фінансування – V8; правове регулювання – V9; екологічну ситуацію – V10; включеність у
процеси науково-технічного прогресу – V11; демографічні – V12. Перелік концептів
мікрорівня: ємність ринку – V13; постачальників – V14; тип ринку за ознакою умов
конкуренції – V15; умови конкуренції на ринку ресурсів – V16; стан логістичної
інфраструктури – V17. Останнім концептом є сам конкурентнии потенціал суб’єктів
аграрного бізнесу – V18.
Представлення когнітивної карту вигляді таблиці із відповідним визначенням
характеру зв’язків надано у табл. 3.
Наступним етапом є сценарне моделювання. Зміст даного етапу дослідження
чинників полягає у визначенні сукупного впливу на концепт конкурентного потенціалу,
якии визначається в результаті внесення імпульсу шляхом збудження вершини орграфу
когнітивної карти у відповіднии момент часу t. Використовуючи правила розрахунку
значень концептів шляхом по множення матриць, отримується значення результуючого
концепту у момент часу tn, що можна відображати таким чином:
𝒙𝒊 (𝒕𝒏+𝟏 ) = 𝒙𝒊 (𝒕𝒏 ) + ∑𝒌−𝟏
(3)
𝒗𝒋 :𝒆=𝒆𝒊𝒋 ∈𝑬 𝒇(𝒙𝒊 , 𝒙𝒋 , 𝒆𝒊𝒋 )𝑷𝒋 (𝒕𝒏 ) + 𝑸𝒊 (𝒕𝒏+𝟏 )
де 𝑄𝑖 (𝑡𝑛+1 ) – імпульс у концепти знаковоорієнтованого графу у відповідні періоди
часу при відомих начальних значеннях Х0 і начальному векторі
збудження P0.
Таблиця 3. Матриця суміжності знаковоорієнтованого графа
Концепти

V1

V2

V3

V4

V5

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

𝐴𝐺 = [𝑎𝑖𝑗 ]𝑘×𝑘 , 𝑎𝑖𝑗 =

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
-1
-1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

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

0
0
0
0
1
0
-1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
-1
0
-1
1
-1
-1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1

1
0
-1
1
1
0
-1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1

1
-1
-1
1
1
-1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0

1
-1
-1
-1
1
-1
0
1
0
0
0
-1
1
1
1
0
0
1

1
0
0
0
1
0
-1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0

1
-1
-1
1
0
-1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0

Для узагальненого оцінювання впливу вищезазначених чинників на
конкурентнии потенціал було побудовано сценарії, в рамках яких в кожнии концепт,
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відображає ці чинники було внесено імпульс і розраховано значення конкурентного
потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу через 6 тактів моделювання.
Серед факторів національного характеру наисприятливішим виявилися правила
торгівлі, лібералізація яких завдяки функціонуванню міжнародних інституціи
розширює зовнішні ринки збуту аграрної продукції. Наинегативнішии вплив серед цієї
групи мають тарифні обмеження в країнах-торгівельних партнерах. Серед
макроекономічних факторів абсолютним лідером сприятливого впливу визначено
політичну стабільність, а на другому місці – стан розвитку фінансового ринку. Високии
рівень імпортозалежності вітчизняної економіки обумовив наибільшии негативнии
вплив валютного курсу на конкурентнии потенціал. Вплив мікроекономічних факторів
виявився абсолютно позитивним, але иого ступінь менша, ніж у групи
макроекономічних, які відрізняються наивищими значеннями отриманих результатів
сценарного моделювання.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Виділено наибільш значущі фактори зовнішнього середовища для формування
конкурентного потенціалу аграрних підприємств, які було умовно поділено на
мікроекономічні, макроекономічні та наднаціональні. Мікроекономічні фактори
включають: ємність ринку, постачальників, тип ринку за ознакою умов конкуренції,
умови конкуренції на ринку ресурсів, стан логістичної інфраструктури. До
макроекономічних факторів віднесено: політичну стабільність, валютнии курс,
інфляцію, стан розвитку фінансового ринку, правове регулювання, екологічну ситуацію,
включеність у процеси науково-технічного прогресу, демографічні. Фактори
наднаціонального характеру містять: правила торгівлі, тарифні обмеження в країнах –
торгівельних партнерах, нетарифні обмеження в країнах - торгівельних партнерах,
світові ціни.
З метою оцінювання впливу чинників зовнішнього середовища, попередня
згрупованого в 3 множини, було розроблено когнітивну карту, яка представляє собою
знаковоорієнтовании граф, концепти якого відповідають обраним чинникам
включаючи конкурентнии потенціал суб’єктів аграрного бізнесу. Структура когнітивної
карти відображає зв’язки між чинниками, які набувають позитивного, негативного або
неитрального значення в залежності від каналу загальних характеристик. На основі
побудованою когнітивної карти було розроблено сценарії шляхом внесення імпульсів в
окремі вершини графу. Розрахувавши збудження, яке здіиснює такии імпульс було
встановлено значення конкурентного потенціалу в залежності від впливу кожного з
обраних чинників.
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РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
Богомолова, К. С. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби [Текст]
/ Катерина Сергіївна Богомолова, Ольга Василівна Подольська // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 3. – С. 74–81. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. У статті наведені теоретичні узагальнення удосконалення організаційних
механізмів системи розвитку кадрового потенціалу органу публічної служби шляхом
розкриття змісту поняття кадрового потенціалу у публічному адмініструванні, які
відображають застосування сучасних підходів та інструментів, за допомогою яких
значною мірою можна підвищити якість та ефективність рішень, що приймаються
публічними адміністраціями для українського суспільства.
Метою дослідження став аналіз теоретичних положень та розробка практичних
рекомендацій щодо підвищення ефективності розвитку кадрового потенціалу органу
публічної служби.
Результати. Створення нової системи публічного управління та адміністрування, в
основі якої буде ефективна професійна діяльність осіб, які займають посади в державних
органах, стане важливим чинником становлення України як розвинутої правової європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії. Лише здійснення комплексу системних перетворень дасть можливість підвищити якість роботи публічної служби, її результативність та ефективність, а головне,
наблизитися до Європейських стандартів. Висвітлено основні проблеми кадрової
політики системи державної служби України, пріоритети вдосконалення роботи
державних службовців та напрями їх реалізації. Обґрунтовано нагальну потребу зміни
управлінської парадигми у сфері державної кадрової політики, вироблення моделі сталої,
дієвої кадрової системи, упровадження нових кадрових технологій. Запропоновано шляхи
удосконалення організації розвитку кадрового потенціалу органу публічної служби.
Висновки. З’ясовано, що удосконалення кадрового потенціалу публічної служби це
комплексна проблема, яка потребує організації системи роботи щодо підвищення її
ефективності. При побудові нової моделі потрібно враховувати процеси формування
ядра колективу певної установи чи організації, адекватної та результативної адаптації
працівника на посаді, формування підходів щодо обов’язкового дієвого розвитку персоналу
публічної служби, контролю та усунення недоліків, пов’язаних з плинністю персоналу, а
також усунення недоліків чинного законодавства.
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DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE PUBLIC SERVICE BODY
Abstract
Introduction. The article presents theoretical generalizations of improving the organizational
mechanisms of human resources development by disclosing the content of the concept of human
resources in public administration, which reflect the use of modern approaches and tools that can
significantly improve the quality and efficiency of public administration decisions for Ukrainian
society.
The purpose of the study is to analyze the theoretical provisions and develop practical
recommendations for improving the development of human resources of the public service body.
Results. The creation of a new public administration system, based on effective professional
activity of personnel holding public office positions, will be an important factor in Ukraine's
development as a developed legal European state with a high standard of living, social stability,
culture and democracy. Only the implementation of a set of systemic transformations will make it
possible to improve the quality of public service, its efficiency and effectiveness, and most
importantly, to approach European standards. The main problems of personnel policy of the civil
service in Ukraine, the priorities of improving the work of civil servants and the directions of their
implementation are highlighted. The urgent need to change the management paradigm in the
field of state personnel policy, to develop a model of a sustainable, efficient personnel system, the
introduction of new personnel technologies is substantiated. Ways to improve the organizational
development of human resources of the public service body are proposed.
Conclusions. It is concluded that the improvement of the human resources potential of the public
service is a complex problem that requires the organization of a system of work to improve its
efficiency. When building a new model, it is necessary to take into account the processes of forming
the core of the staff in a particular institution or organization, adequate and effective adaptation
of the employee in the position, the formation of approaches to mandatory effective development
of public service personnel, control and elimination of shortcomings related to staff turnover.
shortcomings of current legislation.
Key words: personnel potential, priority, public administration, society, mechanisms.
JEL classification: M12
Вступ
У період радикальних змін у всіх сферах суспільного життя України актуальність
удосконалення роботи щодо підвищення рівня кадрового потенціалу державної служби
набуває особливого значення.
В політичніи системі України кадри державних органів, які наділені державновладними повноваженнями, є центральною ланкою, що реалізує політику держави та
визначає її ефективність. Саме від професіоналізму кадрового потенціалу державного
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управління залежить конкурентоспроможність країни та стіикии соціальноекономічнии розвиток.
Народ України, суспільство вимагає від державних службовців відданості справі,
моральної відповідальності, доброчесності та нетерпимості до корупціиних проявів.
Головна задача управлінця – організація роботи з відстоювання інтересів держави та
надання послуг населенню.
Ефективна державна кадрова політика сьогодні виступає як фактор зміцнення
національної безпеки, адже некомпетентність, відсутність громадської позиції,
неприпустимі висловлювання представників публічної влади можуть підбурювати
суспільство та підривати авторитет державної влади в цілому.
Реалії сьогодення вказують, що побудова кадрової політики в умовах
децентралізації України повинна відбуватися на науковіи основі, бути закріплена на
законодавчому рівні та у нормативних актах, де чітко прописані процедури конкурсного
відбору під час вступу на службу: оголошення вакансіи, принципів підбору, організації
роботи конкурсних комісіи, методики проведення співбесід з кандидатами, щорічного
оцінювання посадових осіб; засади забезпечення особистісного та професіинокваліфікаціиного розвитку кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування;
посування по службі; захист прав та соціальні гарантії [10-11].
Теоретико-методологічним аспектам кадрового потенціалу сфери державної
служби, особливостям иого формування и розвитку присвятили свої роботи
Т. Атаманчук, В. Бакуменко, Т. Гаман, Л. Гогіна, Д. Дзвінчук, С. Дубенко, В. Луговии,
В. Малиновськии [5, 8], Р. Науменко, В. Олуико, М. Орлів, О. Пархоменко, С. Серьогін,
Ю. Сурмін, В. Тимофієв, В. Яцуба та ін.
Проте, основні проблеми удосконалення кадрового потенціалу органу публічної
служби в процесі соціальної модернізації та децентралізації в Україні потребують
подальшого наукового аналізу та вивчення.
Мета дослідження
Головною метою і завданням дослідження є розкриття змісту процесу розвиток
кадрового потенціалу органу публічної служби та розробка організаціиних механізмів
иого удосконалення в умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження
Ефективна робота органу публічної служби є запорукою успіху соціальноекономічних і політичних перетворень в Україні, а також її розвитку як демократичної,
правової, соціальної держави. Процес переходу до ринкової економіки та формування
громадянського суспільства потребує нової парадигми управління, що базується на
високому рівні компетентності, організованості, активності, цілеспрямованості та
професіоналізмі працівників публічної сфери.
Створення нової системи публічного управління та адміністрування, в основі якої
буде ефективна професіина діяльність осіб, які обіимають посади в державних органах,
стане важливим чинником становлення України як розвинутої правової європеиської
держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії [12-15].
Лише здіиснення комплексу системних перетворень дасть можливість підвищити
якість роботи публічної служби, її результативність та ефективність, а головне,
наблизитися до Європеиських стандартів. Це можливо лише за умови усунення
непрофесіоналізму та некомпетентності при формуванні кадрового потенціалу органу
публічної служби. Саме розвиток професіоналізму є основою підвищення
результативності відповідальності за доручену справу.
Негативне сприиняття працівників органу публічної служби населенням,
необхідність подолання викривлення морально-психологічного клімату в апаратах
органів виконавчої влади на сьогодні залишається головною проблемою удосконалення
держслужби як соціального інституту. Результати позитивних змін на всіх рівнях
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державної влади зрештою будуть залежати від особистої позиції кожного державного
службовця, готовності протистояти проявам корупції. Таким чином, одним з
наиважливіших завдань органів влади є повернення довіри суспільства владі,
забезпечення її прозорості та відкритості для громадського контролю.
Основа довіри – це формування в державі професіиної, чесної і відповідальної
перед народом влади. Вкраи важливо, щоб до системи державної влади були залучені
політично незаангажовані професіонали з високими ораторськими якостями. Це
потрібно як для формування авторитетної влади, так і для консолідації суспільства.
Професіоналізм представників органу публічної служби можна визначити як
здатність знаходити, враховуючи умови і реальні можливості, наибільш ефективні
шляхи та способи реалізації поставлених завдань у межах наданих повноважень,
використовувати фахові технології, що застосовуються в демократичних суспільствах,
мати постіину мотивацію до роботи та задоволення від неї, досягати високих
результатів у процесі виконання своїх функціональних обов'язків, дотримуватися
відповідних етичних норм, мати і усвідомлювати перспективу свого маибутнього
професіонального розвитку та прагнути до нього.
Сьогодні актуальними є питання [3-5]:
– відповідність представників органу публічної служби зазначеним вище
критеріям перед громадянами;
– відповідність закріпленим функціям та обов'язкам;
– залежність моральних якостей та етики поведінки представника органу
публічної служби на розв'язанні проблем організації та діяльності державної служби.
Надзвичаино важливо виявити джерела відчуження громадян від державної
влади та розробити механізми иого подолання наиближчим часом. Фактично це означає
необхідність переорієнтації державної служби, зокрема ставлення апарату управління
до громадянина як до суб'єкта. Основними проблемами кадрової політики системи
державної служби України є [6, 7]:
– надмірна політизованість кадрових призначень, що призводить до відвертого
обслуговування посадовцями корпоративних інтересів;
– проблеми, пов’язані з правовим регулюванням відносин у сфері державної
служби (плинність кадрів; залежність від політичних змін та упередженість державних
службовців, перш за все, від керівного складу державної служби);
– корупціині прояви і, як наслідок, дискредитація інститутів державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування;
– недосконалість конкурсного відбору, якии носить подекуди формальнии
характер і не завжди створює умови для відбору наикращих претендентів для
заміщення посад державних службовців. Методи добору на державну службу в
переважніи більшості залишились старими;
– низька інституціина спроможність державної служби (відсутність чітких
внутрішніх стандартів та процедур роботи, відсутність системи безперервного
навчання, прогалини в змісті та обсязі знань персоналу);
– відсутність належної кваліфікації державних службовців. Адже останнім часом в
роботу органів публічного управління починають широко впроваджуватися
інформаціино-комунікаціині технології: офіціині саити, електронні системи
інформаціино-аналітичного забезпечення органів влади, електроннии документообіг із
застосуванням електронного цифрового підпису та печатки, врешті-решт, електронне
врядування і становлення та розвиток електронної демократії;
– відсутність цілісної системи управління персоналом, що передбачає
визначальну та стратегічну ролі працівників кадрових служб у керуванні людськими
ресурсами на державніи службі, необхідність всебічного вивчення та запровадження
кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду формування служб (підрозділів) з
реалізації державної кадрової політики;
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– послаблення контролю та вимогливості до управлінських кадрів; відставання
розвитку правового забезпечення та боротьби зі зловживаннями працівників апарату
державного управління, низькии рівень мотивації та соціального захисту державних
службовців; недостатніи рівень організаціиної культури;
– безпосередньо в управлінні персоналом (неефективна система оплати праці,
проблеми в системі управління держслужбою як у центрі, так і на місцях, низька дієвість
системи планування та оцінки результатів діяльності, непрозора та нечітка система
просування по службі та ротації кадрів).
У зв'язку з цим назріла нагальна потреба зміни управлінської парадигми у сфері
державної кадрової політики, вироблення моделі сталої, дієвої кадрової системи,
упровадження нових кадрових технологіи.
Серед пріоритетів вдосконалення роботи органу публічної служби можна
зазначити представлені у таблиці 1 напрями підвищення результативності та
ефективності виконання завдань та функціи [17, 18].
Таблиця 1. Пріоритети вдосконалення роботи державних службовці та напрями їх
реалізації
Пріоритети
Удосконалення класифікації посад залежно від
змісту роботи.
Підвищення результативності та ефективності
виконання функціональних зв'язків і завдань
державними службовцями.
Забезпечення прозорості в роботі,
відповідальності за вироблення та реалізацію
управлінських рішень.
Надання якісних державних послуг юридичним і
фізичним особам.
Запровадження принципів управління
персоналом.
Адаптація до Європеиських стандартів з
урахуванням національних особливостеи.

Напрями
Визначення та запровадження стандартів
професіиної діяльності державних службовців з
орієнтацією на повнии спектр надання
державних послуг.
Забезпечення моніторингу якості щодо реалізації
державних документів та надання державних
послуг.
Систематичнии аналізу роботи апаратів
державних органів.
Ресурсне, кадрове забезпечення реалізації цілеи
та завдань діяльності державних органів.
Використання нової парадигми публічного
управління.
Наближення до Європеиських стандартів.

Одним з головних чинників якісного надання послуг представників органу
публічної служби є професіоналізація державної служби, яка має передбачати [8-10]:
– поступове поновлення кадрового складу державними службовцями, які мають
професійну освіту в галузі державного управління;
– визначення та розвиток пріоритетних професійних якостей державних
службовців на підставі системного підходу;
– оновлення змісту та державних стандартів професійного навчання на підставі
аналізу сучасного стану справ і проведення відповідних досліджень з питань підготовки
та роботи фахівців;
– відправлення та запровадження комплексу елементів фахової підготовки
державних службовців з урахуванням сучасних вимог до професіоналізму в державному
управлінні;
– формування якісного резерву на посади державних службовців.
Важливо проаналізувати ефективність нормативно-правових актів щодо
проходження служби державних службовців.
Застосування нормативно-правових актів, що регулюють питання професіиної
підготовки, роботи та кар'єрного просування державних службовців свідчить про
необхідність їх систематизації та удосконалення. Потрібне нове правове регулювання на
загальнонаціональному і регіональному рівнях, розширення законодавчого
забезпечення діяльності державних службовців на основі напрацьованого
національного та європеиського досвіду.
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До недоліків чинного законодавства можна віднести [1]:
– невизначеність чітких принципів та ефективної системи підготовки державних
службовців відповідно до вимог часу;
– відсутність розмежування сфер актів законодавства про освіту та тих, що
регулюють професійне навчання державних службовців;
– нечітку процедуру держзамовлення на підготовку державних службовців
відповідного фаху.
Потребує доопрацювання зміст функціональних обов'язків державних
службовців.
Має забезпечуватись [2, 15]:
– використання індивідуальних здібностей працівників відповідно до
стратегічних цілей органу державної влади, насамперед оволодіння новою, але
стандартизованою управлінською технологією;
– інтеграція бажань, потреб і мотивів працівників з інтересами підрозділу
відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Узагальнюючи викладене, необхідно зазначити, що:
– кадри є вирішальною ланкою в організації суспільства, його функціонування й
подальшого розвитку. Це поняття збірне, оскільки об’єднує працівників різних галузей
діяльності, професій, спеціальностей, видів праці, багаторівневе. Багаторівневість
кадрів означає, що їх склад відбиває як структуру органів соціального управління, так і
ієрархію працівників усередині Найважливішою характеристикою кадрів є якість
їхнього складу, поліпшення якого визначається підвищенням освітнього рівня,
загальної культури, набуттям досвіду, професійним розвитком.
– кадровий потенціал публічної служби – це сукупність потенційних
можливостей державних службовців та інституційних характеристик системи
державної служби, що забезпечують нарощування та реалізацію кадрового потенціалу
державних службовців. Основною характеристикою кадрового потенціалу державної
служби є його інституціональність, тобто відповідність кадрового потенціалу нормам
інституту державної служби.
– удосконалення кадрового потенціалу публічної служби – комплексна
проблема, яка потребує організації системи роботи з персоналом, що буде враховувати
процеси побудови ядра колективу певної установи чи організації; адекватної та
результативної адаптації працівника на посаді; формування підходів щодо
обов’язкового дієвого розвитку персоналу державної служби (залежно від рівня посади
та кваліфікаційних потреб як самого працівника, так і установи); контролю та усунення
недоліків, пов’язаних з плинністю персоналу.
– формування лідерських компетенцій у персоналу публічної служби сприятиме
ефективним змінам у роботі з кадрами та створенню умов для зміцнення кадрового
потенціалу.
– у процесі формування кадрового потенціалу публічної служби головним є
забезпечення об’єктивної й комплексної оцінки професійних та особистісних якостей
претендентів на основі чітко регламентованих правил та кваліфікаційних вимог.
– недотримання процедур відбору на державну службу призводить до зниження
професіоналізму і компетентності державних службовців, неоднорідності кадрового
складу.
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Рижикова, Н. І. Правові основи державного регулювання інвестиціиної діяльності
[Текст] / Наталія Іванівна Рижикова, Наталія Олександрівна Бірченко, Василь
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Анотація
Вступ. Одним із головних чинників економічного розвитку держави є інвестиції.
Визначальними умовами для їх залучення є сприятливий інвестиційний клімат і
стабільне законодавство.
Метою дослідження є аналіз основних аспектів правової основи державного регулювання
інвестиційної діяльності як найважливішої функції держави щодо умов формування й
реалізації інноваційно-інвестиційної її політики.
Результати. В статті окреслені основні особливості інвестицій у промисловість, які
полягають у їх спрямованості на перспективні завдання щодо зростання національних
економічних показників та формування експортного потенціалу; їх високій наукоємності
та інноваційності. Для системного аналізу інституційного середовища інвестиційної
діяльності у промисловості законодавчі акти у цій сфері розділені на групи щодо сфер,
об’єктів, напрямів регулювання. З’ясовано, що на сьогодні правова система України
включає велику кількість законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють
відносини в інвестиційній сфері. Користуючись результатами аналізу законодавства
стосовно інвестиційної діяльності, виявлено недоліки та недосконалі положення окремих законодавчих актів. Недосконалість інституційних засад інвестування в Україні опосередковано засвідчують рейтинги інвестиційного клімату. Отже, світовий ринок інвестицій характеризується конкуренцією за реальні інвестиції, пріоритетним інвестуванням процесів реіндустріалізації і модернізації. Інвестування промисловості України
перебуває у кризі, причинами якої є недосконале інституційне середовище, деіндустріалізація економіки, переважання споживчого кредитування над інвестиційним.
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Висновки. Інституційне середовище інвестиційної діяльності має забезпечити
відродження промисловості України шляхом реалізації природних та конкурентних
переваг у важливих для країни галузях. Базовий закон «Про інвестиційну діяльність» слід
вдосконалювати у напрямку врахування особливостей реальних інвестицій;
запровадження механізму громадської апробації інвестиційних проектів у
промисловості; посилення зв’язку цього закону із законодавством щодо зонування
територій.
Проблематика державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, розвитку
інвестиційної інфраструктури як в розвинутих країнах, так і в країнах з транзитивною
економікою залишається актуальною для подальших досліджень.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, державне регулювання, законодавчі акти,
інвестиційний клімат.
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LEGAL BASES OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY
Abstract
Introduction. One of the main factors of the state economic development is investment. The
determining conditions for their involvement are a favorable investment climate and stable
legislation.
The purpose of the study is to analyze the main aspects of the legal bases of state regulation of
investment activities.
Results. The article outlines the main features of investment in industry. They include their
orientation on perspective tasks concerning growth of national economic indicators and
formation of export potential; their high knowledge and innovation. For a systematic analysis of
the institutional environment of investment activity in industry, legislation in this area is divided
into groups in terms of areas, objects, areas of regulation. Today, the legal system of Ukraine
includes a large number of laws and other regulations governing relations in the investment
sphere. Deficiencies and imperfect provisions of some legislative acts were revealed. The
imperfection of the institutional foundations of investment in Ukraine is indirectly evidenced by
the ratings of the investment climate. Thus, the world investment market is characterized by
competition for real investment, priority investment in reindustrialization and modernization.
Investment in Ukrainian industry is in crisis, the causes of which are the imperfect institutional
environment, deindustrialization of the economy, the predominance of consumer loans over
investment.
Conclusions. The institutional environment of investment activity should ensure the revival of
Ukrainian industry through the realization of natural and competitive advantages in important
areas for the country. The basic law "On investment activities" should be improved to take into
account the characteristics of real investment; introduction of the public approbation mechanism
of investment projects in the industry; strengthening the connection of this law with the legislation
on zoning of territories should be provided.
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Problems of state regulation of innovation and investment activities, development of investment
infrastructure remains relevant for further research.
Key words: investment activity, state regulation, legislative acts, investment climate.
JEL classification: M12
Вступ
Одним із головних чинників економічного розвитку держави є інвестиції.
Визначальними умовами для їх залучення є сприятливии інвестиціинии клімат і
стабільне законодавство. Створення правової основи державного регулювання
інвестиціиної діяльності є наиважливішою функцією держави, до якої належать
прииняття законів і правил, що регулюють економічну діяльність, а також контроль їх
виконання. Законодавча база держави встановлює юридичні принципи функціонування
економіки, виконувати які зобов’язані всі суб’єкти економічної діяльності. А тому
наиважливішим фактором активізації інвестиціиних процесів є організація ефективної
системи управління і регулювання інвестиціиної діяльності, побудова наибільш
раціонального механізму державного регулювання інвестиціиної діяльності. Однак,
попри суттєві напрацювання в ціи сфері, усе ще залишаються прогалини і відкритими
низка проблем, які потребують досконалого обґрунтування та вирішення.
На необхідності формування чіткої державної політики у сфері інноваціи та
інвестиціи наголошують зарубіжні та вітчизняні вчені. Питання науково-методичних
основ державного регулювання інвестиціиної та інноваціиної діяльності досліджується
в роботах В.М. Геиця [1], М. Данько [2], Л.А. Жаліло [3], В. Мартиненка [4], А.С. Музиченка [5], М.І. Крупки [6], Б. Санто [7], О.Ф. Уткіна [8] та інших. Проблематика
державного регулювання інноваціино-інвестиціиної діяльності, розвитку інвестиціиної
інфраструктури як в розвинутих країнах, так і в країнах з транзитивною економікою,
знаишла своє відображення в роботах зазначених авторів. Проте, проблема регулювання
інвестиціиної діяльності залишається и сьогодні актуальною для подальших
досліджень.
Мета дослідження
Мета статті дослідити та проаналізувати основні аспекти правової основи
державного регулювання інвестиціиної діяльності як наиважливішої функції держави
щодо умов формування и реалізації інноваціино-інвестиціиної її політики.
Виклад основного матеріалу дослідження
Характер інвестиціиної політики визначається силою державного втручання в
економічні процеси, ступенем ув’язки даної політики з іншими державними
інститутами, до яких належить податкова, фінансово-кредитна, амортизаціина,
ліцензіина і цінова політика, політика доходів і заинятості, залучення іноземних
інвестиціи, а також правове поле і загальнии адміністративнии устріи.
Інвестиціина політика повинна розроблятися за участю всіх зацікавлених сторін
і повинна бути вписана в інституціині рамки, що ґрунтуються на верховенстві права, яке
будується на високих стандартах державного управління і забезпечує передбачувані,
ефективні та прозорі процедури для інвесторів.
Інституціині засади інвестиціиної діяльності складаються із сукупності
основоположних правил та впорядкованого набору інститутів, що встановлюють
правила координації інвестиціиної діяльності господарюючих суб'єктів.
Інвестиції являють собою вкладення грошових, маинових та інтелектуальних
цінностеи у проектування і будівництво підприємств, закупівлю обладнання,
технологічну модернізацію та оновлення продукції. Інвестиціям у промисловість
притаманні наступні основні особливості:
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❖ спрямованість на перспективні завдання щодо зростання національного
багатства, формування експортного потенціалу, створення робочих місць;
❖ висока питома вага будівельних робіт і обладнання у складі інвестиціи;
❖ висока наукоємність та інноваціиність, зумовлені необхідністю придбання
або створення нематеріальних активів в рамках інвестиціиних проектів.
Світовии ринок інвестиціи у промисловості характеризується пріоритетним
інвестуванням реіндустріалізації та інноваціиних процесів. Інвестиціина діяльність на
більшості підприємств України обмежується аваріиними і поточними ремонтами та
імпортом окремих одиниць обладнання. Незалежні реитингові агентства вважають
інвестиціинии клімат в Україні незадовільним.
Для системного аналізу інституціиного середовища інвестиціиної діяльності у
промисловості законодавчі акти у ціи сфері розділені на наступні групи:
❖ базовии закон про інвестиціину діяльність;
❖ закони щодо іноземного інвестування;
❖ законодавство щодо створення інвестиціино-орієнтованих підприємств;
❖ законодавство щодо фіскального регулювання інвестиціиної діяльності;
❖ законодавство, що регулює фінансове забезпечення інвестиціиних процесів;
❖ законодавство щодо стимулювання інвестиціиної діяльності;
❖ законодавчі акти щодо інноваціиного інвестування;
❖ законодавство щодо взаємозв’язку інвестування та приватизації;
❖ законодавство щодо управління та організації інвестиціиної діяльності;
❖ законодавство щодо приватно-державного партнерства та форм міжнародної
взаємодії в інвестиціиніи сфері.
На сьогодні правова система України включає велику кількість законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють відносини в інвестиційній сфері. При цьому
основою нормативно-правого регулювання в зазначеній сфері є закони.
Процес формування сучасної нормативно-правової бази, яка покликана
регулювати інвестиційні процеси в Україні, розпочався з моменту прийняття акта
проголошення незалежності України. Сухоруков А.І. в аналітичній записці наводить
результати аналізу сучасного законодавства щодо регулювання інвестиційної
діяльності в Україні [9].
Базовим законом, що регулює інвестиціину діяльність в Україні, є Закон України
«Про інвестиціину діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII [10], якии гарантує захист
прав, інтересів і маина суб'єктів інвестиціиної діяльності, встановлює загальні умови та
порядок державного регулювання інвестиціиної діяльності. Основними недоліками
цього закону є недостатнє врахування особливостеи реальних інвестиціи; відсутність
механізму громадської апробації інвестиціиних проектів у промисловості щодо їх
впливу на соціальнии та екологічнии стан регіону; недостатніи зв’язок з
законодавством щодо зонування територіи та містобудування. Закон «Про інвестиціину
діяльність» протягом тривалого часу неодноразово доповнювався, наразі вимоги щодо
регулювання інвестиціиної діяльності розосереджені у багатьох законодавчих і
підзаконних актах [9].
Режим іноземного інвестування регулює Господарськии кодекс (ГК) України від
16.01.2003 р. № 436-IV [11]. Особливості іноземного інвестування визначені у Законі
України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР [12]. Закон
України «Про захист іноземних інвестиціи в Україні» від 10.09.1991 р. № 1540а-XII [13]
містить гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII [14] визначає форми
іноземного інвестування і статус спільних підприємств. Недоліками законодавства щодо
іноземних інвестиціи є відсутність регламентації захисту інвесторів від некомерціиних
ризиків; постіині зміни в оподаткуванні зовнішньоекономічної діяльності; низька
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ефективність регулювання фондового ринку; помилки валютного регулювання.
Перешкодою на шляху створення спільних підприємств є недостатня розробленість
податкової та амортизаціиної політики щодо цих підприємств.
Правові норми щодо створення інвестиціино-орієнтованих суб’єктів господарювання містить ГК України та Цивільнии кодекс (ЦК) України, від 16.01.2003 р. № 435-IV,
які регулюють маинові відносини підприємств. Недоліком є неузгодженість норм цих
кодексів. Зокрема, у ст. 63 ГК введено поняття змішаної форми власності, ЦК виокремлює приватну, державну і комунальну форми власності, не згадуючи про змішану [9].
Інвестиціину діяльність господарських товариств регулюють ГК України,
ЦК України, Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576XII [15]. Інвестиціина діяльність товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) також
регулюється на підставі Закону України «Про господарські товариства» і Постанови КМУ
від 16.11.2011 р. № 1182 «Про затвердження модельного статуту товариства з
обмеженою відповідальністю», які не враховують особливості ТОВ і товариств з
додатковою відповідальністю (ТДВ). Серед правових актів цієї групи особливе місце
посідає Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI [16], проте
він має недоліки, зокрема, у ньому відсутніи механізм притягнення до відповідальності
посадових осіб акціонерного товариства (АТ) або контролюючого учасника за завдання
збитків через вимивання активів і вилучення прибутку, що призводить до непрямих
збитків акціонерам та зниження капіталізації АТ [9].
Розвиток інвестування промисловості залежить від законодавчого регулювання
об’єднання підприємств. ГК України встановлює правові основи діяльності об’єднань
підприємств (асоціаціи, корпораціи, концернів, консорціумів та ін.). Важливим є також
Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р. № 3528-IV [17].
Недоліками цього закону є відсутність у ньому: положень щодо процедури укладання
засновницького договору та змісту цього договору із зазначенням компетенції органів
управління корпоративними підприємствами, наслідків недотримання засновниками
умов договору; положення щодо розподілу сфер впливу засновників у органах
управління корпоративними підприємствами та відповідальності холдингової компанії
за збитки корпоративного підприємства, що спричинені діями холдингової компанії.
Закон не визначає тип АТ, у формі якого створюється холдингова компанія [9].
Інвестиціина активність у промисловості залежить від податкової системи.
Реформа податкової системи має продовжуватися в напрямку фіскального
стимулювання, що сприяє формуванню додаткових інвестиціиних ресурсів на
підприємствах. Загальні вимоги до справляння податків в Україні визначають
Податковии кодекс (ПК) України від 02.12.2010 р. № 2755-VI та ГК України. Принципи
податкового і митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності містить Закон
України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Закон України «Про захист іноземних
інвестиціи в Україні» визначає податкове середовище іноземного інвестування.
Недоліками податкового законодавства в Україні є иого складність та нестабільність,
надмірна централізація процесу оподаткування, високі податкові ставки, що зумовлює
ризики розширення «тіньового» сектору. До недоліків слід віднести відсутність
диференціації податку на додану вартість (ПДВ), що не дозволяє мотивувати
інвестування підприємств, які випускають продукцію з високою доданою вартістю.
Досконало не використовується механізм звільнення від оподаткування частини
прибутку, що спрямовується на модернізацію. ГК України не містить змістовного
розділу, присвяченого основам оподаткування. Потребує раціоналізації екологічне
оподаткування у напрямку мотивації інвестиціи у запровадження екологобезпечних
технологіи [9].
Важливим елементом інституціиного середовища інвестиціиної діяльності є
законодавство щодо фінансового забезпечення інвестиціи. Закон України «Про
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інвестиціину діяльність» визначає джерела фінансування інвестиціи, форми їх
стимулювання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Фінансування інвестиціи з власних джерел підприємств регламентовано ГК
України, ПК України, Законом України «Про концесії» від 16.07.1999 р. № 997-XIV, які
регулюють використання прибутку и амортизаціиних відрахувань. Амортизаціині
відрахування мають бути надіиним інвестиціиним ресурсом, проте система амортизації
в Україні не орієнтована на довгострокову концепцію оновлення основних засобів (ОЗ).
Досвід свідчить, що у окремих країнах норма амортизації перевищує 100% та
запроваджується амортизаціина премія, що передбачає одноразове списання на витрати
частини первісної вартості ОЗ в разі використання коштів на модернізацію. В Україні
амортизаціині фонди недостатні навіть для компенсації фізичного зношування ОЗ, про
їх якісне оновлення взагалі не идеться. Через недоліки контролю і скрутнии стан
промислових підприємств амортизаціині відрахування часто спрямовуються на поточні
витрати [9].
Розвиненим в Україні є законодавство щодо залучення інвестиціи через цінні
папери (ЦП). ГК України визначає основи державного регулювання та посередницької
діяльності у сфері випуску та обігу ЦП. Закон України «Про акціонерні товариства»
визначає особливості діяльності АТ щодо поводження з ЦП. Закон України «Про цінні
папери та фондовии ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV [18] регулює діяльність
фондового ринку щодо сприяння залученню інвестиціи через операції з ЦП. Закон
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р.
№ 448/96-ВР [19] визначає правові засади державного регулювання обігу ЦП. Водночас,
залучення інвестиціи у промисловість України через інструменти фондового ринку
лишається на низькому рівні. Вітчизняні ЦП характеризуються низькою дохідністю та
високим рівнем ризику, що зумовлює недовіру інвесторів до залучення коштів на
фондовому ринку. Законодавством не визначені вимоги щодо обов’язкового зростання
власного капіталу підприємств. Відсутність обов’язкової потреби в емісії нових акціи є
причиною недостатнього розвитку ринку акціи промислових підприємств [9].
Достатньо регламентованим в Україні є порядок формування інвестиціиних
ресурсів за рахунок позичкових коштів. ГК України регулює залучення кредитних
ресурсів державними підприємствами, визначає особливості регулювання банківської
діяльності у сфері кредитування. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від
07.12.2000 р. № 2121-III визначає види кредитних операціи та правила кредитування.
Проте, в Україні чітко не врегульовані питання формування грошово-кредитної
політики; фактором, що стримує інвестиціине кредитування, є процентні ставки, які
перевищують рентабельність більшості інвестиціиних проектів. При кредитуванні
великих проектів сума нарахованих процентів за інвестиціинии період може
перевищувати обсяг кредитування.
Розвиток інститутів спільного інвестування (ІСІ) передбачає Закон України «Про
інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI [20], проте законом не
передбачені можливості злиття і об’єднання корпоративних та паиових фондів,
відповідно обмежуються їх можливості щодо участі у великих проектах.
Особливу роль відіграє законодавство щодо інноваціиних інвестиціи. ГК України
визначає засади регулювання інноваціиної діяльності. Закон України «Про пріоритетні
напрями інноваціиної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. № 3715-VI визначає
стратегічні напрями інноваціиної діяльності. Закон України «Про індустріальні парки»
від 21.06.2012 р. № 5018-VI визначає особливості інвестиціиної діяльності
індустріальних парків, Митнии кодекс України визначає пільги щодо оподаткування
митом в рамках діяльності індустріальних парків. Закон України «Про спеціальнии
режим інноваціиної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-XIV
передбачає надання цільових субсидіи та кредитів для реалізації проектів технопарків.
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Постанова КМУ від 31.10.2012 р., № 1014 «Деякі питання підготовки до реалізації
національного проекту «Технополіс» – створення інфраструктури інноваціиного
розвитку та високих технологіи і иого складових» передбачає принцип змішаного
інвестування проекту. Слід зазначити, що законодавство, що регулює інноваціині
інвестиції, розосереджене, дія окремих норм призупинена. Законодавство про
індустріальні парки має вдосконалюватися у частині регулювання земельних відносин
під час облаштування індустріальних парків та реалізації в їх межах інвестиціиних
проектів; визначення статусу керуючих компаніи індустріальних парків та відносин між
ними і учасниками індустріальних парків [9].
Недосконалість інституціиних засад інвестування в Україні опосередковано
засвідчують реитинги інвестиціиного клімату. Україна представлена у наступних
реитингах інвестиціиної привабливості: Індекс «Doing Business»; Індекс інвестиціиної
привабливості; Глобальнии індекс конкурентоспроможності; Fitch Ratings; Реитинг
«Moody’s Investor Services»; Індекс сприиняття корупції; Глобальнии барометр корупції;
Звіт про конкурентоспроможність регіонів України; Індекс економічної свободи.
Індекс «Doing Business» [21] засвідчує легкість започаткування бізнесу,
отримання дозволів, реєстрації права власності та отримання кредитів, враховує захист
інвесторів, режим оподаткування та зовнішньої торгівлі. Це щорічний рейтинг
інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком
(Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація
розвитку (МАР)). Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного
дослідження стану реформ в кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які
використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і
оцінки їх ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим
маркером для інвесторів при ухваленні рішення щодо інвестицій для тієї чи іншої країни
світу. Так, у 2020 році Нова Зеландія очолила рейтинг інвестиційної привабливості Doing
Business-2020. На другому місці у загальному рейтингу – Сінгапур, на третьому –
Гонконг. Замикають топ-5 Данія та Південна Корея. Також до топ-10 увійшли США,
Грузія, Велика Британія, Норвегія та Швеція.
Україна у 2020 році піднялася на 7 позицій з 71 на 64 місце серед 190 країн та
розташувалася у рейтингу між Індією та Пуерто-Ріко. Наші сусіди також покращили свої
позиції. Зокрема, Росія у рейтингу піднялася на 28 місце, вперше увійшовши до топ-30
країн за легкістю ведення бізнесу. Грузія посіла 7 місце, Литва – 11, Естонія – 18, Латвія
– 19, Казахстан – 25, Польща – 40, Словаччина – 45, Молдова – 48, Білорусь – 49, Румунія
– 55. Хоч часова позначка рейтингу і натякає на 2020-й рік, та слід розуміти, що всі
показники, зафіксовані ним, розраховані станом на весну поточного року.
Інвестиційна привабливість країни – це сукупність політичних, соціальних,
інституціональних, екологічних, макро- та мікроекономічних умов функціонування
національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності
вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
Інвестиційна привабливість держави визначається Індексом інвестиційної
привабливості (International Business Compass), що його розраховує міжнародна
консалтингова мережа BDO [22].
Індекс інвестиціиної привабливості України на початку минулого року знизився
до рівня 2016 р. та склав 2,85 бали з 5 можливих. У другіи половині 2019 р. показник
Індексу дещо зріс та склав 2,95 бали, максимально наблизившись до неитрального
показника 3 бали.
До «старих» проблем, як-то корупція, недовіра до судової системи, відтік робочої
сили, додалася відчутна політична и економічна турбулентність, яка турбує підприємців
та змушує вести бізнес в умовах невизначеності. Серед топ-проблем інвестори вже
традиціино зазначили високии рівень корупції (83% респондентів критично не
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задоволені станом справ), недовіру до судової системи – 77%, а також відсутність
земельної реформи та тіньову економіку – по 66%.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, світовии ринок інвестиціи характеризується конкуренцією за реальні
інвестиції, пріоритетним інвестуванням процесів реіндустріалізації і модернізації.
Інвестування промисловості України перебуває у кризі, причинами якої є недосконале
інституціине середовище, деіндустріалізація економіки, переважання споживчого
кредитування над інвестиціиним.
Інституціине середовище інвестиціиної діяльності має забезпечити відродження
промисловості України шляхом реалізації природних та конкурентних переваг у
важливих для країни галузях. Базовии закон «Про інвестиціину діяльність» слід
вдосконалювати у напрямку врахування особливостеи реальних інвестиціи;
запровадження механізму громадської апробації інвестиціиних проектів у
промисловості, посилення зв’язку цього закону із законодавством щодо зонування
територіи.
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Анотація
Вступ. Банки є важливою складовою економіки країни. Завдяки банкам відбувається
акумулювання, зберігання, перерозподіл коштів між учасниками ринкових відносин.
Ефективність діяльності банків залежить від формування та використання
банківського капіталу. Банківський капітал має локальне, регіональне та національне
значення – забезпечує прибутковість окремого банку, впливає на розвиток регіону та
інвестиційну привабливість країни.
Метою наукового дослідження є розвиток теоретико-методичних основ оцінювання
капіталу банку з урахуванням впливу тенденцій нестабільної економіки.
Результати. Обґрунтовано доцільність врахування питання оцінки банківського
капіталу у діяльності банку. Визначено сутність банківського капіталу.
Охарактеризовано статутний, регулятивний та приписний види капіталу банку.
Означено структуру та функції (захисна, забезпечення оперативної діяльності банку,
регулювальна) банківського капіталу. Обґрунтовано вплив факторів на величину
банківського капіталу. Охарактеризовано нормативи, за якими перевіряється
достатність капіталу банків. Окреслено основні підходи щодо реалізації механізму
формування власного капіталу банків. Узагальнено теоретико-методичні підходи до
оцінки банківського капіталу, окреслено методику розрахунку, виділено їх умови
використання, недоліки та інформаційне джерело. Обґрунтовано зв'язок між оцінкою
банківського капіталу та реалізацією процесу його формування. Охарактеризовано
науково-методичне підґрунтя здійснення такої оцінки. Доведено необхідність
удосконалення методичного інструментарію оцінки капіталу банку.
Висновки. Наявне організаційно-методичне забезпечення оцінки банківського капіталу
не у повній мірі відповідає сучасним тенденціям та потребує певного удосконалення.
Об’єктивність оцінки банківського капіталу є важливим елементом у процесі
формування банківського капіталу. Адаптація міжнародного досвіду в частині
оцінювання капталу банку сприятиме розвитку вітчизняного фінансового ринку в
цілому.
Ключові слова: банк, банківський капітал, оцінка, формування банківського капіталу,
власний капітал банку, принципи, методи.
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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF BANKING CAPITAL FORMATION
Abstract
Introduction. Banks are an important component of the country's economy. Thanks to banks
there is an accumulation, storage, redistribution of funds between participants of market
relations. The efficiency of banks depends on the formation and use of bank capital. Bank capital
is of local, regional and national importance – it ensures the profitability of an individual bank,
affects the development of the region and the investment attractiveness of the country.
The purpose of the research is to develop a theoretical and methodological basis for assessing the
bank's capital, taking into account the impact of trends in an unstable economy.
Results. The expediency of taking into account the issue of bank capital valuation in the bank's
activity is substantiated. The essence of bank capital is determined. The authorized, regulatory
and prescribed types of bank capital are described. The structure and functions (protective,
ensuring the operational activities of the bank, regulatory) of bank capital are defined. The
influence of factors on the amount of bank capital is substantiated. The standards by which the
capital adequacy of banks is checked are described. The main approaches to the implementation
of the mechanism of banks' equity formation are outlined. Theoretical and methodological
approaches to the assessment of bank capital are generalized, the method of calculation is
outlined, their conditions of use, shortcomings and information source are highlighted. The
connection between the assessment of bank capital and the implementation of the process of its
formation is substantiated. The scientific and methodological basis for such an assessment is
described. The need to improve the methodological tools for assessing the bank's capital has been
proved.
Conclusions. The existing organizational and methodological support for the assessment of bank
capital does not fully meet current trends and needs some improvement. Objectivity in the
assessment of bank capital is an important element in the process of bank capital formation.
Adaptation of international experience in the assessment of the bank's capital will contribute to
the development of the domestic financial market as a whole.
Key words: bank, bank capital, estimation, formation of bank capital, bank equity, principles,
methods.
JEL classification: G21
Вступ
Банківська система країни забезпечує стабільне і постіине функціонування
економіки, оскільки саме в ніи відбувається акумулювання, зберігання, перерозподіл
коштів між учасниками ринкових відносин. Банк, як фінансова установа, має певні
особливості діяльності, що обумовлено иого призначенням. Він повинен бути
конкурентоспроможним, надіиним, підтримувати належнии рівень прибутковості,
фінансової стіикості, ліквідності для збереження довіри наявних клієнтів та залучення
нових. Наведені характеристики банку сприяють зростанню и зміцненню иого репутації
на фінансовому ринку та залежать від власного капіталу банку. Банківськии капітал
впливає і на фінансові результати окремого банку, і на можливість розвитку банківської
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системи в межах держави, і на розширення обсягів інвестиціи в країну, що визначає иого
локальне, регіональне та національне значення.
Теоретичнии базис стосовно питань банкіського капіталу розкритии у працях
таких науковців, як Н. Дунас, В. Стельмах, В. Альошин, Л. Примостка, А. Загороднии,
Г. Вознюк, М. Алєксеєнко, А. Мороз, М. Савлук та М. Пуховкіна, О. Павелко,О. Сова,
І. Якімова. Капітал є складовою банківського балансу та входить до складу джерел иого
фінансових ресурсів, хоча величина иого питомої ваги є нижчою у порівнянні з іншими
елементами сукупного банківського капіталу. Це обумовлене специфічністю діяльності
та призначенням банківських установ, які виступають у ролі фінансових посередників,
що забезпечують мобілізацію вільних коштів на ринку та розміщення їх серед суб’єктів
фінансового ринку.
У зв’язку з цим питання оцінки вартості банківського капіталу є важливим як з
точки зору теорії, так і в практичніи площині. Варто враховувати, що від методу оцінки
капіталу залежить иого якість і величина, тому вибір такого методу є важливим
завданням, спрямованим на формування правдивої та об’єктивної інформації. Вона, в
свою чергу, дозволяє приимати управлінські рішення, як керівництву банку, так
акціонерам і вкладникам. У разі помилковості такої інформації (штучного завищення
або заниження вартості капіталу) для банку зростає рівень ризиків діяльності, оскільки
можуть бути прииняті невиправдані рішення, наприклад, спрямовані на розширення
або скорочення активних операціи.
Мета статті
Метою статті є розвиток підходів щодо оцінювання вартості банківського
капіталу в умовах нестабільного економічного середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження
Сутність банківського капіталу розкривається в різних джерелах по-своєму.
На офіціиному саиті Національного Банку України зазначено, що «капітал банку–
кошти, спеціально створені фонди та резерви, призначені для забезпечення фінансової
стіикості, комерціиної та господарської діяльності, відшкодування можливих збитків, і
які перебувають у користуванні банку» [0].
Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає капітал банку як
«власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх иого
зобов'язань» [2].
У науковіи літературі дослідниками дане поняття розкрито більш детально.
О. Сова та І. Якімова визначають банківськии капітал як «сукупність власних,
залучених і запозичених коштів, що перебувають у розпорядженні банку та
використовуються ним для формування матеріальних, нематеріальних і фінансових
ресурсів у грошовіи формі та здіиснення своєї діяльності з метою отримання
прибутку» [3, с. 344-345].
Законодавчо закріплені наступні види банківського капіталу [2]:
статутнии – капітал, якии внесено у власність банку та зареєстровано
відповідним до чинних нормативно-законодавчих вимог;
приписнии – капітал у формі вільно конвертованої валюти, що надається
іноземним банком філії для проведення її акредитації;
регулятивнии – капітал, якии є власними коштами банку, поділеними на
основнии та додатковии капітал відповідно до ризиків, визначеними нормативноправовими актами НБУ.
Роль капіталу у діяльності банку відрізняється від призначення капіталу
підприємства, що виражається через виконання специфічних функціи.
Відповідно до [3, с. 345], капіталу банку притаманні наступні функції.
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Захисна – полягає у забезпеченні захисту інтересів кредиторів та вкладників у
разі виникнення ситуаціи, пов’язаних із отриманням збитків, ліквідацією банку, иого
банкрутством тощо. Це дозволяє банку покривати збитки за рахунок частки капіталу у
разі, коли обсягу поточних прибутків недостатньо. Наявність резервного капіталу
дозволяє при кризовіи ситуації зберігати фінансову стіикість та платоспроможність
банку протягом певного часу, що зберігає иого надіину репутацію серед клієнтів. Варто
зазначити, що роль захисної функції може бути модифікована залежно від впливу
факторів (наприклад, стабільність грошово сфери, загальноекономічнии стан країни,
стратегії розвитку банків тощо). Так, наприклад, високии рівень розвитку гарантування
вкладів на рівні держави дозволяє її банкам знизити вимоги до захисної функції
капіталу, при цьому скоротивши резервні фонди. В тои же час така ситуація може стати
причиною зниження прибутковості банків.
Забезпечення оперативної діяльності банку є функцією, яка каталізує процеси
розширення та структурного розвитку банку, зокрема впровадження нових банківських
продуктів, технологіи. Все це має вирішальну роль як на етапах створення банку (у
процесі формування иого інфраструктури, тощо), так і на етапах подальшого розвитку.
Регулювальна функція реалізується через фіксацію величини власного капіталу,
завдяки чому органи контролю здіиснюють вплив на діяльність банку. Це сприяє
попередженню надмірної мінімізації банківського капіталу, що має на меті забезпечення
належного рівня прибутковості банку, збереження рівня лояльності клієнтів до банку та
захисту їх інтересів, зниження банківських ризиків та ін.
Р. Турко пропонує дещо іншии погляд стосовно структури банківського капіталу
та иого функціи (рис. 1).
заснування і введення у дію банківської установи; база для обрахування
дивідендів и розподілу маина; репрезентативна (рекламна) функція

Регулятивнии
капітал

покриття можливих негативних наслідків від різноманітних ризиків, що
банки несуть в процесі діяльності; забезпечення захисту депозитів,
фінансової стіикості і стабільності діяльності банківської установи;
покриття збитків; відрахування до фондів і резервів з прибутку;
відображення у публічних звітах руху коштів; відрахування коштів на
рахунки в інші банки

Статутнии
капітал

відповідальність та гарантія; забезпечення ліквідності; контролю та
управління; захисна функція

ФУНКЦІІ

Власнии
капітал

Рис. 1. Структура банківського капіталу та його функції
Джерело: складено автором за [4, с. 223].
Забезпечення виконання функціи банківського капіталу здіиснюється за рахунок
регламентування иого обсягу. Величина капіталу банку визначається та закріплюється
під впливом наступних факторів:
вимоги держнагляду до мінімального розміру капіталу;
обмеження активних операціи банку (обсяг власних коштів повинен у достатніи
мірі забезпечувати потреби клієнтів з дотриманням усіх встановлених нормативів);
особливості клієнтів банку (характер позичальників банку повинен бути
враховании при визначенні обсягу коштів, необхідних для забезпечення їх потреб: чим
більш ризикованим є позичальник, тим більше коштів виділяється для нього у структурі
капіталу);
характер та ризикованість активних операціи банку (обсяг власних коштів
повинен має бути здатним до покриття ризику, що виникає у разі використанням
банком нових фінансових інноваціи);
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розвиток ринку кредитних ресурсів (кредитна політика банку повинна
відповідати існуючим тенденціям розвитку фінансового ринку – у разі иого
недостатнього розвитку банк повинен збільшувати обсяг власних коштів для
підтримання лібералізованої кредитної політики [3, с. 345].
Також враховуються економічні нормативи, встановлені Національним банком
України, що мають обов’язковии характер (табл. 1).
Таблиця 1. Нормативи НБУ регулювання діяльності банків
Група нормативів
Нормативи капіталу
Нормативи
ліквідності
Нормативи
кредитного ризику
Нормативи
інвестування

Складові групи нормативів
мінімальнии розмір регулятивного капіталу (Н1), достатність (адекватність)
регулятивного капіталу (Н2), достатність основного капіталу (Н3);
миттєва ліквідність (Н4), короткострокова ліквідність (Н6), коефіцієнти
покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRBB) та в іноземніи валюті (LCRIB)
максимальнии розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7),
максимальнии розмір великих кредитних ризиків (Н8), максимальнии розмір
кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9)
інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), загальна сума
інвестування (Н12)»

Джерело: складено автором за [5, с. 29]
Поряд з урахуванням нормативів, формування власного капіталу здіиснюється на
основі певного механізму. Ларіонова К. Л. та Безвух С. В. виділяють декілька наукових
підходів, на яких він може базуватися [6, с. 153]:
Системнии підхід полягає у вивченні складових елементів механізму, зокрема їх
підпорядкованості встановленіи меті, взаємозв’язку, ролі та розміщення у підсистемах
механізму тощо. Особлива увага приділяється ефекту синергії та такої якості системи, як
емерджентість, відповідно до якої елементи разом формують нову якість, яка не була
притаманна жодному з елементів системи окремо.
Ситуаціинии підхід спрямовании на забезпечення максимальної адаптації банку
до існуючих умов. Для цього здіиснюється моніторинг зі встановленою періодичністю
для визначення тенденціи, що в подальшому вплинуть на банківську діяльність. У
відповідь на ці впливи банком формуються оперативні та /або тактичні стратегії,
спрямовані на мінімізацію або усунення негативного впливу ситуаціи або ж, навпаки,
використання сприятливих умов для розвитку банку відповідно до иого можливостеи
та наявних ресурсів, потенціалу тощо.
Що стосується інноваціиного підходу, то в контексті розвитку світової економіки,
цифровізації, процесів глобалізації та змін у підходах щодо господарювання, що
стосується і банків, тому має місце творчии пошук нових рішень існуючих проблем, що
дозволяє винаходити та впроваджувати інтелектуальні продукти. Це забезпечує
подальшии розвиток окремого банку та банківської системи країни в цілому.
Отже, формування банківського капіталу є одним із пріоритетних напрямів
діяльності банку, що вимагає відповідного науково-практичного обґрунтування,
урахування вимог, що встановлені на законодавчому рівні, а також ситуації, яка склалася
під впливом основних тенденціи в національніи економіці. Капітал забезпечує
економічну ефективність банку, що обумовлено иого впливом на фінансову стіикість,
прибутковість та ліквідність. Поряд з інформаціиним та організаціиним забезпеченням
процесу формування банківського капіталу особливої уваги заслуговує методичнии
аспект, пов'язании з оцінюванням банківського капіталу.
Оцінка банківського капіталу пов’язана з реалізацією процесу формування
банківського капіталу, тому вона повинна враховувати науково-методичне
обґрунтування та базуватися на таких принципах: принцип комплексності – передбачає,
що заходи, спрямовані на формування банківського капіталу, повинні узгоджуватися з
основними напрямами банківської діяльності та відповідати визначеним стратегічним
орієнтирам; принцип функціональності – полягає у тому, що головним функціональним
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призначенням складових механізму є формування достатнього обсягу власного капіталу
банку; принцип адаптованості – визначається через можливість механізму формування
банківського капіталу змінюватися відповідно до впливу ендогенних та екзогенних
факторів з метою мінімізації їх негативного впливу та використання сприятливих
тенденціи для подальшого розвитку; принцип ефективності – має на меті використання
усіх можливостеи банку для формування достатнього обсягу иого капіталу; принцип
об’єктивності – визначається через врахування сильних та слабких сторін банку, оцінку
реальної ситуації на фінансовому ринку, що впливає на можливість та необхідність
банку формувати достатніи обсяг капітал.
Як зазнають Т. О. Штоико та С. В. Безвух, оцінка вартості є одним із напрямів
оцінки капіталу банку поряд з оцінками обсягу, адекватності та ефективності капіталу
(табл. 2).
Таблиця 2. Методи оцінки вартості банківського капіталу
Спосіб
визначення
вартості
капіталу банку

Розрахунок

Балансова
вартість
капіталу

Різниця між
балансовою вартістю
активів та балансовою
вартістю пасивів

Ринкова
вартість
капіталу

Різниця між реальною
вартістю активів та
реальною вартістю
пасивів

Сума складових
елементів капіталу
банку, визначених
Регулювальні
органами,
бухгалтерські
що здіиснюють
процедури
банківськии нагляд та
ведуть контроль у сфері
банківської діяльності

Умова використання

Недоліки

Не враховує зміну
У разі, коли приблизно
величини капіталу
однакові балансова та
через зміни
реальна ринкова
реальної вартості
вартість активів та
активів і
зобов’язань
зобов’язань
Трудомісткість
розрахунків,
Для внутрішніх
потреба у
розрахунків на вимогу
залученні
менеджерів банку
фахівців,
витратність

У кожніи країні
формується власнии
перелік складових

Трудомісткість
розрахунків,
потреба у
залученні
фахівців,
витратність

Джерело

Бухгалтерська
звітність
Бухгалтерська
звітність,
результати
моніторингу
фінансового
ринку
Бухгалтерська
звітність,
результати
моніторингу
фінансового
ринку

Джерело: складено автором за [7].
Окрему увагу слід зосередити на регулювальних бухгалтерських процедурах,
використання яких відбувається з дотриманням певних міжнародних стандартів,
наприклад Базельських. Н. Блащук-Дев’яткіна та І. Себестянович відзначають, що
впровадження Базельських стандартів в українську практику є запорукою досягнення
фінансової стабільності вітчизняної економіки [8].
Основними принципами, які Базельськии комітет використовує у процесі
формування положень, є рівність банків у питаннях впровадження стандартів та
надіиність банківського регулювання [10].
Базельські положення мають декілька версіи, остання з яких була представлена в
кінці 2017 року [9].
Остання редакція передбачає оновлення та стандартизацію способів обчислення
нормативів капіталу, що сприятиме можливості порівнювати показники банків
незалежно від їх географічного розташування по всьому світу. Сформовані вимоги до
капіталу банків стануть підґрунтям для формування нових стратегіи та бізнес-моделеи
діяльності у разі їх імплементації у практику банків. Це сприятиме підвищенню рівня
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конкурентоспроможності, стіикості та адаптованості банків в нестабільних економічних
умовах [8, с. 288].
Враховуючи, що питання впровадження даних нормативів у вітчизняніи практиці
залишається відкритим, доцільно використовувати та удосконалювати існуючии
методичнии інструментаріи оцінки капталу банку.
Так, оцінювання вартості банківського капіталу може здіиснюватися в рамках
технології аналізу капіталу, яка запропонована у [11, с. 54]: визначення розміру власного
капіталу, иого структури та достатності; аналіз дотримання основних нормативів
достатності капіталу; аналіз зміни статутного капіталу банку; дослідження та оцінка
обґрунтованості розподілу прибутку.
Важливе значення має аналіз структури та динаміки власного капіталу банку. Для
цього використовується горизонтальнии аналіз, якии має на меті визначення динаміки
окремих показників і дозволяє визначити основні тенденції їх розвитку, та
вертикальнии, призначення якого полягає у визначенні структури власного капіталу,
що дозволяє здіиснити у подальшому факторнии аналіз впливу складових власного
капталу на иого зміни.
Коефіцієнтнии аналіз дає змогу визначити окремі показники, що характеризують
банківськии капітал, наприклад, показники достатності та прибутковості власного
капіталу. Наприклад, коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує, наскільки
капітал є прибутковим та ефективно використовується у діяльності банку. Коефіцієнт
захищеності власного капіталу відображає ступінь захищеності банківського капіталу
від впливу інфляції (знецінення коштів) у разі иого інвестування і необоротні чи
нематеріальні активи. Мультиплікатор капіталу виступає у ролі показника фінансового
важеля банку, якии дозволяє визначити забезпеченість активів власним капіталом:
кількість гривень активів на одну гривню власного капіталу.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, наявні методики оцінювання вартості банківського капіталу мають свої
переваги та недоліки і використовуються за певних умов відповідно до мети процесу
оцінки. Організаціино-методичне забезпечення процесу оцінки банківського капіталу
потребує певного удосконалення, що обумовлено впливом багатьох факторів, серед
яких процеси цифровізації, глобалізації, інтеграції тощо. Наявність криз на фінансових
ринках спонукає до пошуку нових підходів до формування банківського капіталу, що
проблематично без иого об’єктивної оцінки. Вона, в свою чергу, дозоляє приимати
управлінські рішення як на рівні окремого банку, так і державному рівні стосовно
реалізації змін в процесі управління капіталом банку, а отже забезпечувати стіикість
банківської системи країни. Доцільно відзначити, що врахування міжнародної практики
оцінювання вартості банківського капіталу та адаптація її до вітчизняних реаліи є
запорукою успішного розвитку українського фінансового ринку.
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ІНКЛЮЗИВНА ЕКОНОМІКА ЯК НОВА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Дідух, С. М. Інклюзивна економіка як нова парадигма сталого розвитку [Текст] / Сергій
Мирославович Дідух, Людмила Леонідівна Лобоцька, Вікторія Олександрівна Мініна //
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Анотація
Вступ. Вирішення проблеми нерівності та бідності є одним із пріоритетів економічного
розвитку у більшості країн світу, а також одним із ключових факторів забезпечення
економічної та соціальної стабільності. Необхідність вирішення цих питань потребує
впровадження нових концепцій розвитку, таких як концепція сталого розвитку або
концепція інклюзивного розвитку.
Метою статті є узагальнення підходів щодо визначення поняття інклюзивності,
дослідження різних аспектів концепції інклюзивного розвитку, показників її оцінки.
Результати. Досліджено сутність поняття «інклюзивний розвиток». Вказано ключові
характеристики інклюзивного розвитку: направленість на прискорене скорочення бідності,
охоплення всіх секторів економіки, залучення більшої частки робочої сили країни. Визначено
та проаналізовано ключові дискусійні аспекти теорії інклюзивного розвитку:
термінологічний, засадничий, змістовний та прикладний. Досліджено недоліки існуючої
системи оцінки успішності розвитку країн, заснованої на використанні показника ВВП.
Визначено сутність, недоліки та перспективи використання більш комплексного
показника Індекс інклюзивності економічного зростання (IDI), заснованого на обчисленні 12
часткових показників.
Висновки. За результатами проведеного дослідження визначено сутність та дискусійні
аспекти концепції інклюзивного розвитку, яка побудована на засадничих принципах
теорії сталого розвитку. Обґрунтовано, що підвищення інклюзивності економічної
системи шляхом залучення більшої частини населення до активної економічної
діяльності та участі у розподілі її результатів має відбуватись в інтересах широкого кола
зацікавлених осіб. Визначено, що перспективними напрямами подальших наукових
досліджень є перехід даної концепції від теоретичних конструкцій до визначення
практичного інструментарію та моделі впровадження принципів інклюзивного
розвитку для країни в цілому та окремих економічних підсистем в її межах.
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INCLUSIVE ECONOMY AS A NEW PARADIGM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. Addressing inequality and poverty is one of the priorities of economic development
in most countries of the world, as well as one of the key factors in ensuring economic and social
stability. The need to address these issues requires the introduction of new concepts of
development, such as the concept of sustainable development or the concept of inclusive
development.
The purpose of the article is to generalize the approaches to defining the concept of inclusiveness,
research of various aspects of the concept of inclusive development, indicators of its evaluation.
Results. The essence of the concept of "inclusive development" is considered. The key
characteristics of inclusive development are indicated focusing on accelerated poverty reduction,
coverage of all sectors of the economy, attracting a larger share of the country's labor force. The
key discussion aspects of the theory of inclusive development are identified and analyzed:
terminological, basic, substantive and applied. The shortcomings of the existing system for
assessing the success of countries' development, based on the use of GDP, are studied. The essence,
shortcomings and prospects of using a more comprehensive indicator Inclusive Growth and
Development Index (IDI), based on the calculation of 12 partial indicators, are identified.
Conclusions. According to the results of the study, the essence and debatable aspects of the
concept of inclusive development which is based on the basic principles of the theory of sustainable
development are determined. It is substantiated that increasing the inclusiveness of the economic
system by involving the majority of the population in active economic activity and participation
in the distribution of its results should be in the interests of a wide range of stakeholders. It is
determined that promising areas of further research are the transition of this concept from
theoretical constructions to the definition of practical tools and models for implementing the
principles of inclusive development for the country as a whole and individual economic subsystems
within it.
Key words: inclusion, concept of inclusive development, economic growth, Inclusive Growth and
Development Index.
JEL classification: Q01
Вступ
Упродовж практично всієї історії людства існувала соціальна нерівність у різних
проявах. Не зважаючи на те, що нерівність засуджувалася і піддавалася критиці, історія
свідчить про безуспішність у стратегічніи перспективі намагань людеи у створенні
"досконалих" суспільств, які були б засновані на абсолютніи соціальніи рівності та
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відсутності примусу одних соціальних груп іншими. Однак, на думку значної кількості
мислителів та науковців, наближення до такого суспільного устрою є важливою
далекосяжною задачею.
На різних етапах розвитку людства гендерна, расова та вікова дискримінація мали
істотнии вплив на економічнии та соціальнии розвиток, оскільки нерівність між
різними групами породжує нестабільність у суспільстві, призводить до революціиних
потрясінь та економічних криз. Вирішенням даної проблеми є забезпечення рівного
доступу людеи до економічних ресурсів та результатів суспільної праці, безперешкодна
взаємодія між соціальними групами, тобто створення умов для впровадження концепції
інклюзивного розвитку.
Впродовж останніх років багато наукових робіт присвячено питанню впровадження
концепції інклюзивного розвитку. Основи теорії інклюзивного розвитку були закладені
та розвинуті в роботах таких вчених, як D. Acemoglu та J. Robinson, Gupta J. & Vegelin,
J. Podesta, Z.M. Bedos, А.В. Базилюк, І.М. Бобух та С.М. Щегель, О.Г. Вдовічена, П.С. Єщенко,
Т.О. Зінчук, А.Б. Карімова, О.Д. Прогнімак та інших. Разом з тим, теоретичні дослідження
основ інклюзивного розвитку не дають однозначної відповіді щодо ролі даної концепції
по відношенню до класичних усталених концепціи розвитку суспільства.
Мета статті
Мета статті – узагальнення підходів щодо визначення поняття інклюзивності,
дослідження різних аспектів концепції інклюзивного розвитку, показників її оцінки.
Виклад основного матеріалу дослідження
Інклюзія (від лат. «inclusivus» – включнии) у загальному розумінні – процес, при
якому будь-що або будь-хто включається, тобто залучається або входить до складу як
частина цілого. За визначенням словника української мови «Інклюзія – процес
збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, тих, що мають труднощі
у фізичному розвитку» [1].
Термін «інклюзія» вперше було використано для визначення процесу залучення
до певних соціальних процесів в 1970-х роках у США. Цим терміном насамперед описували соціальну інклюзію – збільшення ступеня участі всіх громадян, які сприимаються
суспільством як окремі індивідуальності, у соціумі. Концепція інклюзивного розвитку
виникла пізніше як логічне продовження теорії сталого розвитку. Ії появу можна
вважати відповіддю на такі виклики сучасності, як посилення нерівності, відсутність
успіху в боротьбі з бідністю та виникнення цілої низки соціальних та економічних
диспропорціи у розвитку регіонів, країн та верств суспільства.
Концентрація економічних еліт на забезпеченні економічного зростання за будьяку ціну виявилася недостатньо ефективною у побудові добробуту країн. Саме тому
з'явилася необхідність у новіи теорії, яка б поєднувала засади сталого розвитку із
практичними механізмами залучення різних верств населення до активної економічної
діяльності та розподілу результатів суспільної праці.
Комісія Інклюзивного Розвитку (The Commission Inclusive Growth) визначає
інклюзивне зростання як «інтегроване широкомасштабне зростання, яке поширюється
на широкии діапазон людеи та місць для того, щоб сприяти та отримувати переваги від
економічного успіху» [2].
Європеиська комісія (European Commission) трактує інклюзивне зростання як
«забезпечення високого рівня заинятості, інвестування в освіту, боротьбу з бідністю і
модернізацію ринків праці, системи соціального захисту та сприяння більшому
об'єднанню суспільства» [3; 4, с. 6].
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визначає
інклюзивнии розвиток як економічне зростання, яке справедливо розподілене в усьому
суспільстві та створює можливості для всіх [5].
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«Інклюзивне зростання», за визначенням Світового банку, являє собою стабільне
зростання швидкими темпами, що поширюється всіма секторами економіки при залученні
значної частини трудових ресурсів країни та характеризує рівність можливостеи доступу
до ринку праці та ресурсів [6].
Тобто, інклюзивнии розвиток – це ідея, що економічне процвітання повинно
приносити користь усьому населенню, і він пов'язании з темпами та характером
економічного зростання, перш за все зі швидкістю зростання, а також з тим, як це зростання
розподіляється по всіи країні.
Для того щоб зростання вважалося інклюзивним, воно повинно мати певні
характеристики :
1. Бути швидким і приводити до істотного скорочення бідності.
2. Бути широким і охоплювати всі сектори економіки.
3. Включати більшу частку робочої сили країни.
В основі концепції інклюзивного розвитку положення про вільнии і рівнии доступ
всіх членів суспільства до ресурсів і результатів економічної діяльності.
З часом проблематика інклюзивного розвитку виишла за межі суто наукового,
теоретичного дискурсу та розглядається у практичніи площині у вигляді програм,
стратегіи, нормативних документів на державному рівні.
Інклюзивнии розвиток – комплексна категорія, у трактуванні якої доцільно
виділити певні дискусіині аспекти. По-перше, використання науковцями поняття
«інклюзивнии розвиток» (у тих випадках, де розвиток набагато ширше, ніж зростання
та навіть може означати стіикии стан розвитку або спаду), «інклюзивне зростання»
(застосовується тоді, коли основна увага приділяється як збільшенню зростання, так і
спільному зростанню на основі, наприклад, можливості заинятості для всіх і механізмів
перерозподілу) чи «інклюзивне багатство» (включає аргумент про те, що інвестиції в
економічне зростання можуть виступати мірою багатства).
На нашу думку, «інклюзивнии розвиток» є більш широким комплексним, аніж
«інклюзивне зростання», оскільки включає не лише кількіснии аспект, але и якісне
покращення стандартів, упорядкування суспільних норм і удосконалення інституціиних
засад із урахуванням інтересів різних верств та економічних контрагентів різного рівня.
Так, Н.М. Салатюк, аналізуючи відмінності понять «економічнии розвиток» та
«економічне зростання», вказує, що «економічне зростання може відбутися і за умов
відсутності економічного розвитку, в тои час як економічнии розвиток без економічного
зростання неможливии» [7, с. 4].
Другии важливии аспект концепції інклюзивного розвитку стосується иого засад, які
полягають у принципах постіиного удосконалення, з урахуванням задоволення основних
потреб людини, її соціальних та економічних прав, скорочення масштабів злиднів,
підвищення добробуту, зведення до мінімуму зовнішніх екологічних наслідків, урахування
ідеи соціальних рухів. Зрештою, мета такого розвитку – розширити можливості та свободи
людеи та зменшити нерівність.
Третіи аспект стосується безпосереднього змісту інклюзивності – в чиїх інтересах
впровадження даної концепції? Сутність інклюзивності у багатьох наукових працях
трактується як приділення особливої уваги потребам знедолених та маргінальних груп
населення, або певних менш розвинутих раионів, секторів та регіонів, або перерозподіл
влади для перерозподілу ресурсів. Такии підхід у документах з глобальної політики звучить
як «не залишаючи нікого».
На нашу думку, впровадження принципів інклюзивності має відбуватись в інтересах
широкого кола зацікавлених осіб. Побудова інклюзивних інститутів має відбуватися в
інтересах суспільства в цілому, оскільки це дозволяє створити нові засади розвитку,
зменшивши соціальну напругу та створивши передумови для гармоніиного та
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довгострокового зростання на основі активної та усвідомленої праці людеи, які раніше не
брали участі у розподілі результатів економічного зростання.
Четвертии аспект – обговорення та визначення пріоритетності соціальної та політичної інклюзивності. Інструменти інклюзивного розвитку включають прииняття цілеи,
принципів, нормативних, економічних та стримуючих інструментів, спрямованих, зокрема,
на створення робочих місць; інфраструктури для задоволення основних потреб (наприклад, продовольство, водопостачання, санітарія, дороги, громадськии транспорт, телефонні
лінії); інвестування в системи соціального забезпечення та соціального захисту та ін.
Якщо говорити про економічну несправедливість та нерівність, то головне питання,
що постає – «чому одні країни тільки збагачуються, а інші бідніють». В роботі Д. Аджемоглу
та Д. Робінсона «Чому нації занепадають» розглядається причини стрімкого розвитку
одних держав і занепаду інших [8]. На основі ґрунтовного аналізу закономірностеи
розвитку, інструментів регулювання інститутів багатьох країн світу у ретроспективі
ними було доведено залежність рівня добробуту країни та її громадян від типу
економічних інститутів.
Автори виокремлюють інклюзивні та екстрактивні інститути розвитку
суспільства та економіки. На думку вчених, ступінь розвитку економічної системи
залежить від того, наскільки успішно побудовано саме інклюзивні інститути в країні, а
також від рівня інноваціи і технологічних відкриттів в країні. Інклюзивні інститути,
побудовані на принципах беззастережної поваги до приватної власності, прав та свобод
особистості, стабільності системи права та створенні конкурентного середовища. Саме ці
базові конструкції формують заохочення людеи до результативної участі в економічніи
діяльності.
Таким чином, нами виділено чотири ключових дискусіині аспекти теорії
інклюзивного розвитку: термінологічнии (що є інклюзивним розвитком?), засадничии
(що є метою інклюзивного розвитку у стратегічному плані?), змістовнии (в чиїх інтересах
впровадження даної концепції?) та прикладнии (якими мають бути інструменти та
принципи впровадження інклюзивності?).
При цьому існує необхідність у використанні універсальної методики визначення, в
загальному інструменті виміру успішності різних країн чи економічних систем у досягненні
інклюзивності. Упродовж останніх десятиліть основним показником розвитку країн є
показник ВВП. У 1934 р. американськии економіст та в маибутньому Нобелівськии лауреат
Саимон Кузнець зробив оцінку національного доходу США за період з 1929 по 1934 рр. [9], і
з 1991 р. ВВП включають до системи національних рахунків ООН.
Загалом ВВП є одним з головних показників розвитку країн, індикатором, за яким
можна відстежити швидкість зростання національної економіки. При цьому багато вчених
зазначають, що дании показник застарів, не відображає реальних пріоритетів розвитку
країн на сучасному етапі та має цілии ряд недоліків:
1) показник ВВП не включає тіньову економіку, що особливо впливає на коректність
визначення становища країн, які перебувають у процесі становлення ринкової економіки,
таких як Україна;
2) не відображає повною мірою покращення або погіршення якості товарів, зміни
структури економіки під впливом процесів глобалізації та переходу до нового
технологічного укладу;
3) не враховує вплив негативних факторів: екологічних (забруднення повітря і вод
Світового океану, засмічення територіи), соціальних (перенаселення, бідність) тощо.
Ми вважаємо слушною думку відомого економіста, лауреата Нобелівської премії з
економіки, Джозефа Стігліца, щодо того, що показник ВВП вже застарів, не враховує якість
життя, рівень освіченості, забруднення оточуючого середовища, рівень задоволення та
щастя людеи у певніи країні.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
104

Головним аргументом Стігліца щодо створення нових індикаторів розвитку
економіки є те, що «неправильні метрики, і як наслідок, помилкові результати, ведуть до
прииняття хибних рішень» [10].
Саме тому сучасні вчені розробляють нові показники, які більш коректно
відображають економічну ситуацію в країнах та сучасні пріоритети розвитку суспільств,
зміщення акцентів від забезпеченні добробуту країн до забезпечення добробуту людеи.
Окремі показники виділяють конкретнии аспект економічної системи, наприклад «індекс
якості ведення бізнесу» (за даними 2019 р. Україна посідає 71 місце [11]), а деякі є
комплексними та розраховуються на основі десятків різнопланових показників.
Так, Індекс інклюзивного розвитку (Inclusive Growth and Development Index (IDI)) був
презентовании на 48-у Всесвітньому економічному форумі в Давосі в 2018 р. чотирма
економістами: Ричардом Самансом, Маргарет Дзеник-Хануз, Джемою Кориган та Маркусом
Берком. Індекс складається з 12 показників, які розділені на 3 групи – «Ріст і розвиток»,
«Інклюзивність» та «Наслідування поколінь і сталість розвитку». Після розрахунку 12
показників для кожної країни, дані ранжують, переводять у відносні величини і складають
загальнии реитинг.
Згідно з результатами розрахунків Індексу інклюзивного розвитку (табл. 1),
Україна посідає 49 місце за рівнем інклюзивного розвитку з 74 країн, що розвиваються.
Таблиця 1. Показники індексу інклюзивності економічного зростання України
Зростання та розвиток
Продуктивність праці
очікувана тривалість
заинятість населення
ВВП на душу населення
(ВВП на 1 працівника)
здорового життя
(відсотки)
в реитингу з 74
в реитингу з 74
в реитингу з 74
в реитингу з 74
дол.
дол.
розвиваючих
розвиваючих
роки
розвиваючих
%
розвиваючих
США
США
країн
країн
країн
країн
2 906
42
15 845
46
64,1
39
53,9
48
Інклюзивність
коефіцієнт
коефіцієнт розшарумедіаннии дохід
розшарування
рівень бідності
вання суспільства за
домогосподарств
суспільства за доходами
рівнем добробуту
в реитингу з 74
в реитингу з 74
дол.
в реитингу з 74
в реитингу з 74
від 0
від 0
розвиваючих
%
розвиваючих США за розвиваючих
розвиваючих
до 100
до 100
країн
країн
день
країн
країн
26,3
1
0,5%
4
10,2
21
90,1
70
Наслідування поколінь і сталість розвитку
Скориговані чисті зао- Інтенсивність парникоКоефіцієнт
щадження (% від валово- вого забруднення на
Державнии борг
демографічного
го національного доходу)
одиницю ВВП
навантаження
в реитингу з 74
в реитингу з 74
в реитингу з 74
в реитингу з 74
кг/дол.
% (від
%
розвиваючих
розвиваючих
розвиваючих
%
розвиваючих
США
ВВП)
країн
країн
країн
країн
1,0%
55
347
72
69,0%
69
45,8%
15

* Складено авторами на основі [12]
Наведені результати, на нашу думку, не повною мірою відображають рівень
інклюзивності економіки України, оскільки при розрахунках ІDІ використовують лише
дані офіціиної статистики, які є не зовсім коректними для економіки каїн перехідного
типу. Наприклад, це стосується показника «розшарування суспільства за доходами», за
яким відповідно до офіціиної статистики Україна має перше місце, що виглядає істотним
перебільшенням. Причиною такого викривлення може бути ситуація, за якої офіціино
декларують мільионні статки лише 2 тис. чоловік в Україні [13].
Результати розрахунку індексу інклюзивності економічного зростання України
свідчать, що для нашої країни «актуальною на даному етапі є побудова інклюзивної
системи розвитку для того, щоб убезпечити себе від проблеми перерозподілу і закласти
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засади сталого інклюзивного розвитку, які б максимально враховували інтереси всіх
учасників економічної діяльності» [14].
Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка інструментарію та
економічної моделі впровадження принципів інклюзивного розвитку для країни в
цілому та окремих економічних підсистем в її межах.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Впровадження концепції інклюзивного розвитку має на меті вирішення проблем
нерівності, яка історично успадкована та закріплена в соціальних правилах, а також
бідності. Досягнення цього результату можливе на основі впровадження принципів
інклюзивного розвитку. За результатами дослідження визначено дискусіині аспекти
інклюзивного розвитку: термінологічнии, засадничии, змістовнии та прикладнии.
Впровадження нових принципів розвитку, зміна парадигми економічного
розвитку загалом передбачає трансформацію показників, якими оцінюють успішність
економічних систем. Саме тому необхідним є поступовии відхід від концентрації на
таких показниках кількісного розвитку економік, як ВВП та більш широке використання
комплексних показників, таких як Індекс інклюзивності економічного зростання, що було
показано у даніи статті. Індекс інклюзивного розвитку враховує екологічні та соціальні
проблеми, але для иого розрахунку використовується багато різнорідної інформації, що
може призвести до спотворення кінцевих результатів, тому иого використання доцільне
разом з показниками ВВП та ВНД.
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Анотація
Вступ. В останні десятиліття в світі стрімко поширюються тенденції розвитку
зеленого виробництва та технологій. У сільському господарстві дані тенденції призвели
до стрімкого розвитку органічного ринку. В роботі підкреслюється важливість
даного сегменту ринку харчових продуктів як з економічної, так і з соціальної
точки зору.
Мета статті полягає у дослідженні динамічних процесів на ринку органічної продукції в
світі у цілому та на окремих регіональних ринках.
Результати. Підкреслюється, що в Україні, як і в інших країнах світу, протягом останніх
двох десятиліть відбувається стрімке нарощування обсягів виробництв органічної
продукції. Разом з тим, як за абсолютними, так і відносними показниками, розмірами наш
ринок суттєво поступається провідним країнам світу. Дослідженням встановлено, що
структура органічного ринку кожної країни має свої особливості, пов’язані з
національними традиціями. В Австрії найбільше значення мають для споживачів
молочні продукти та яйця, у Німеччині – м'ясо та молоко, у Франції – дитяче харчування,
яйця, молоко. Загальний обсяг Європейського ринку органічної продукції у 2018 році
дорівнював 40,7 млрд євро, з яких 37,4 млрд євро припадало на країни Євросоюзу. При
цьому за період з 2005 по 2018 рр. він в абсолютному виражені зріс з 11,9 млрд євро до
40,7 млрд євро, тобто майже у 3,5 рази. Що стосується земельних площ, зайнятих
органічним культурами в Європі, то за період 1985-2018 рр. вона зросла з 0,1 млн га до
15,6 млн га, зокрема за період 2008-2018 рр. – з 8,3 млн га до відповідно - 15,6 млн га, або
майже в два рази. Лідерами розвитку органічного землеробства з огляду на питому вагу
органічних площ у загальному обсязі сільськогосподарських угідь країни в світові є
Австрія (24,7%), Швеція (19,9%), Італія (15,8%).
Підкреслюється, що в Європі стрімко розвивається органічне тваринництво. Впродовж
2009-2018 рр. поголів’я ВРХ в Європі збільшилося на 88,1%, овець – на 67,8%, свиней – на
105,2%, птиці – на 127,9%. Хоча питома вага органічного поголів’я в загальному поголів’ї
залишається невисокою. Найбільшою вона була по ВРХ (5,2%) та вівцям (5,0%),
найменшою – по свиням (0,7%).
Висновки. З метою прискорення розвитку ринку органічної продукції в Україні
наголошується на необхідності запровадження економічного механізму. Даний механізм
повинен створювати правила гри на ринку та визначати оптимальні економічні рішення
суб’єктів господарювання.
Ключові слова: ринок органічної продукції, динаміка розвитку органічного ринку,
виробництва органічної продукції в світі, структура ринку органічної продукції, органічне
тваринництво.
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STATE AND DYNAMICS OF ORGANIC MARKET DEVELOPMENT IN THE WORLD
Abstract
Introduction. In recent decades, the world is rapidly developing trends in green production and
technology. In agriculture, these trends have led to the rapid development of the organic market.
The paper emphasizes the importance of this segment of the food market from both economic and
social points of view.
The purpose of the article is to study the dynamic processes in the market of organic products in
the world as a whole and in some regional markets.
Results. It is emphasized that in Ukraine, as well as in other countries of the world, during the last
two decades there is a rapid increase in the volume of organic production. At the same time, both
in absolute and relative terms, our market is significantly inferior to the world's leading countries.
The study found that the structure of the organic market of each country has its own
characteristics that are closely linked to national traditions. In Austria, dairy products and eggs
are of the greatest importance for consumers, in Germany these are meat and milk, in France these
are baby nutrition, eggs, milk. The total volume of the European market for organic products in
2018 was 40.7 billion euros, of which 37.4 billion euros fell on the European Union. At the same
time, for the period from 2005 to 2018, it increased in absolute terms from 11.9 billion euros to
40.7 billion euros, that is, almost 3.5 times. As for the land area occupied by organic crops in
Europe, during the period 1985-2018 they increased from 0.1 million hectares to 15.6 million
hectares. Including for the period 2008-2018 they increased from 8.3 million hectares to
15.6 million hectares, respectively, or almost twice. The leaders in the development of organic
farming in terms of the share of organic land in the total agricultural land of the country in the
world are Austria (24.7%), Sweden (19.9%), Italy (15.8%).
It is emphasized that organic livestock is developing rapidly in Europe. During 2009-2018, the
number of cattle in Europe increased by 88.1%, sheep – by 67.8%, pigs – by 105.2%, poultry – by
127.9%. However, the share of organic livestock in the total livestock remains low. It was the
highest in cattle (5.2%) and sheep (5.0%), and lowest in pigs (0.7%).
Conclusions. In order to accelerate the development of the market of organic products in Ukraine,
the need to introduce an economic mechanism is emphasized. This mechanism should create the
rules of the game in the market and determine the optimal economic decisions of economic entities.
Key words: market of organic products, dynamics of organic market development, production of
organic products in the world, structure of organic products market, organic animal husbandry.
JEL classification: O13, Q18, Q56
Вступ
Органічнии ринок в Україні постіино розвивається. Завдяки розмірам країни
сільськогосподарських земель, географічному положенню, близькості до потенціиних
міжнародних покупців та родючим чорноземам Україна має сприятливі умови для
органічного сільського господарства. За останні десять років площа органічних земель
в Україні збільшилася маиже вдвічі — з 242 тис. га до 421 тис. га – це 11-и показник в
Європі. Наибільше серед органічної продукції ми вирощуємо зернові, проте набирає
популярності вирощування нішевих культур, зокрема ягід. Очікується, що виробництво
органічної продукції в Україні збільшуватиметься и далі, оскільки європеиські
потужності не здатні задовольнити місцевии попит на неї.
Формування органічного ринку висвітлювалось в роботах О.М. Яценко та
А.С. Овчаренко [1], О.М. Маслак [2], Ю.О. Лупенко [3], О.О. Гуцаленко [4], О.В. Коломицева,
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Л.С. Васильченко та С.М. Пепчук [5]. Ємність ринку органічної продукції досліджували
Ю.П. Воскобіиник, Є.В. Геваза [6]. Тенденції розвитку ринку органічної продукції
окреслили В.А. Чудовська, О.І. Шкуратов і В.В. Кипоренко [7]. Перспективами розвитку
ринку органічної продукції заималися такі відомі науковці, як: О.М. Яценко и
А.С. Овчаренко, Т.Б. Харченко [8], В.Г. Грановська [9], І.Б. Чичкало-Кондрацька и
О.І. Федіна [10], О.Б. Вінюкова та Г.А. Чугріи [11], О.В. Коломицева, Л.С. Васильченко,
С.М. Пепчук. Стан і перспективи виробництва органічної продукції вивчали
Ю.В. Лавгородська [12], С.М. Рогач і А.А. Семінськии [13]; особливостями впровадження
виробництва органічної продукції заималися Н.В. Зіновчук і А.В. Ращенко [14]. Проте, в
умовах сьогодення проблема розвитку органічного руху в Україні та за її межами
потребує подальшого вивчення.
Мета статті
Мета статті полягає у дослідженні динамічних процесів на ринку органічної
продукції в світі у цілому та на окремих регіональних ринках.
Виклад основного матеріалу дослідження
На сьогодні урядові організації та експертне середовище України активно працює
над національною адаптацією, ухвалених Організацією Об’єднаних Націи глобальних
цільових показників міжнародного розвитку до 2030 року, а саме так званих Цілеи
Сталого Розвитку (ЦСР). ЦСР визначають глобальне спрямування діи на подолання
бідності, сприяння процвітанню і благополуччю для всіх, захист навколишнього
середовища і боротьбу зі зміною клімату. Під сталим розуміється розвиток, при якому
задоволення потреб сучасної людини не ставить під загрозу благополуччя наступних
поколінь і їх здатність задовольняти власні потреби.
Стале сільське господарство є одним з основних компонентів сталого розвитку.
При цьому найбільш стійкою моделлю аграрної галузі є органічне сільськогосподарське
виробництво.
Органічне сільське господарство – виробнича система, яка підтримує здоров'я
ґрунтів, екосистем і людеи. Залежить від екологічних процесів, біологічного
різноманіття та природних циклів, характерних для місцевих умов, уникаючи
використання невідновлюваних ресурсів. Органічне сільське господарство об'єднує
традиції, нововведення та науку, щоб поліпшити стан навколишнього середовища і
розвивати справедливі взаємини і гіднии рівень життя.
Багаторічна практика інших країн демонструє економічні, екологічні та соціальні
переваги органічного виробництва, серед яких:
❖ підвищення незалежності виробника від зовнішніх джерел фінансування,
поставок отрутохімікатів, мінеральних добрив, зменшення енерговитрат на одиницю
продукції;
❖ нарощування кількості робочих місць в сільськіи місцевості, розвиток
місцевих ринків екологічної продукції;
❖ високі смакові і поживні якості виробленої продукції;
❖ мінімізація негативного впливу на природу, в тому числі зменшення
забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод, атмосфери, збереження
біорізноманіття;
❖ більш етична і природна поведінка людини в екосистемі, частиною якої вона
є, зокрема, зменшення страждань сільськогосподарських тварин.
Структура ринку органічної продукції в окремих європеиських країнах наведена
в табл. 1.
Головнии висновок, якии можна зробити на підставі даних аналізу наведених в
таблиці, стосується того факту, що структура органічного ринку кожної країни має свої
особливості, пов’язані з національними традиціями. Зокрема, в Австрії наибільше роль
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відіграють молочні продукти та яиця. У Німеччині – м'ясо та молоко, у Франції – дитяче
харчування, яиця, молоко, Норвегії – дитяче харчування та фрукти, Швеицарії – овочі,
фрукти. Це важливии фактор з точки зору можливого виходу на ринок українських
виробників. Дані відносно зміни площ під органічними культурами в країнах Європи
представлені в табл. 2.
Таблиця 1. Структура ринку органічної продукції в окремих
країнах Європи у 2018 році
Продукція
Дитяче харчування
Напої
Хліб та хлібобулочні вироби
Яиця
Риба та рибні продукти
Свіжі овочі
Фрукти
Овочі та фрукти
М'ясо та м'ясна продукція
Молоко та молочні продукти:
- масло вершкове
- сир
- молоко
- иогурт

Австрія

Німеччина

22,3

8,6
21

16
10,7

9,7
7,8

4,4

15

10,8
10,2
23,2
21,9

4,5
4,7
12,1
8,1

Франція
12,7
5
3,4
29,6
2,5
6,3
7,7
6,9
2,4
4,4
5,6
1,6
12,7
6,9

Норвегія
33,1
0,6
1,9
8,7
0,8
4,5
13
0,5
10
3,1
0,7
4
0,7

Швеицарія
3,7
27,6
25,4
16,2
18,9
6,1

Джерело: складено на основі [15]
Таблиця 2. Площі сільськогосподарських земель під органічним
виробництвом в Європі у 2008 – 2018 рр.
Країни
EU-28
Європа

Площа
(млн га)

Зміна у 2008- Зміна у 20082018 рр. (%) 2018 рр. (га)

13,8
15,6

+65
+69

+5,4
+6,4

Обсяг
ринку,
млн євро

Зміна у 20082018 рр. (%)

Зміна у 20082018 рр. (%)

37412
40729

121
125

7,7
7,8

Джерело: складено на основі [15]
В даному випадку, перш ніж аналізувати дані таблиці, необхідно зробити окремі
пояснення відносно наведених груп країн. EU-28 включають в себе 28 країн, членів
Європеиського союзу. Європеиськии ринок, у відповідності з наведеними даними
органічної продукції, у 2018 році дорівнював 40,7 млрд євро, з яких 37,4 млрд євро
припадало на країни Євросоюзу.
Однак, в цілому споживання даної продукції на одного мешканця поки що не дуже
високе. Зокрема в країнах Євросоюзу ця величина дорівнювала в середньому 76,2 євро
на одного мешканця (табл. 3).
Таблиця 3. Тенденції зміни кількості виробників органічної
продукції в різних регіонах світу у 2008-2018 рр. тис. одиниць
Регіон
Африка
Азія
Європа
Латинська Америка
Північна Америка
Океанія
Світ в цілому

2017
806,9
1231,1
397,1
460,4
23,0
26,7
2945,3

2018
788,5
1317,0
418,6
227,6
23,9
20,8
2796,9

2018 у % до 2017
-2,2
+7,0
+5,4
-50,6
+4,3
-22,0
-5,0

2018 у % до 2008
+53,8
+80,5
+64,3
-20,0
+42,1
+146,4
+54,8

Джерело: складено за даними [15, 17]
Відносно загальної кількості зареєстрованих виробників органічної продукції в
світі, то у 2018 році їх кількість дорівнювала 2796,9 тис., з яких 418,6 тис. знаходилось в
країнах Європи, 1317 тис. – Азії, 788,5 тис. – Африки, 227,6 тис. – Латинської Америки.
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Відповідна площа оброблених земель при цьому дорівнювала 43,7 млн га та 11,6 млн га
відповідно. При цьому наибільшии темп приросту за 2008-2018 роки мав місце в Країнах
Океанії (+146,4), а у країнах Латинської Америки чисельність виробників органічної
продукції скоротилась (-20,0%).
Розглянемо більш детально динаміку зміни органічного виробництва в країнах
Європи. Розпочнемо з оцінки динаміки зміни посівних площ. За період 1985 -2018 рр.
вона зросла з 0,1 млн га до 15,6 млн га. В тому числі за період 2008 -2018 рр. – з 8,3 млн га
до відповідно 15,6 млн га, або маиже в два рази.
Зростання ринку органічної продукції в країнах Європи виглядає ще більш
вражаючим. За період з 2005 по 2018 роки він в абсолютному виражені зріс з
11,9 млрд євро до 40,7 млрд євро, тобто маиже в 3,5 рази. Середніи темп росту ринку при
цьому становив 636 млн євро на рік. Важливим також є і тои факт, що навіть в кризові
роки (2008 рік) органічнии ринок продовжував зростати. Така тенденція має зберегтися
в наиближчому періоді.
Аналогічним чином відбувалась тенденція зміни споживання органічної
продукції на одного мешканця в Європі (рис. 1). В даному випадку аналізовании
показник зріс з 16,3 євро до 50,5 євро у 2018 році. В середньому темп росту складав
0,397 євро на рік. Ці дані є доказом того, що саме ринок органічної продукції є одним з
наибільш розвинених в Європі.

Рис. 1. Динаміка споживання органічної продукції на одного мешканя
в Європі у 2005-2014 рр., (євро)
Джерело: побудовано автором на підставі даних [15]
Відтак, українськии виробник може знаити свого споживача на цьому ринку
значно швидше і простіше, ніж на ринках традиціиної продукції.
Відносно площ в світі, які використовувались під виробництво органічної
продукції. В даному випадку наибільша їх величина мала місце в Австралії, Аргентині та
Китаї (табл. 4). Якщо оцінювати розвиток органічного землеробства з точки зору
питомої ваги органічних площ у загальному обсязі сільськогосподарських угідь країни,
то світовим лідером в даному випадку є Австрія (24,7%), Швеція (19,9%), Італія (15,8%).
На жаль, Україна поки що суттєво відстає за даним показником від зазначених країн.
Питома вага площ під органічним культурами в нашіи країні знаходиться на рівні менше
1%. Слід також зазначити, що в багатьох країнах світу органічне землеробство не є
чимось екзотичним. Це головнии висновок, якии можна зробити з даних таблиці.
З метою більш детального дослідження ситуації було вирішено порівняти між
собою питому вагу земель, заинятих органічним виробництвом, в їх загальніи площі по
десяти країнам Європеиського Союзу за 2014 та 2018 роки (рис. 2). Наибільша питома
вага органічних земель мала місце у Ліхтенштеині. Що також важливо – впродовж
аналізованого періоду в даніи країні вона зросла з 30,9% до 38,5%. Окремо слід
підкреслити, що в усіх країнах мало місце зростання питомої ваги земель під
органічними культурами.
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Таблиця 4. Площа сертифікованих органічних земель та їх питома вага у
загальному обсязі сільськогосподарських угідь держави, 2018 рік
Площа,
тис. га
35687,8
3630,0
3135,0
2246,5
2147,1
2035,0
2023,4
1958,0
1938,7
1521,3
1311,6
1188,3
646,2
637,8
608,8
607,0
538,9
492,6
484,7
457,4
326,3
311,5
309,1
306,5
297,4
280,4
278,5
262,3
256,7

Країна
Австралія
Аргентина
Китай
Іспанія
Уругвай
Франція
Сполучені Штати Америки
Італія
Індія
Німеччина
Канада
Бразилія
Туреччина
Австрія
Швеція
Російська Федерація
Чехія
Греція
Польща
Велика Британія
Румунія
Перу
Україна
Туніс
Фінляндія
Латвія
Танзанія
Уганда
Данія

Питома вага сертифікованих органічних площ у
загальному обсязі сільськогосподарських угідь країни, %
8,8
2,4
0,6
9,6
14,9
7,3
0,6
15,8
1,0
9,1
2,0
0,4
1,7
24,7
19,9
0,3
12,8
6,0
3,4
2,7
2,5
1,3
0,7
3,0
13,0
15,4
3,0
1,8
9,8

Джерело: складено на основі [15]
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Рис. 2. Питома вага органічного землеробства в структурі сільскогсоподарських
угіддь в окремих країнах Європи у 2014 та 2018 рр., %
Джерело: побудовано автором на підставі даних [15]
На другому місці за досліджуваним показником знаходилася Австрія – 19,4% у
2014 році та 24,7% у 2018 році, на третьому – Швеція – 16,4% та 19,9% відповідно. В
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першу десятку країн-лідерів входили також Естонія (16,2% та 21,6% відповідно),
Швеицарія (12,7% та 15,4% відповідно), Латвія (11,2% та 15,4 % відповідно), Чехія
(11,1% та 12,8% відповідно), Італія (10,8% та 15,8% відповідно), Словаччина (9,5% та
10,0% відповідно), Фінляндія (9,4% та 13,3% відповідно). Таким чином, загальна
тенденція зрозуміла – поширення органічного виробництва в Європі відбувається
високими темпами.
Якщо розглядати зміни площ під окремими культурами, то в даному випадку
звернемось до даних табл. 5. Наведені дані дають можливість стверджувати, що
структура землекористування в органічних підприємствах в різних регіонах світу
суттєво відрізняється. В Океанії, на яку припадає маиже 50% всіх органічних земель
світу, 99% цих земель являють собою сінокоси та пасовища, які використовуються для
виробництва продукції тваринництва. Водночас у Північніи Америці приблизно
половина всіх земель представлена орними культурами. Подібна ситуація і в країнах
Європи.
Таблиця 5. Структура органічних земель за типом їх використання серед регіонів
світу у 2018 році, тис. га.
Землі за призначенням

Африка

Азія

Європа

Орні культури
Багаторічні насадження
Сінокоси та пасовища
Світ в цілому

550,3
1258,6
4,0
2004,0

3434,4
666,8
27,9
6537,2

7462,2
1699,1
6241,2
15635,5

Латинська
Америка
335,7
740,3
5923,9
8008,6

Північна
Америка
1476,7
152,0
1371,9
3335,0

Океанія
57,0
217,3
34683,6
35999,4

Світ в
цілому
13316,4
4734,1
48252,5
71514,6

Джерело: складено на основі [15]
З іншого боку, в країнах Азії органічні землі маиже повністю представлені саме
орними культурами. Таким чином, ми маємо суттєво різну ситуацію в окремих регіонах
світу. Визначальними факторами в даному випадку виступають природні умови та
ситуація на відповідних ринках продукції.
Відносно органічного тваринництва. Слід зазначити, що ця галузь сільського
господарства поступається рослинництву. Це обумовлюється в першу чергу значно
складнішими технологічними особливостями переходу до виробництва органічної
продукції. Сьогодні високии рівень ефективності та продуктивності тварин значною
мірою пов'язании з використанням різних хімічних препаратів як безпосередньо в
самому тваринництві, так і при виробництві кормів. Крім того, сьогодні дуже поширена
практика застосування різних лікарських препаратів, які теж треба виключати з
технології виробництва при переході до органічної продукції. Незважаючи на це, в
Європі органічне тваринництво також стрімко розвивається (табл. 6).
Таблиця 6. Поголів’я та тенденції зміни органічної худоби за видами тварин в
Європі у 2009-2018 рр., тис. гол
Сільськогосподарські
тварини

поголів’я

ВРХ
Вівці
Свині
Птиця

4853,7
5941,5
1362,6
56524,7

Європа
2018 р. у %
до 2017 р.
10,3
14,5
36,4
12,7

2018 р. у %
до 2009 р.
188,1
167,8
205,2
227,9

Європеиськии Союз
питома вага у
поголів’я
загальному поголів’ї
4603,4
5,2
5685,8
5,0
1321,2
0,7
53615,3
3,3

Джерело: складено на основі [15]
Впродовж 2009-2018 років поголів’я ВРХ в Європі збільшилось на 88,1%, овець –
на 67,8%, свинеи – на 105,2%, птиці – на 127,9%, хоча питома вага органічного поголів’я
в загальному поголів’ї залишається невисокою. Наибільшою вона була по ВРХ (5,2%) та
вівцям (5,0%), наименшою – по свиням (0,7%). Підтвердженням стрімкого розвитку
органічного тваринництва є значне зростання обсягів виробництва органічного молока
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(рис. 3). За 2007-2018 иого величина в країнах Європі зросла з 2,4 млн т до 5,3 млн т, або
більше ніж у 2 рази. В сьогоднішніх умовах відносної стабільності ринків продуктів
харчування в Європі це є прикладом одного з напрямом їх внутрішньої трансформації.
5,3
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Рис. 3. Динаміка виробництва органічного молока в Європі у 2007-2018 рр. млн т
Джерело: побудовано автором на підставі даних [15]
За період 2007-2018 рр. вона зросла з 2,4 % до 5,3 %. При цьому саме на останніи
рік припало наибільш суттєве зростання (0,7 %). Слід також звернути увагу, що реальне
зростання питомої ваги органічного молока на ринку ЄС розпочалося з 2009 року, а в
впродовж 2007-2008 років вона було стабільним і дорівнювала 2,4 %.
Висновки та перспективи подальших розвідок
В Україні виробники розпочали усвідомлено заиматись органічним
виробництвом наприкінці 1990-х років. Активно розвиваючи внутрішніи ринок, наша
держава все більше заявляє про себе и на міжнародному ринку органічної продукції,
входячи за площами сільськогосподарських угідь, задіяних під її вирощування, до
світових лідерів, збільшуючи асортимент пропонованої продукції та географію
поставок. Слід також підкреслити, що виробництво органічної продукції в Україні
сьогодні є експортно орієнтованим. Маиже 80% всього виробництва органічної
продукції експортується. На жаль, внутрішніи ринок поки що є дуже слабко розвинутим.
Обсяги споживання органічного продукту в Україні сьогодні знаходяться на рівні менше
за 1 євро на мешканця. Це у 200-300 разів менше, ніж у провідних європеиських країнах.
Виходячи з цього, вважаємо дуже актуальним запровадження економічного
механізму, якии би дав можливість прискорити темпи економічного розвитку
органічного виробництва в Україні. Дании механізм повинен створювати правила гри на
ринку та визначати оптимальні економічні рішення суб’єктів господарювання. Він
повинен охоплювати державну стратегію розвитку екологічно орієнтованого
агробізнесу, на базі якої повинні бути створенні інституції та механізми її реалізації в
першу чергу через економічні інтереси суб’єктів.
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Анотація
Ефективний механізм фінансування виконання виробничої програми може бути створений
тільки за умови своєчасного забезпечення осіб, які керують дотриманням організації і
технології виробництва, необхідною інформацією, використовуваною для якісної оцінки й
оперативного прогнозування здійснення цього процесу. Для системного аналізу виконання
виробничої програми необхідно максимально використовувати різні джерела даних, які
формуються як на підприємстві, так і поза ним. Важливим є вчасне і продумане їх опрацювання для виявлення проблемних моментів ще на початку їх зародження. Цьому сприятиме
система аналітичного моніторингу як дієвого інструменту підготовки релевантної
інформації для розробки і корегування управлінських рішень, пов’язаних з фінансуванням
виробничої програми за рахунок надходження власних, залучених і позичених коштів та їх
раціональне використання для оптимізації технологічних процесів виробництва продукції.
Доведено, що достатність і своєчасність надходження фінансових ресурсів, є визначальним
чинником успішного виконання виробничої програми. Це особливо важливо для сільськогосподарського виробництва, оскільки всі технологічні процеси повинні виконуватися в оптимальні терміни. Досить важливо забезпечити самофінансування виробничої програми, оскільки це передумова зниження собівартості продукції і підвищення її конкурентоспроможності.
Тільки за таких умов можна вважати систему аналітичного моніторингу результативною, яка забезпечує високоякісне і своєчасне формування інформації про об’єкт спостереження, та її аналітичне осмислення як необхідну передумову розробки і прийняття ефективних управлінських рішень. Подальші наукові дослідження будуть спрямовуванні на
узагальнення інформації про дотримання термінів і якості виконання технологічних
процесів, що можна отримати використавши переваги діджиталізації, а обґрунтування
потреби у фінансових ресурсах з врахуванням організаційно-правових форм господарюючих
суб’єктів, їх виробничого напрямку, спеціалізації виробництва та його диверсифікації,
розширення пошуку джерел коштів мінімальної вартості для його фінансування.
Ключові слова: аналітичний моніторинг; фінансування; аграрні формування; виробнича
програма; технологія; грошові потоки; синхронізація, управлінські рішення.
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ANALYTICAL MONITORING OF FINANCING THE AGRICULTURAL FORMATION
PRODUCTION PROGRAM
Abstract
An effective mechanism for financing the implementation of the production program can be
created only if the timely management of compliance with the organization and technology of
production, the necessary information used for quality assessment and operational forecasting of
this process. For the system analysis of the performance of the production program, it is necessary
to use as much as possible various data sources which are formed both at the enterprise and out
of it. It is important to process them in a timely and well-thought-out way to identify problematic
moments at the very beginning of their origin. This will be facilitated by the system of analytical
monitoring as an effective tool for preparing relevant information for the development and
adjustment of management decisions related to financing the production program through the
receipt of own, borrowed and borrowed funds and their rational use to optimize production
processes. It is proved that the adequacy and timeliness of financial resources is a determining
factor in the successful implementation of the production program. This is especially important
for agricultural production, as all technological processes must be performed in the optimal time.
It is very important to ensure self-financing of the production program, as this is a prerequisite for
reducing the cost of production and increasing its competitiveness. Only under such conditions can
the system of analytical monitoring be considered effective, which provides the high-quality and
timely formation of information about the object of observation, and its analytical understanding
as a necessary prerequisite for the development and adoption of effective management decisions.
Further research should be aimed at timely receipt of objective information on compliance with
the timing and quality of technological processes, which can be obtained using the benefits of
digitalization, and justification of the need for financial resources taking into account
organizational and legal forms of economic entities, their production direction, specialization
production and its diversification, expanding the search for sources of minimum value for its
financing.
Keywords: analytical monitoring; financing; agricultural formations; production program;
technology; cash flows; synchronization, management decisions.
JEL classification: Q1
Вступ
Необхідну інформацію для оцінки і прогнозування можна мати тільки за належної
організації аналітичного моніторингу, як цілісно, структурно і функціонально
збалансованого процесу, який базується на поєднанні знань та практичних навичок
облікових та ІТ працівників, аналітиків і управлінців, що дозволяє своєчасно виявляти
та оцінювати фактичні та деякою мірою передбачати можливі зміни параметрів об’єкта
моніторингу і приймати виважені управлінські рішення, направлені на мінімізацію
ризиків від їх реалізації та максимізацію цільових результатів. Головною умовою
належного фінансування є достатність фінансових ресурсів, причому із залученням
найдешевших, якими є власні кошти отримані за результати виробничої діяльності.
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Тобто йдеться про оптимізацію грошових потоків, синхронізованих з надходженням
коштів і покриттям потреби в них для належного виконання виробничої програми. Отже
система аналітичного моніторингу дозволяє забезпечувати управлінців своєчасною
релевантною інформацією про фінансове забезпечення виробничої програми, що є
передумовою успішного її виконання.
Дотичність думок щодо сутності поняття «аналітичний моніторинг» ми
зустрічаємо в не багатьох наукових роботах [3, 5]. Проте застосування на практиці
такого терміну, з відповідним його наповненням, забезпечило б, з одного боку, синтез
різних джерел даних, які створюють інформаційне середовище для управлінців, з
другого – підвищило б відповідальність фахівців, причетних до формування цих джерел,
через використання однакових принципів і підходів щодо оцінки об’єктивності їх
показників, підготовки і підвищення їх релевантності для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень.
Питання формування виробничої програми та фінансування її виконання, є
предметом дослідження багатьох науковців, зокрема Азізова О.П., Бардаша С. В., Гудзь О.
Є. Єрмакова О.Ю., Ільчука М.М., Маліка М.Й., Шпичака О.М. та інших дослідників, які
зауважують, що достатність і своєчасність фінансування є необхідною передумовою
виконання всіх технологічних процесів в оптимальному режимі і запорукою одержання
запланованих результатів.
Мета та завдання статті
Розробити систему аналітичного моніторингу, яка б забезпечувала збір, обробку і
аналіз інформації про формування фінансових ресурсів та їх використання для
належного фінансування виробничої програми аграрного формування.
Дослідження виконане з використанням монографічного вивчення спеціальної
літератури та практики cтворення системи аналітичного моніторингу для оцінки і
прогнозування фінансового забезпечення виконання виробничої програми суб’єкта
господарювання. Для досягнення поставленої мети використано методи системнофункціонального аналізу, зокрема порівняння, абстрактно-логічні, дослідження
операціи, евристичні, статистико-економічні тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження
Традиційно під виробничою програмою розуміють систему планових завдань з
виробництва і збуту продукції у встановлених обсягах, якості, номенклатурі,
асортименті й термінах. За сучасних вимог виробнича програма формується з
врахуванням запитів потенційних споживачів, оскільки лише за таких умов вироблений
продукт відповідатиме потребам споживачів та може бути реалізований за вигідною для
виробника ціною. Для підвищення конкурентоспроможності продукції, виробнича
програма повинна передбачати раціональне використання обмежених ресурсів, в тому
числі фінансових, забезпечуючи при цьому необхідні якісні параметри продукції,
соціальні критерії – зростання ефективності праці, належний рівень оплати праці,
дотримання вимог охорони праці й заходів безпеки і т. п., недопущення/мінімізація
шкоди навколишньому природному середовищу тощо. Фінансове забезпечення
виконання виробничої програми потребує необхідних коштів, потреба в яких
передбачається у відповідному кошторисі витрат (бюджеті), який формується як в
розрізі виробництва окремих видів продукції, так і на виконання виробничої програми
в цілому. Отже, фінансування виробничої програми це процес, який дає змогу своєчасно
забезпечувати її виконання необхідними ресурсами, а також належно виконувати весь
комплекс технологічних робіт в оптимальні терміни, з дотриманням передбаченої їх
якості і з мінімальною вартістю.
Результати дослідження підтвердили, що суттєвими чинниками, які треба
враховувати при управлінні фінансовим забезпеченням виробничої програми є
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структура сільськогосподарських культур вирощуваних підприємством, виробничий
напрям підприємства – рослинництво, рослинництво і тваринництво, виробництво та
переробка продукції, спосіб реалізації тощо. Якщо вирощування сільськогосподарських
культур диверсифіковане: вирощуються ярі й озимі культури, культури різних строків
посіву і збирання, то потреба в коштах на виконання виробничої програми більш
рівномірно розподілена в часі.
Якщо підприємство спеціалізується на виробництві продукції рослинництва і
тваринництва, то грошові потоки більш синхронізовані, оскільки частина витрат
покривається власними коштами, які протягом року надходять більш рівномірно, а їх
вартість нижча порівняно із запозиченими. За умови організації переробки одержаної
продукції, крім соціальної вигоди - додаткові робочі місця і згладжування сезонності
використання наявного трудового потенціалу, є й економічна вигода - надходження
додаткової економічної вартості. Крім того, середні й малі фермери не можуть
реалізувати продукцію з використанням сучасної ринкової інфраструктури (до цього
часу малі та середні фермерські господарства можуть реалізовувати продукцію тільки
на міських ринках, що зменшує їх фінансовий потенціал для нормальної виробничої
діяльності).1
На перший погляд, управляти фінансуванням виконання виробничої програми
рослинництва, тваринництва, переробного підприємства не складно, оскільки
відпрацьовані технології виробництва і збуту продукції, є апробовані нормативи витрат
на придбання товарно-матеріальних цінностей і широкий їх кількісно-ціновий
асортимент, на затрати праці та оплату найманих працівників, соціальні внески, норми
амортизаційних відрахувань на основні засоби і т. п. Проте, поряд з передбаченими
ситуаціями є ціла низка чинників як метеорологічні умови, кон’юнктура ринку,
карантинно-епідеомологічні ситуації, економічні кризові явища, політико-правові
чинники та ін., які, найчастіше, непередбачувано впливають як на обсяг виробництва
продукції, так і на потреби у фінансових ресурсах для її виготовлення. До того ж, можуть
скластись ситуації, коли із впливом зовнішніх чинників змінюється і загальний обсяг
попиту на певний товар, раптова обмеженість можливостей поставки товару, потреба в
переході виключно на онлайн-продажі та ін. Все це ускладнює розробку і прийняття
управлінських рішень, що, з одного боку, потребує якісної інформації, а з іншого відповідного аналітичного інструментарію.
Дані, на яких ґрунтуються управлінські рішення повинні відповідати критеріям
корисності, зокрема: адресність, актуальність, аналітичність, багатоаспектність,
вірогідність, верифікаціиність, гнучкість, детальність, достатність, достовірність,
доступність, доцільність, надіиність, належнии формат, неитральність, однорідність,
оперативність, періодичність, об’єктивність, порівнюваність, раціональність,
регламентованість,
регулярність
надходження,
релевантність,
своєчасність,
співставність, суттєвість (значимість), точність, узгодженість, цілеспрямованість,
креативність, економічність, перевищення вигід над витратами, результативність,
забезпечення зворотного зв’язку тощо [1].
Традиційно вважається, що
основним джерелом інформації для оцінки
фінансового забезпечення виконання виробничої програми є дані первинного і
бухгалтерського, в першу чергу, управлінського обліку та показники фінансової й
статистичної звітності. Використавши наявні облікові дані і застосувавши апробовані
методики [2, 4], є можливість проаналізувати вплив основних чинників на зміну
Прийняття Закону про сільськогосподарську кооперацію № 0856, за словами її Голови Всеукраїнської Ради А.
Дикуна, дозволило б малим і середнім товаровиробникам, створити повноцінні кооперативи, що дало їм
можливість реалізовувати продукцію через мережу супермаркетів, вийти на зовнішні ринки, організовувати
переробку продукції та створювати додану її вартість, а не викидати врожай [7].
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величини відхилень як елементів, так і структури витрат, понесених на виконання
виробничої програми і на рівень собівартості виготовленого продукту.
Проте, для поглибленого аналізу виконання виробничої програми необхідно
використовувати і необлікові дані, які формуються на підприємстві - матеріали
попередніх аналізів, перевірок, внутрішнього контролю і аудиту, ревізіи, пояснювальні
записки співробітників підприємства, норми і нормативи, плани, ліміти, контракти, а
також ті, що формуються поза підприємством - закони, постанови уряду, розпорядження
міністерств і відомств, інформацію про природно-кліматичні умови (рельєф земельних
ділянок, якість ґрунтів, рівень їх зволоження з врахуванням підґрунтових вод, кількість
опадів та характер їх випадання, температурнии режим вегетації рослин тощо); ринкову
кон’юнктуру (ситуація на внутрішньому і зовнішньому ринках конкретного виду
продукції - обсяг, пропозиція, попит на дану категорію продукції, місткість ринку, дані
про виробництво, імпорт/експорт цього виду продукції, основні гравці, тенденції
розвитку ринку, міжнароднии досвід запровадження альтернативних наукових
розробок, маркетинговии аналіз та варіанти стимулювання привабливості даної
продукції і т. п.); можливі джерела надходження фінансових ресурсів та їх вартість
(власні кошти, державна підтримка, кредити, інвестиції, участь у відкритих тендерах,
підтримка місцевих громад тощо).
Крім вищезгаданої інформації для аналізу використовують матеріали земельного
кадастру, дані метеорологічних спостережень, періодичної преси, яка публікує звіти
великих компаніи, дані про випуск окремих видів продукції, перспективи розвитку,
обсяги і напрями капітальних вкладень, експортно-імпортні угоди, корпоративну
політику, кадрові перестановки, стратегію маркетингового планування, стан і потреби
в даніи продукції на міжнародніи арені та ін. Аналітики також повинні передбачати, що
фінансування сільськогосподарських підприємств зокрема в частині їх державної
підтримки, надходження інвестиціи і т. п. в значніи мірі залежить від показників
макроекономічного розвитку - динаміки внутрішнього національного продукту і
національного доходу, облікової ставки НБУ, кредитних і депозитних ставок банків,
курсу іноземних валют, кон’юнктури ринку фондових інструментів, обсягу емісії грошеи,
ринку страхових послуг, грошових доходів населення та иого вкладів у фінансовокредитних установах, індексу інфляції, ставок податків і зборів, тощо.
Зауважимо, що зовнішня інформація дуже динамічна і не завжди доступна, що
ускладнює роботу аналітика, якии повинен не тільки оцінювати сучаснии стан
керованого об’єкта, а и моделювати иого розвиток з врахуванням маибутніх можливих
змін, що по суті і є основою прииняття обґрунтованих управлінських рішень.
Наявність інформації є передумовою об’єктивної аналітичної оцінки ситуації та
прииняття рішень з її вирішення, тобто идеться про реалізацію аналітичної складової
моніторингу, ефективність якої залежить від дотримання її стадіи: діагнозу, синтезу і
прогнозування. Діагностика забезпечує виявлення і попередню оцінку відхилень
окремих елементів аналізованого об’єкта (явища, процесу) і визначення характеру та
меж цих змін і є передумовою узагальненого вивчення у взаємозв’язку і
взаємозалежності цих елементів та їх відхилень, яке здіиснюють на стадії синтезу. За
иого результатами, сконцентрувавши увагу на першопричинах змін, розробляють
багатоваріантні схеми вирішення ситуації та сценарії можливих кількісно-якісних змін
аналізованого об’єкта, тобто идеться про стадію прогнозування на результатах якого і
ґрунтуються нові управлінські рішення або здіиснюється корегування приинятих.
Ефективність аналітичної оцінки залежить і від того, на якому етапі розпізнали
ситуацію, такими етапами є тріада: «слабкии сигнал – симптом – проблема».
Традиціинии підхід аналітичного осмислення ситуації в кращих випадках починається з
виявлення симптомів, а в більшості маємо справу з оцінкою проблеми, яка вже виникла.
Це призводить до запізнілої реакції на проблему, чим знижується ефективність
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управлінського рішення. Тому систему діагностичного розпізнавання доцільно
побудувати таким чином, щоб можна було виявити ситуацію в стані її зародження. Така
система розпізнавання базується на основі виявлення слабких сигналів.
Наука не запропонувала надіиної методики розпізнавання проблеми на етапі
слабкого сигналу, а методологія аналізу є такою, що розпізнавання в більшості випадків
ґрунтується на застосуванні емпіричних способів з використанням фіксованої
інформації, зокрема оцінки відхилення абсолютних і відносних величин, тенденціи
зміни аналізованих показників тощо.
З’ясуванню етапів розпізнавання ситуаціи деякою мірою може слугувати
припущення, що слабким сигналом можна вважати стале відхилення фактичного рівня
показника від нормативного (запланованого, бажаного, прогнозованого) в межах до
10%, якщо відхилення становить 10-30% - идеться вже про симптом, а понад 30% - за
проблему. Це особливо важливо для сільськогосподарського виробництва, де чинник
часу має важливе значення, оскільки виконана робота поза оптимальні терміни значно
погіршує кінцеві результати.
Як наголошувалось вище, поза технологічними чинниками
в аграрних
формуваннях можуть бути непередбачувані зміни, зокрема пов’язані з природнокліматичними чинниками, ринком, фінансуванням тощо. Зауважимо, що не завжди є
можливість передбачити ситуацію навіть за слабкими сигналами. Виходом з цього
становища є підбір таких методичних методів і прииомів, які б дозволяли своєчасно
виявляти і оцінювати ситуацію, що забезпечило б оперативне реагування на неї. З
арсеналу аналітичних способів такими є в основному експертно-логічні (методи
гнучкого управління) [6].
Отже результативність системи аналітичного моніторингу незалежно від об’єкта
управління залежить як від якості і своєчасності формування інформації про об’єкт
спостереження, якіи в сучасних умовах сприяє діджиталізація, так і аналітичного
інструментарію використання цієї інформації для розробки, прииняття/корегування
управлінських рішень.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Система аналітичного моніторингу як креативне поєднання знань і навичок
облікових та ІТ працівників, аналітиків і управлінців, спрямоване на оперативне
збирання й обробку інформації та її осмислення, що є передумовою своєчасного
виявлення й оцінювання фактичних та деякою мірою можливих змін параметрів об’єкта
моніторингу і прийняття виважених управлінських рішень з мінімізацію ризиків від їх
реалізації та гарантією одержання передбачуваних результатів.
Аналітичний моніторинг фінансування виробничої програми через врахування
синхронізації грошових потоків (надходження коштів та їх використання на
дотримання технології виробництва) і процесів виконання програми, є базою
управлінського впливу на її здійснення. За умови своєчасного виконання всього
комплексу технологічних робіт, про достатність коштів буде засвідчувати наявність
чистого грошового потоку. За іншого співвідношення, ситуація потребує поглибленої
уваги і вирішення якої можливе за рахунок деякого недотримання технологічних вимог
виробництва (що повинно бути винятком, а не правилом) та пошуку додаткових джерел
фінансування, без чого не можна ефективно виконати виробничу програму. Подальші
наукові дослідження повинні спрямовуватися на своєчасне отримання об’єктивної
інформації про дотримання строків і якості виконання технологічних процесів,
обґрунтування потреби у фінансових ресурсах з врахуванням організаційно-правових
форм господарюючих суб’єктів, їх виробничого напрямку, спеціалізації та
диверсифікації виробництва, розширений пошук джерел коштів мінімальної вартості
для його фінансування.
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Анотація
Вступ. Реформування аграрного сектору економіки України спрямоване на розбудову
сучасного конкурентоспроможного виробництва, спроможного забезпечити не лише
повне задоволення внутрішніх потреб у продукції продовольчого призначення, але й
розширення частки вітчизняної агропродовольчої продукції на зовнішньому ринку. Для
досягнення даної мети необхідно сформувати повноцінний технологічний ланцюг, який
би охоплював усі стадії агропромислового виробництва..
Мета. Дослідження сучасного стану підприємств харчової промисловості України та
перспектив їх розвитку.
Результати. У статті проводиться аналіз динаміки кількості переробних підприємств
України. Вказується, що головними причинами зменшення їх кількості в окремих галузях
харчової промисловості є скорочення сировинної бази, втрата зовнішніх ринків збуту,
підвищення рівня гастрономічної культури населення, посилення конкуренції, скорочення
попиту. Обґрунтовано стабілізаційні заходи.
Висновки. Для стабілізації кількості підприємств харчової промисловості та
нарощування обсягів виробництва відповідної продукції необхідно: власникам
підприємств виступати ініціатором формування інтегрованих структур холдингового
типу для гарантування надходження сировини відповідної якості та у достатній
кількості; налагодити випуск продуктів харчування, які не несуть потенційної загрози
здоров’ю споживачів; через галузеві об’єднання лобіювати введення урядом експортних
мит на дефіцитні види сировини; інтегрувати у процес виробництва міжнародні
системи управління безпечністю та якістю, що є початковим етапом виходу на ринки
високорозвинутих країн; через галузеві об’єднання лобіювати залучення профільних
міністерств та диппредставництв України за кордоном до процесу сприяння виведенню
продукції українських підприємств харчової промисловості на закордонні ринки. Озвучені
завдання збігаються з виконанням умов сталого розвитку. Це означає, що реалізація
концепції сталого розвитку в рамках глобальної економіки є потужним інструментом
рішенням глобальної проблеми голоду і недоїдання.
Ключові слова: переробні підприємства, харчова промисловість, сировина, якість,
конкуренція, попит, ринки збуту.
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Abstract
Introduction. Reforming the agricultural sector of Ukraine's economy is aimed at developing
modern competitive production that can provide not only full satisfaction of domestic demand for
food products, but also expand the share of domestic agri-food products in foreign markets. To
achieve this goal, it is necessary to form a full-fledged technological chain that would cover all
stages of agro-industrial production - from raw materials to the manufacture of finished products.
Purpose. Research of the current state of food industry enterprises of Ukraine and prospects of
their development.
Results. The restoration and development of food industry enterprises is an important socioeconomic task from the decision, which depends on the success of not only the agrarian reform,
but also the transformational transformations of the entire economy of the country.
The dynamics of the number of food processing enterprises in Ukraine is very unstable. This
indicates that the transformation processes in the agro-industrial sector are far from complete.
The main reasons for the decrease in the number of meat, milk and fish processing plants are
reduction of the raw material base, loss of foreign sales markets, and change in the gastronomic
preferences of Ukrainian consumers.
Conclusions. The increase in the number of oil extraction plants is the result of a successful
protectionist policy through the introduction of an export duty on sunflower seeds.
A decrease in the number of food industry enterprises engaged in the processing of food grains is
due to increased competition, reduced demand, and low development of the export vector of
product sales.
To stabilize the number of food industry enterprises and increase production volumes of the
corresponding products, it is necessary for owners of enterprises to initiate the formation of
integrated holding-type structures to ensure the supply of raw materials of appropriate quality
and in sufficient quantities; to organize the production of food products that do not pose a
potential threat to the health of consumers; etc.
Key words: processing enterprises, food industry, raw materials, quality, competition, demand,
sales markets.
JEL classification: O13
Вступ
Наразі має місце надмірнии експорт вітчизняної сільськогосподарської продукції,
що призводить до загострення проблеми дефіциту сировини для цілого ряду
переробних підприємств. Тому останні змушені розширювати імпортнии канал
постачання вхідних ресурсів, вдаватися до формування господарських структур
холдингового типу тощо. Це зумовлює додаткові втрати, збільшує залежність від
зовнішніх джерел постачання. Втрата традиціиних сировинних зон, загострення
внутрішньогалузевої конкурентної боротьби, збільшення імпортної продовольчої
продукції на внутрішньому ринку зумовили скорочення кількості підприємств харчової
промисловості. Багато з них були основним місцем роботи для значної частини
економічно активного населення, а також головними бюджетоутворюючими
господарськими структурами в малих та середніх раионних центрах. Перехід багатьох
адміністративних територіи країни в статус депресивних зон якраз і є наслідком
банкрутства та ліквідації цукрових, плодо- та овочеконсервних, м’ясо- та
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молокопереробних заводів и хлібокомбінатів та ін. Тому відновлення та розвиток
підприємств харчової промисловості є важливим соціально-економічним завданням, від
вирішення якого залежить успіх не лише аграрної реформи, але и трансформаціиних
перетворень усієї економіки країни.
Функціонування та розвиток національної продовольчої системи в цілому та
підприємств харчової промисловості зокрема є об’єктом дослідження багатьох
вітчизняних науковців. Серед останніх публікаціи на дану тему звертають на себе увагу
роботи Шмагліи О.Б. [1], Коваленко О.В. [2, 3, 7], Сичевського М.П. [3], Пилипенко О.Є. [4],
Лагодієнка В.В., Голоднюк О.М. та Мільчевої В.В. [5, 6, 7], Бутка М.П. та Бердар М.М. [8],
Лисенко Г.П. [9]. Разом з тим скорочення чисельності підприємств в окремих секторах
харчової промисловості, збільшення кількості імпортної продовольчої продукції, низька
якість знаної частки продуктів харчування промислового виробництва та ін., вказують
на наявність багатьох проблем для вирішення яких необхідно продовжити науковии
пошук в даному напрямі.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження сучасного стану підприємств харчової промисловості
України та перспектив їх розвитку. Для досягнення поставленої мети необхідно
виконати наступні завдання: проаналізувати динаміку кількості підприємств основних
галузеи харчової промисловості, дослідити тенденції у виробництві ними готової
продукції, обґрунтувати особливості і перспективи розвитку підприємств харчової
промисловості.
Методологічною та теоретичною основами дослідження є економічна теорія,
наукові розробки вітчизняних вчених із проблем продовольчого виробництва,
функціонування підприємств харчової промисловості тощо. У процесі дослідження
використовувалися такі методи: абстрактно-логічнии, емпіричнии, рядів динаміки,
середніх величин та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження
Динаміка кількості переробних підприємств харчової промисловості України є
дуже нестабільною. Так, в період з 2010 до 2016 р. спостерігався спад. Починаючи з
2017 р. намітилася поки що нестіика тенденція зростання їх кількості (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість переробних підприємств харчової промисловості України, од.*
*побудовано автором за даними [10]
Серед багатьох причин зменшення чисельності переробних підприємств
необхідно виділити щонаименше чотири: 1) скорочення сировинної бази; 2) посилення
внутрішньої конкуренції; 3) посилення зовнішньої конкуренції (імпорт); 4) втрата
ринків збуту. Таке припущення підтверджується аналізом динаміки кількості
переробних підприємств в різних галузях харчової промисловості.
Як видно з даних табл. 1, в аналізованому періоді у м’ясопереробніи
промисловості України у різних її галузях відбувалися цілком відмінні процеси.
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Насамперед, слід зазначити, що загальнии тренд кількості підприємств за кодом 10.1
(КВЕД-2010) є спадним. І ця тенденція є достатньо стіикою (R = 0,722). Вона сформована
скороченням кількості підприємств, що заимаються виготовленням м’ясних продуктів.
Натомість, кількість підприємств, що заимаються виробництвом м’яса, зростає.
Особливо стіика тенденція має місце у галузі виробництва м’яса свіиської птиці.
Таблиця 1. Динаміка кількості підприємств м’ясопереробної промисловості
України, од.*

Рік

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Рівняння кривої
тренду
Достовірність
апроксимації, R2

в тому числі

Виробництво
м'яса та м'ясних
продуктів, всього

виробництво
виробництво м'яса
м'яса
свіиської птиці
Код за КВЕД-2010
10.1
10.11
10.12
961
391
30
929
384
32
786
297
38
882
349
40
750
304
42
762
316
50
691
299
53
751
336
63
775
346
66
782
355
72
Y = 3,3295x2 –
Y= -20,758x + 921,07
Y = 4,7758x + 22,333
39,855x + 428,72
0,521

0,655

виробництво м'ясних
продуктів
10.13
540
513
451
493
404
396
339
352
363
355
Y = -22,303x + 543,27

0,975

0,841

*побудовано автором за даними [10]
Серед головних причин скорочення підприємств, що заимаються виробництвом
м’ясних продуктів слід виділити:
1) втрата зовнішніх ринків збуту. До 2013 р. головним зовнішнім ринком збуту
для української м’ясної продукції була Росіиська Федерація. Проте, іще до початку кризи
в українсько-росіиських стосунках, спровокованих її віиськовою агресією проти України,
РФ практикувала торгівельні віини проти України, вводячи періодичні заборони на
імпорт української м’ясної, молочної, кондитерської продукції. Зокрема, в 2012 р. вона
оголосила заборону на імпорт м’ясної та молочної продукції українських заводів. Це
спровокувало закриття багатьох підприємств. Після початку віиськово-політичної
кризи Росія повністю закрила свіи ринок для української продукції. Втрата росіиського
ринку не була компенсована відкриттям ринку ЄС, оскільки українська тваринницька
продукція не відповідає міжнародним стандартам безпечності та якості;
2) скорочення сировинної бази. Збільшення виробництва м’яса в Україні
відбувається лише за рахунок птахівництва, оскільки у скотарстві та свинарстві
продовжується спад виробництва. Крім того, більша частина м’яса птиці виробляться в
рамках агрохолдингів. Тому вона потрапляє на внутрішніи ринок або як продукція
первинної обробки, або як готові м’ясні продукти, вироблені в рамках обмеженого
переліку промислових підприємствах, що входять до їх структури. Крім того, понад 30%
пташиного м’яса експортується. Імпортнии канал м’яса також обмежении. Так, у рамках
Угоди про зону вільної торгівлю між Україною та ЄС, імпорт європеиської свинини, що
не обкладається ввізним митом, становить лише 20 тис. т. Це дуже незначнии обсяг,
адже річнии фонд споживання свинини в Україні становить в середньому 800 тис. т.
Враховуючи це, значна частка імпортної свинини реалізується на українському ринку у
вигляді продукції первинної обробки. Імпорт яловичини обмежении її відносно
високими цінами і не перевищує 14-16 тис. т. Тому більшість м’ясопереробних
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підприємства, що не входять до господарських структур агрохолдингового типу, мають
гостру проблему хронічного дефіциту якісної сировини;
3) зміна гастрономічних уподобань вітчизняних споживачів. Усе більша кількість
українських громадян починає переиматися вирішенням проблеми здорового
харчування. Тому вони скорочують споживання готових продуктів із переробленого
м’яса – ковбас, шинки, сосисок та ін., оскільки загальновідомо, що така їжа – шкідлива
для здоров’я [11]. І починають віддавати перевагу купівлі м’яса первинної переробки із
наступним самостіиним приготуванням м’ясних страв.
В молокопереробніи галузі спостерігається достатньо стіикии (R = 0,652) спаднии
тренд кількості переробних підприємств (табл. 2).
Головною причиною, що зумовлює від’ємну динаміку молокопереробних
підприємств, є невпинне скорочення виробництва молокосировини (рис. 2).
Таблиця 2. Динаміка кількості підприємств молокопереробної промисловості
України, од.*
Виробництво
молочних продуктів,
всього

Рік

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Рівняння кривої тренду
Достовірність
апроксимації, R2

в тому числі
перероблення молока,
виробництво масла та сиру
Код за КВЕД-2010
10.51
397
400
385
426
362
358
327
347
367
377
Y = 409,86x-0,061

10.5
449
441
417
467
401
392
355
380
401
412
Y = 457,96x-0,073
0,425

0,344

виробництво
морозива
10.52
52
41
32
41
39
34
28
33
34
35
Y = 47,581x-0,177
0,572

*побудовано автором за даними [10]
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Рис. 2. Виробництво молока усіма категоріями господарств України, млн т*
*побудовано автором за даними [12]
Це змушує молокозаводи вдаватися до компенсації дефіцитного молочного жиру
та вершків рослинною олією, переважно пальмовою. В результаті, наприклад, з’явився
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стандарт морозива ДСТУ 4735, де більша частина молочної сировини замінена
коагульованими жирами рослинного походження. Це своєріднии ерзац-продукт – не
дуже кориснии для здоров’я, якии купують самі невибагливі та обмежені у засобах
покупці. Враховуючи, що морозиво – це продукт харчування, якии дуже популярнии у
дітеи, турботливі та освічені батьки воліють купувати для своїх дітеи лише якіснии
продукт, вироблении на основі натурального молока та молочних вершків – морозиво
за ДСТУ 4733.
Дефіцит молочної сировини став причиною того, що окремі виробники не
втримуються перед спокусою і вдаються до свідомого обману споживачів - видають
низькоякісні молоковмісні продукти, вироблені із використанням жирів рослинного
походження, за натуральні молочні продукти [13]. Це завдає непоправних іміджевих
збитків не лише підприємствам-порушникам, але и усіи молокопереробніи галузі.
Оскільки провокує скорочення і без того низького попиту на відповідну продукцію.
Аналогічнии стан має місце і в рибопереробніи галузі (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка кількості підприємств рибопереробної промисловості
України, од.*
* побудовано автором за даними [10]
Причини та ж сама – дефіцит сировини. Адже вітчизняне виробництво
аквакультур лише на 30% забезпечує потреби внутрішнього ринку.
У галузях переробки рослинної сировини так само мають місце цілком відмінні
процеси. Наприклад, в оліино-жировіи галузі спостерігається стрімке зростання
кількості переробних підприємств (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка кількості підприємств із виробництва олії та тваринних жирів, од.*
*побудовано автором за даними [10]
До 1999 р. в галузі стояла проблема гострого дефіциту сировини. Адже маиже 90%
валового збору насіння соняшнику відправлялося на експорт. Натомість імпортувалася
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олія, вироблена із української сировини. В 1999 р. Верховна Рада України прииняла
закон, яким вводилося 23% мито на експорт насіння соняшнику. Це дало потужнии
імпульс для власного оліино-екстракціиного виробництва. І наразі Україна обіимає
перше місце у світі з виробництва та експорту соняшникової олії.
Протилежна ситуація спостерігається у галузях харчової промисловості, які
заимаються переробкою зернової продукції. Насамперед, звертає на себе увагу
виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка кількості підприємств із виробництва продуктів борошномельнокруп'яної промисловості, од.*
*побудовано автором за даними [10]
Як бачимо, має місце стіике скорочення кількості відповідних переробних
підприємств. Для повноти оцінки наведемо також дані по підприємствах, що заимаються
виробництвом хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (табл. 3). В усіх групах
переробних підприємств, що належать до коду 10.7 за КВЕД-2010, має місце стіике
скорочення їх кількості.
Таблиця 3. Динаміка кількості підприємств із виробництва хліба, хлібобулочних і
борошняних виробів, од.*

10.7
2010
1499
2011
1479
2012
1253
2013
1362
2014
1158
2015
1133
2016
1007
2017
1036
2018
1075
2019
1102
Рівняння кривої Y = -51,976x +
тренду
1496,3
Достовірність
0,766
апроксимації, R2

в тому числі
виробництво хліба та
виробництво сухарів і
хлібобулочних виробів;
сухого печива; виробвиробництво борошняних ництво борошняних
кондитерських виробів, кондитерських виробів,
тортів і тістечок
тортів і тістечок
нетривалого зберігання
тривалого зберігання
Код за КВЕД-2010
10.71
10.72
1058
327
1029
343
891
284
971
314
825
263
806
255
717
237
735
238
749
257
769
267

виробництво
макаронних та
подібних
борошняних
виробів
10.73
114
107
78
77
70
72
53
63
69
66

Y = -37,103x + 1059,1

Y = -9,7636x + 332,2

Y = -5,1091x + 105

0,802

0,627

0,652

*побудовано автором за даними [10]
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Одним із имовірних пояснень такої тенденції могло б стати припущення про те,
що в галузі відбувається процес оптимізації кількості суб'єктів господарської діяльності
під впливом конкурентної боротьби – слабші идуть з ринку або поглинаються
сильнішими, а наиефективніші виробники розширюють свою ринкову частку.
Проте, аналіз обсягів виробництва в галузі підтверджує таке припущення лише
частково (табл. 4). Адже, як бачимо, виробництво продукції скорочується.
Наразі в Україні немає дефіциту продовольчого зерна в якості сировини для
промислової переробки. Обсяги иого виробництва приблизно в 3-3,5 рази більші від
потреби. Головними причинами скорочення як самих підприємств за кодом 10.7 КВЕД2010, так і обсягів виробництва їх продукції, є посилення конкуренції, в тому числі за
рахунок продукції іноземних виробників, та проблеми із розширенням частки на
зовнішньому ринку. Насамперед, не витримують конкуренції малопотужні
підприємства місцевого значення із обмеженим асортиментом готової продукції – за
рахунок відносно вищої частки прямих витрат у структурі собівартості вони є
збитковими або балансують на межі нульової рентабельності.
Ще однією причиною виявленого скорочення є падіння внутрішнього попиту на
продукцію галузі. Так, за останні 10 років споживання хліба та хлібопродуктів в Україні
скоротилося на 13% і продовжує скорочуватися [15].
Таблиця 4. Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011-2019 роки*
Продукція
Борошно пшеничне чи пшеничножитнє, млн т
Хліб та вироби хлібобулочні, млн т
Печиво солодке, тис. т
Вафлі та вафельні облатки, тис. т
Вироби макаронні неварені, тис. т

2011

2012

2013

2014

Рік
2015

2016

2017

2018

2019

2,4

2,4

2,4

2,2

2,1

2,0

2,0

1,7

1,7

1,8
229
65,4
116

1,7
241
72,4
105

1,6
237
74,6
100

1,4
184
54,3
101

1,2
167
47,9
86,8

1,2
163
49,5
95,9

1,1
177
51,0
88,2

1,0
171
51,2
79,3

0,9
159
52,6
73,8

*побудовано автором за даними [10]
Тому єдиним способом покращення ринкових позиціи для підприємств галузі є
розширення їх частки на зовнішньому ринку.
Висновки та перспективи подальших розвідок
1) Динаміка кількості переробних підприємств харчової промисловості України є
дуже нестабільною. Це вказує на те, що процеси трансформації в агропромисловому
секторі – далекі від завершення;
2) головними причинами зменшення кількості м'ясо-, молоко- та рибопереробних
заводів є: скорочення сировинної бази, втрата зовнішніх ринків збуту, зміна
гастрономічних уподобань українських споживачів;
3) збільшення кількості оліино-екстракціиних заводів є наслідком успішної
протекціоністської політики за рахунок введення мита на експорт насіння соняшнику;
4) зменшення кількості підприємств харчової промисловості, що заимаються
переробкою продовольчого зерна є: посилення конкуренції, скорочення попиту,
нерозвиненість експортного вектору реалізації продукції;
5) для стабілізації кількості підприємств харчової промисловості та нарощування
обсягів виробництва відповідної продукції необхідно:
- власникам підприємств виступати ініціатором формування інтегрованих
структур холдингового типу для гарантування надходження сировини відповідної
якості та у достатніи кількості;
- налагодити випуск продуктів харчування, які не несуть потенціиної загрози
здоров’ю споживачів;
- через галузеві об’єднання лобіювати введення урядом експортних мит на
дефіцитні види сировини;
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- інтегрувати у процес виробництва міжнародні системи управління безпечністю
та якістю, що є початковим етапом виходу на ринки високорозвинутих країн;
- через галузеві об’єднання лобіювати залучення профільних міністерств та
диппредставництв України за кордоном до процесу сприяння виведенню продукції
українських підприємств харчової промисловості на закордонні ринки.
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EXCHANGE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY
Kuksa, I. Exchange activity in the system of national economy [Text] / Ihor Kuksa, Serhii
Arefiev, Iryna Hnatenko // Ukrainian Journal of Applied Economics. – 2020. – Том 5. – № 3. –
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Abstract
Introduction. Exchange activity occupies an important place in the financial services market and
in the system of the national economy as a whole. At the same time, the development of such activities is characterized by significant problems and obstacles that cause its inertia. There is a need
to review the main trends in the field of exchange activities and identify measures to improve it.
The purpose of the article is to consider the exchange activity and the main trends of its
functioning in the system of modern national economy.
Results of this study: The features, classification of exchanges are determined and the
peculiarities of their functioning in Ukraine are considered. It is noted that modern world
exchanges reflect the current price situation in different markets, and market capitalization is an
important indicator that characterizes the scale of this exchange in the world economy. The
world's stock exchanges with the largest market capitalization are systematized. It is determined
that the state regulation of exchange activity of modern Ukraine is somewhat different from the
existing norms, standards and rules in the world, which are implemented in foreign markets of
financial services. Such activity in the system of the national economy is still in its infancy, despite
the positive growth trend of many indicators that characterize it. Trends in the development of
commodity exchanges in Ukraine are detailed and their positive dynamics are noted. It is noted
that the number of exchanges is too large for the volume of business transactions in the national
economy. It was specified that the most important problems that cause the inert development of
exchange activities include: political, social and economic instability, occupation of Crimea and
some areas of Donetsk and Luhansk regions, the spread of the pandemic and more. It is
emphasized that there is a problem of too limited and inconsistent legal field of regulation of
commodity exchanges, characterized by the existence of various regulations, a significant number
of which should be considered in the context of administrative influence and creating artificial
barriers to commodity exchanges.
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Conclusions. It is determined that in order to ensure effective exchange activity there is a need to
improve banking and financial instruments. In addition, in the system of the national economy for
the successful development of exchange activities, in accordance with world experience and socioeconomic characteristics of the regions of Ukraine, it is necessary to optimize the number of stock
exchanges; to improve the information infrastructure that will provide sales processes; to improve
exchange tools; to strengthen the role of agricultural commodity exchanges and innovative
enterprises, to create favourable conditions for their operation.
Key words: exchange activity, exchange trading, exchange tools, currency market, information
infrastructure, innovative enterprises, clearing institutions, competition, stock market.
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БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація
Вступ. Біржова діяльність посідає важливе місце на ринку фінансових послуг та в
системі національної економіки у цілому. Водночас розвиток такої діяльності
характеризується значними проблемами та перешкодами, що спричиняють її
інертність. Існує потреба перегляду основних тенденцій у сфері біржової діяльності та
визначенні заходів щодо її поліпшення.
Метою статті є розгляд біржової діяльності та основних тенденцій її функціонування
в системі сучасної національної економіки.
Результати. Визначено ознаки, класифікацію бірж та розглянуто особливості їх
функціонування в Україні. Зазначено, що сучасні світові біржі відображають існуючу
цінову кон’юнктуру на різних ринках, а ринкова капіталізація – це важливий показник, що
характеризує масштабність даної біржі у світовому господарстві. Систематизовано
фондові біржі світу з найбільшою ринковою капіталізацією. Визначено, що державне
регулювання біржової діяльності сучасної України дещо відрізняється від існуючих у світі
нормативів, стандартів і правил, які реалізовуються на зарубіжних ринках фінансових
послуг. Така діяльність в системі національної економіки все ще знаходиться на етапі
становлення, не зважаючи на позитивний тренд зростання багатьох показників, які її
характеризують. Деталізовано тенденції розвитку товарних бірж України та визначено
їх позитивну динаміку. Зазначено, що для обсягу бізнесових угод в системі національної
економіки кількість бірж є занадто великою. Конкретизовано, що до найбільш важливих
проблем, які спричиняють інертний розвиток біржової діяльності слід віднести:
політичну, соціальну та економічну нестабільність, окупацію Криму і окремих районів
Донецької та Луганської областей, розповсюдження пандемії тощо. Акцентовано увагу,
що існує проблема занадто обмеженого та неузгодженого правового поля регулювання
діяльності товарних бірж, що характеризується існуванням різноманітних
нормативних актів, значну кількість яких слід розглядати в контексті адміністративного впливу та створення штучних перепон для діяльності товарних бірж.
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Висновки. Визначено, що для забезпечення ефективної біржової діяльності існує потреба
в удосконаленні банківських та фінансових інструментів. Окрім того, в системі
національної економіки для успішного розвитку біржової діяльності, відповідно до
світового досвіду та соціально-економічних особливостей регіонів України, необхідно
оптимізувати кількість бірж; удосконалити інформаційну інфраструктуру, яка
забезпечить процеси продаж; удосконалити біржовий інструментарій; посилити роль
аграрних товарних бірж та інноваційних підприємств, створити сприятливі умови їх
функціонування.
Ключові слова: біржова діяльність, біржові торги, біржовий інструментарій, валютний
ринок, інформаційна інфраструктура, інноваційні підприємства, клірингові установи,
конкуренція, фондовий ринок.
JEL classification: F29; P23; Q02
Introduction
The beginning of the 21st century was characterized by increasing imbalance in the
world economy, which exacerbated a number of problems in the financial services market. The
echo of the financial crisis, which began in 2007, started a significant range of implicit and
explicit problems in the financial market, which still exist today. Moreover, no financial analyst,
scientist or politician is able to determine the end of turbulence in the financial services market.
Exchange activity is one of the most important parts of the financial services market. Due to
their functional purpose in the national economy, stock exchanges provide a transparent
market for competitive pricing for basic supply and demand, as well as with the use of financial
instruments. Effective exchange activity testifies to the maturity of the national economy and
provides an opportunity to ensure the inflow of investment capital and the transfer of free
financial resources. The stock market takes an important place in the innovation infrastructure
of the modern market economy. Having received the appropriate institutional environment,
exchange activity is able to solve the problem of market prices on the basis of the balance of
supply and demand. A transparent exchange market allows to increase revenues to the budgets
of all levels through the taxation of exchange activities. It is the importance of the functioning
of exchange structures in the national economy that requires increased attention to this issue.
The study of the exchange activity peculiarities was carried out by such domestic and
foreign scientists as F. Allen, O. Bilovodskaya, V. Berg, A. Berlach, I. Vavdiychik, S. Vine, J. Dolan,
V. Zaborovsky, J.K. Hull, I. Kononenko, V. Kramarenko, T. Kushnir, V. Lavrinovich, J. Lerner,
E. Lefevre, Y. Makogon, J. Marshall, D. Montano, E. Naiman, B. Obritko, T. Orekhova,
V. Rarovska, N. Reznik, T. Pishenina, A. Savoshchenko, P. Samofalov, L. Sigida, M. Solodky,
O. Sokhatska, P. Tufano, K. Forbes, M. Friedferting, J. Hicks, U. Sharpe, T. Shchepina, O. Stillich,
J. Schumpeter. At the same time, the globalization of the economy has caused rapid
transformational changes in the system of exchange activities, which has led to the relevance of
their continuous study.
The purpose and objectives of the article
The purpose of the article is to consider the exchange activity and the main trends of its
functioning in the system of modern national economy.
Presenting main material
In modern conditions of innovative economy development, the effectively operating
market of financial services of the leading countries is completely organized and subordinated
to fast-changing market processes at the expense of the raised adaptive properties.
Traditionally, commodity, stock and currency exchanges have played an important role in the
functioning of the financial services market as intermediaries between the financial and real
sectors of the economy. Meanwhile, in some countries (Spain, France, the Netherlands,
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Australia, South Korea, the Russian Federation, Ukraine), the phenomena associated with the
progressive financing of commodity markets, payment imbalances and the spread of populism
are exacerbated, which gradually leads to the financial sector absorbing a disproportionately
large part of the economic surplus generated in the real sector. The phenomenon of dominance
of the financial sector in the economy in relation to the real one is the result of transformations
of the financial services market in the direction of economic stimulation of innovative and
traditional entrepreneurial activity focused on quick earnings with relatively low social effect.
In fact, this phenomenon can be defined as a financial market with a simulated "casino
capitalism" (R. Kurz), which is dominated by prevailing speculation and rapid profits under any
circumstances. The consequence of this phenomenon is the premature deindustrialization of
the economy and the actively growing neoliberal paradox, characterized by the fact that
stockholders in the stock market expect a steady and systematic increase in profits of
enterprises concentrated in the real sector of the economy. As a result of slowing economic
growth, high competition and the use of excessive financial leverage in the stock market,
companies are trying to increase their profits systematically. In order to understand the
necessary tools to ensure the effective functioning of exchange activities in the financial
services market, there is a need to understand the theoretical assumptions that characterize
this phenomenon. The main features of the classification of stock exchanges and their variety
are given in table 1. The types of exchanges that exist in the system of national economy of
Ukraine will be considered in detail. The stock exchange is characterized as a non-profit
organization of trading in the securities market, which accumulates financial resources,
maintains the liquidity of financial investments and regulates the securities market. The role of
the stock exchange in the country's economy is determined primarily by the degree of
privatization of property, or rather the share of shareholder ownership in the production of
gross national product.
Table 1. Signs and Classifications of Exchanges
Signs of classification
Type of exchange goods
Principle of organization
Exchange status
Forms of participation in stock trading
Product nomenclature
Type of exchange transactions
Nature of activity
Scope of activity
City and role in world trade

Type of exchanges
Commodity, stock and currency
Public, private and mixed
Joint Stock Companies, Limited Liability Companies and
Associations
Open, closed
Specialized and universal
Real commodity, futures (optional) and mixed
Commercial, non-commercial
Central, interregional and local
International, regional and national

Source: compiled by the author based on [1-3]
In addition, the activities of the stock exchange correlate with the existing government
policy in the securities market in general. The stock exchange is an important component of an
orderly securities market, occupies a key place in the national economy and is a necessary
element of exchange activity. Such an exchange was formed due to the need to accumulate and
distribute additional funds to cover the financial needs of the national economy. The purpose
of the funds distribution on the stock exchange is the transfer of free financial resources from
entities with surpluses to entities in need. In addition, through the institutionalized securities
market, investors (legal and physical entities) through the purchase of shares and bonds,
finance the development of issuers, which stimulates the development of innovative
entrepreneurship. On the one hand, stock exchange allows even small investors to choose
appropriate forms of investment, and thus facilitates the distribution of financial resources; on
the other hand, it gives issuers wide access to free financial resources. The currency exchange
is a free purchase and sale of foreign and national currencies, based on the exchange rate quote,
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which has developed in the financial market under the influence of supply and demand. The
commodity exchange, as a formalized institution of economics, is the result of long-term
transactions in the field of wholesale trade and takes the form of futures exchanges. The
commodity exchange can be defined in the simplest way as an example of a constantly
functioning wholesale market in which the interaction of sellers, buyers and stockbrokers takes
place. Modern commodity exchanges are the long evolution result of various types of wholesale
trade, which existed in the national economy. Such exchanges are created on the basis of laws
governing this area, operate on the principle of free competition, and their activities are
implemented exclusively in the public law field.
Today, there are about 100 commodity and stock exchanges in the world, which play a
leading role in the development of the financial services market. Modern world exchanges
reflect the current price situation in different markets, and market capitalization is an
important indicator that characterizes the scale of this exchange in the world economy. Table 2
identifies the world's stock exchanges with the largest market capitalization.
State regulation of exchange activity in modern Ukraine is somewhat different from the
existing norms, standards and rules that are implemented in foreign financial services markets.
Such activity in the system of the national economy is still in its infancy, despite the positive
growth trend of many indicators that characterize it. The most important state bodies that
implement policy in the field of stock exchange activities are the Securities and Stock Market
Commission; Commodity Exchanges Commission; Ministry of Economic Development, Trade
and Agriculture of Ukraine; Antimonopoly Committee of Ukraine; State Property Fund of
Ukraine; other government agencies. The most famous stock exchanges of Ukraine include:
Ukrainian Stock Exchange; Ukrainian Interbank Currency Exchange; Kyiv International Stock
Exchange; Dnieper Stock Exchange; Ukrainian International Stock Exchange; Eastern European
Stock Exchange, etc [6].
According to the Law of Ukraine "On Commodity Exchange" Commodity Exchange is an
organization that combines legal entities and individuals and aims to provide services in
concluding exchange agreements, setting commodity prices, demand and supply of goods,
study, streamline and simplify trade and related operations [7].
The first commodity exchange on the territory of Ukraine was opened in 1796 in Odesa.
Well-known commodity exchanges include: Ukrainian Commodity Exchange; Kharkiv
Commodity Exchange; Ukrainian Agrarian Exchange; Agricultural Exchange; Ukrainian
Universal Exchange; Commodity Exchange "Sumy Resource Exchange"; Commodity Exchange
"First Universal Exchange" Ukraine "; Commodity Exchange "Electronic Trading of Ukraine";
"Expert Status"; Ukrainian Energy Exchange; "PERSPECTIVE-COMMODITY"; "Central
Commodity Exchange"; "PolonEX"; Innex TV; "Central Ukrainian"; "Central Universal
Exchange"; Rivne interregional universal commodity and property exchange "PRICE";
"Ukrainian agro-industrial", etc [8]. According to the State Statistics Committee, in 2020 there
were 620 exchanges in Ukraine, which is two units less than in the previous year. At the same
time, analyzing the trend of development of commodity exchanges in Ukraine in Fig. 1, it can be
noted that the number of commodity exchanges in Ukraine is characterized by positive
dynamics [9].
Most exchanges in Ukraine are usually created for the personal interests of resource
owners or managers of an individual enterprise, in order to reduce tax payments. In recent
years, there has been a downward trend in the number of existing exchanges in Ukraine.
Nevertheless, the number of exchanges is much higher than in the EU and the United States.
Such an advantage of Ukraine in number does not ensure the efficiency of their functioning.
Moreover, for the volume of business transactions in the national economy, this number of
exchanges is too large. This proves the need to develop an effective state policy in the field of
exchange activities with its implementation in all regions of Ukraine, and especially in those
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areas where the largest share of exchange transactions was recorded: Kyiv (52.6%), Poltava
(25.1%), Rivne (6.6%) and Dnipropetrovsk (6.5%) regions [9].
According to official sources, the Agrarian Exchange is the only state-owned commodity
exchange in Ukraine, which was established in 2005 by the Cabinet of Ministers of Ukraine and
is located in Kyiv. Since its inception, the main purpose of the exchange has been to provide a
platform for the state intervention operator to conduct its own activities to ensure food security
in Ukraine.
Table 2. The World's Stock Exchanges with the Largest Market Capitalization
№

Name of the stock
exchange

Market
capitalizat
ion

Specific features

Indices

1

New York Stock
Exchange (NYSE)
New York, USA

$32
trillion

The world's largest stock
exchange and the second
largest company in the
world

$12
trillion

It is the first electronic
exchange in the world
that specializes in shares
of high-tech companies.
It is a subdivision of
NASD, subordinated to
the SEC

Dow Jones Industrial
Average; NYSE
Composite; NYSE
ARCA Tech 100 Index
Nasdaq Composite
Index; Financial-100
Index; Bank Index;
Biotechnology Index;
Industrial Index;
Telecommunications
Index; Transportation
Index

2

NASDAQ
New York, USA

3

Tokyo stock
exchange (TSE)
Tokyo, Japan

$ 6 trillion

4

Shanghai Stock
Exchange (SSE)
Shanghai, China

$5 trillion

5

Hong Kong Stock
Exchange (SEHK)
Hong Kong

$ 4,46
trillion

6

Toronto Stock
Exchange (TSX)
Toronto, Canada

$2,29
trillion

7

Frankfurt Stock
Exchange (FWB)
Germany:
Frankfurt am
Main, Hesse

8

Bombay Stock
Exchange
(BSE)

Manages various
exchanges, including the
Tokyo Stock Exchange
and the Osaka Securities
Exchange
One of the leading Asian
exchanges. Shares traded
on the stock exchange
are divided into two
types: A and B. A-shares
are traded in yuan. Bshares were created in
the mid-1990s for nonresidents only and denominated in US dollars
It trades exclusively in
Hong Kong dollars
(HKD), as the companies
traded here are mainly
based in Hong Kong
The third largest market
capitalization in North
America and the ninth
largest in the world

The most famous
companies listed
on the stock
exchange
Exxon Mobil
Corp (XOM);
Citigroup Inc (C);
Pfizer Inc (GE)
Apple (APPL);
Microsoft
(MSFT);
Facebook (FB);
Tesla (TSLA)

NIKKEI 225; TOPIX

Honda Motor Co;
Toyota Motor
Corp; Sony Corp

SSE Composite

PetroChina;
Haitian
Flavouring &
Food; Hengrui
Medicin; China
Merchants Bank

HANG SENG

AIA; Tencent
Holdings; HSBC
Holdings.

Consolidated Index of
the Toronto Stock
Exchange 300

Royal Bank of
Canada; Suncor
Energy Inc

$2,22
trillion

The largest in Germany,
one of the world's most
influential exchanges

DAX; L-DAX

$ 1,5
trillion

The oldest exchange in
India and Asia

BSE-100

Source: compiled by the author based on [4-5]
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Siemens; Adidas;
BMW;
Volkswagen
Group; Bayer;
Metro; Henkel
Adidas; BMW;
E.ON; Infosys;
Dr. Reddy’s; Tata
Steel

640
R² = 0,9023
630
620
610
600
590
580
570
560
2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Source: compiled by the author based on [9]
Fig. 1. Trends in the development of commodity exchanges in Ukraine (units)
The Agrarian Exchange focused on the development of the exchange market of natural
gas, oil products and biofuels. Its functions should include: proper organization of exchange
trades (auctions) of goods, commodity derivatives, mortgage certificates and mortgage bonds,
creation of settlement and clearing systems for servicing concluded exchange agreements
(contracts); formation of the market price for agricultural products (related services) and other
exchange goods; research of the conjuncture of the organized agrarian market and studying of
public opinion concerning such market, rendering of consultations on questions of commercial
activity; provision of exchange services necessary for the Agrarian Fund to carry out
commodity or financial interventions in order to maintain the level of minimum or prevent
exceeding the level of maximum purchase prices of objects of state price regulation;
implementation of decisions of the Agrarian Fund on the introduction of administrative
regulation regime of the particular object price and state price regulation in cases provided by
law; organization of exchange auctions for the purchase and sale of objects of state price
regulation for the needs of the state food reserve, as well as for the sale of objects of state price
regulation that have been confiscated or are subject to sale in accordance with the Law of
Ukraine "On State Support of Agriculture of Ukraine" [10-11].
The development of exchange activity in modern Ukraine is characterized by significant
problems and obstacles, which causes its low efficiency. The most important problems include:
political, social and economic instability, the occupation of Crimea and some districts of
Donetsk and Luhansk regions, the spread of the pandemic, and so on. Among the objective
reasons are also the following:
1. Inconsistency of regulations governing exchange activities. Legislative gaps in
regulating the rules of conduct in the stock market, ensuring stock trading, state restrictions on
certain financial transactions which indicates the growing threats to the existence of stock
exchange activities in Ukraine and the lack of consistent and effective state policy in the national
economy.
2. Excessive limitations and inconsistencies in the legal field of regulation of commodity
exchanges, characterized by the existence of various regulations, a significant number of which
should be considered in the context of administrative influence and the creation of artificial
barriers to commodity exchanges.
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Among the subjective reasons should be noted:
1. Insufficient and limited access to the necessary knowledge and information about
producers, technologies and positive experience of exchange activities.
2. Lack of desire of traders and stockbrokers to conduct fair and transparent trade.
Taking into account the world experience and national peculiarities of Ukraine, the
perspective development of the exchange market should be carried out in the direction of
launching the Unified Exchange System, for which it is necessary to:
1. Agree on the number of exchanges according to market needs.
2. Ensure legislative regulation of exchange activities through the formation of the Union
for Exchange Activities of Ukraine and a critical mass of settlement and clearing institutions.
3. Improve the system of analysis and control over the situation on the stock market, to
spread not only quotations of actual stock prices, but also to cover the forecast for the coming
months.
4. Define and implement a system of regulatory measures in the field of stimulating
producers to sell industrial and innovative products through transparent procedures of the
stock market.
Therefore, exchange activity in Ukraine is at unsatisfactory level, as required by
globalization and high global competition. There is a need to create an adaptation mechanism
taking into account the favorable organizational and legal conditions for the operation of
exchange activities in Ukraine.
Conclusions and prospects for further explorations
Thus, effective exchange activity plays a significant role in the system of the national
economy: it reflects the real state of commodity and money markets, ensures transparent
competition and stimulates the development of innovative transformations in the state. Fair
conclusions of foreign scientists show that an effective tool for de-shadowing and
demonopolization of stock and commodity markets is the use of exchange instruments that
ensure the formation of fair pricing, thereby reducing financial risks. The development of
exchange activity in Ukraine is mainly hindered by inconsistent legislation and low awareness
of business entities about the benefits of exchange trade. Other problems include difficulties in
working with non-residents in the stock and commodity markets of Ukraine. A significant
number of foreign companies try to buy / sell their products at Ukrainian stock exchanges, but
it is difficult for national platforms to work with foreign currency due to the fact that they
cannot receive collateral in foreign currency. In order to solve this problem, there is a need to
improve banking and financial instruments. In addition, in the system of the national economy
for the successful development of exchange activities, in accordance with world experience and
socio-economic characteristics of the regions of Ukraine, it is necessary to optimize the number
of exchanges; to improve the information infrastructure that will provide sales processes; to
improve exchange tools; to strengthen the role of agricultural commodity exchanges and
innovative enterprises, to create favorable conditions for their operation.
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Анотація
Вступ. У сучасному суспільстві енергетична безпека є пріоритетним напрямом
діяльності в кожній країні. Ключовим аспектом енергетичної безпеки є стан
виробництва електроенергії та перспективи їх розвитку на короткостроковий та
довгостроковий періоди.
Мета дослідження – виявити переваги та недоліки попереднього та новітнього
оптового ринку електроенергії в Україні.
Результати. Енергетичну безпеку не можна розглядати окремо від стану економіки
країни. Нова модель оптового ринку електричної енергії почала працювати з 1 липня 2019
року, забезпечуючи конкретну організаційну структуру ринку. Особливістю виготовлення та постачання такого товару, як електрична енергія, є межа розподілу та зберігання.
Впровадження нової моделі внутрішнього ринку електроенергії було спрямоване на
еволюційний шлях зміни ринкового механізму на більш досконалий та ліберальний.
Висновки. Політики мають враховувати стратегічні напрями розвитку, які включають
розподіл та використання альтернативної енергетики, забезпечення рівня конкуренції
оплати праці у галузі, підвищення особистого інтересу до створення та впровадження
нових технологій.
Ключові слова: енергетична безпека, енергетичний ринок, електроенергія, моделі
енергетичного ринку, альтернативна енергетика.
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PRINCIPLES OF THE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE
Abstract
Introduction. In modern society, power safety is priority direction of activity in every country. The
key aspect of power safety is the state of generation of electric power and prospect of their shortterm and long-term development. It is critically important to have such correlation of sources of
generation, to guarantee the reliable power supply of country under various conditions
consumption depending on a daypart and season.
The purpose of the study is to reveal the advantages and disadvantages of the previous and
newest wholesale electricity market in Ukraine.
Results. Power safety cannot be examined separately from the state of economy of country. It
should be noted that now "Renewed power strategy of Ukraine till 2035" is considered as basic
with indexes and directions of activity from the different types of generations of electric power.
However, as well as any strategic document, this strategy needs permanent perfection and
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clarification taking into account a geopolitical situation in the country and state of economy. The
electricity complex is the difficult system with the lots of elements of power safety providing society
needs dependent on the concerted and effective work of that. The new model of the wholesale
market of electric energy began to work on July, 1, 2019, providing the specific organizational
structure of market. Specific features of making and supplying such commodity as electric energy
is the limit of distribution and storage possible. Introduction of new model of home power market
was aimed at the evolutional way to change a market mechanism into more perfect and liberal
without destroying the present, critically important mechanisms of market of energy functioning,
taking into account the political and economic orientation of country; and applying the separate
instruments of regulation of supply-consumption process of electric power.
Conclusions. Nowadays politicians must take into account strategic directions of development,
which include distribution and the use of alternative energy, providing competition level of
remuneration of workforce in the industry, increase of the personal interest in creation and
introduction of new technologies.
Key words: power safety, power market, electric power, models of power market, alternative
energy.
JEL classification: J48
Вступ
В сучасному суспільстві стрімкого розвитку технологіи та ідеи посилюється
значущість електроенергетичної галузі як однієї з фундаментальних галузеи забезпечення зростаючих потреб суспільства, що обумовлені динамічним розвитком галузеи
автоматизованого виробництва товарів та онлаин послуг і, як наслідок, зростають
потреби в енергії. Варто зазначити, що попри зниження виробництва через пандемію
COVID-19, така ситуація є тимчасовою, якщо розглядати її в перспективі 10-20 років, а
для більш інноваціиних секторів економіки, де компанії впроваджують автоматизацію
виробництва продукції, пандемія дає стимул підвищувати ефективність та
автоматизацію процесів задля зменшення залученості людеи до технологічних процесів.
Енергетична безпека є пріоритетним напрямом діяльності кожної країни. Ключовим аспектом енергетичної безпеки є стан генерації електроенергії та перспективи її
розвитку на короткостроковии і довгостроковии періоди. Критично важливо мати таке
співвідношення джерел генерації, щоб гарантувати надіине електропостачання країни
в різних умовах споживання залежно від часу доби та сезону. При цьому енергетична
безпека не може розглядатися окремо від стану економіки країни.
Варто також зазначити, що наразі діє «Оновлена енергетична стратегія України
до 2035 року», в якіи визначено основні показники і напрями діяльності з різних видів
генераціи електроенергії. Проте, як і будь-якии стратегічнии документ, дана стратегія
потребує постіиного вдосконалення та уточнення з урахуванням геополітичної ситуації
в країні та стану економіки.
Електроенергетичнии комплекс є складною системою зі значною кількістю елементів, від злагодженої та ефективної роботи яких залежить енергетична безпека країни та забезпечення задоволення потреб суспільства. Одним із таких елементів виступає
оптовии ринок електричної енергії, нова модель якого почала працювати з 1 липня
2019 року, специфічна організаціина структура ринку обумовлює складнии характер
взаємовідносин иого суб’єктів, а специфічність вироблення та постачання такого товару,
як електрична енергія, накладає обмеження на розподіл та можливе иого зберігання.
Впровадження нової моделі вітчизняного енергетичного ринку мало на меті
еволюціиним шляхом змінити ринковии механізм на більш досконалии та ліберальнии,
не руинуючи наявні критично важливі механізми функціонування ринку енергетики,
врахувати політико-економічну спрямованість країни, а також застосувати окремі
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інструменти регламентації процесу постачання-споживання електроенергії. Наразі
політика держави у ціи сфері повинна враховувати стратегічні напрями розвитку, які
включають поширення використання альтернативних джерел енергії, забезпечення
конкурентного рівня оплати праці співробітників у галузі, підвищення зацікавленості в
створенні та впровадженні нових технологіи. З часу впровадження нової моделі ринку
минуло більше року (перехіднии період 6 місяців), з огляду на це, з’явилася можливість
зробити порівняння двох моделеи ринку, короткии огляд функціонування нової моделі,
відкритість та прозорість діяльності суб’єктів на ринку в обох зонах функціонування
енергетичного ринку України.
Проблематика нормативно-правової основи моделі ринку, яка існувала до
1 липня 2019 року в контексті реформування старої моделі на нову, простежується в
роботах науковців та практиків даної сфери: Н. Кузьминчук, І. Коссе, В. Бараннік,
О. Калініченко, А. Гладченко, Ю. Куцан А. Шидловського, М. Кавалко. Аналіз дослідження
проблематики свідчить, що створення нової моделі енергоринку є кроком до
лібералізації та осучаснення всієї енергетичної системи України, що обумовлює
необхідність врахування геополітичних та стратегічних завдань, які стоять перед
країною на даних час і прогнозовано з’являться в середньостроковіи перспективі, та
особливостеи внутрішнього середовища при формуванні інституціиного підґрунтя
електроенергетичного ринку, зокрема, діяльності иого суб’єктів, використовуючи
світові тенденції розвитку ринків електричної енергії. У зв’язку з цим метою статті є
аналіз зміни моделі ринку, опис алгоритму функціонування нової моделі ринку, а також
висвітлення проблематики ринку.
Мета дослідження
Метою дослідження є розкриття переваг та недоліків функціонування
попереднього та новітнього оптового ринку електричної енергії у нашіи державі.
Виклад основного матеріалу
Модель ринку до липня 2019 року виглядала таким чином: оптовии ринок –
5 суб’єктів – понад 90% усього виробництва. Двоє з них (Група «ДТЕК» та ДП
«Енергоатом») – близько 80%; єдинии продавець та покупець товару – ДП
«Енергоринок»; на роздрібному ринку наявна природна монополія обленерго (розподіл
електроенергії та постачання населенню); державне регулювання ринку на всіх етапах
генерації, передачі, продажу та розподілу електроенергії. На таких ринках учасники не
можуть самостіино визначати умови обороту товару та ціну. Модель ринку, яка діяла до
1 липня 2019 року умовно поділяє ринок на такі сегменти (рис. 1).
Оптовий ринок (ТЕЦ, ТЕС, АЕС, ГЕС, ВДЕ)
5 суб'єктів (понад 90%) 2 суб'єкта (близько 80%)
ДП Енергоринок
Постачальники
юридичним і подутовим споживачам

ОСР/ОСП

Юридичні споживачі
члени ОРЕ

Рис. 1. Модель ринку, яка діяла до 1 липня 2019 року
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), з
1 липня 2019 року в Україні запроваджено нову лібералізовану модель оптового ринку
електричної енергії. Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, функціонування ринку електричної енергії
має здіиснюватися, зокрема, на принципах:
❖
забезпечення балансу між попитом та пропозицією електричної енергії;
❖
добросовісної конкуренції;
❖
рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії;
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❖
недискримінаційного і прозорого доступу до системи передачі та систем
розподілу;
❖
недискримінаційної участі в ринку електричної енергії;
❖
незалежного державного регулювання;
❖
недискримінаційного ціно- та тарифоутворення, що відображає
економічно обґрунтовані витрати.
Учасниками нового ринку електричної енергії є: виробники електричної енергії,
ДП «Гарантовании покупець», електропостачальники, треидери, оператор системи
передачі, оператор ринку, оператори системи розподілу, постачальники універсальних
послуг та споживачі. Відповідно до постанови НКРЕКП від 27.06.2019 № 1307 було
погоджено визначені оператором системи передачі – дві відокремлені зони на ринку
електричної енергії в межах України:
❖
торгову зону «Острів Бурштинської ТЕС»;
❖
торгову зону «ОЕС України».
Торговою є відокремлена зона, визначена оператором системи передачі за
погодженням НКРЕКП, в якіи здіиснюється синхронна робота електроустановок, на якіи,
відповідно, здіиснюються торгові операції. Незважаючи на кардинальну зміну
принципів купівлі-продажу електроенергії, структура ринку в 2019 році суттєво не
змінилась. Нова модель ринку умовно поділяє ринок на такі сегменти (рис. 2) [1].

Ринок двосторонніх
договорів (РДД)

Ринок допоміжних послуг
(РДП)

Балансуючий ринок (БР)

Ринок "на добу на перед"
(РДН) та внутрішньодобовий
ринок (ВДР)

Рис. 2. Нова модель ринку
На ринку «на добу наперед» купівля-продаж електроенергії здіиснюється на
наступну добу за днем проведення торгів. Ціна на цьому сегменті ринку визначається за
принципом граничного ціноутворення із забезпеченням мінімізації ціни та максимізації
обсягів торгівлі. Жоден учасник не бачить заявлені ціни та обсяги купівлі/продажу
електричної енергії іншими учасниками. Така технологія торгів на РДН сприяє розвитку
конкуренції.
На внутрішньодобовому ринку (ВДР) купівля-продаж електроенергії здіиснюється безперервно після завершення торгів на ринку «на добу наперед» та впродовж
доби фізичного постачання електроенергії. Цеи сегмент ринку дає змогу учасникам
ринку скорегувати свої торгівельні позиції та працює за принципом «на кожен товар є
свіи покупець». Тобто, продавці та покупці заявляють (пропонують) обсяги та ціни, за
якими бажають продати/купити електроенергію, і чекають свого контрагента [2].
Ринок допоміжних послуг (РДП) – оператор системи передачі купує на ринкових
та прозорих умовах допоміжні послуги у постачальників таких послуг. На цьому ринку
оператор системи передачі купує/використовує допоміжні послуги для забезпечення
надіиного та сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС),
дотримання операціиної безпеки енергосистеми та якості електричної енергії
відповідно до встановлених стандартів [3].
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Відповідно до Розділу IX «Надання/використання допоміжних послуг оператору/оператором системи передачі» Кодексу системи передачі, основним завданням
оператора системи передачі є управління режимом роботи ОЕС України для
забезпечення її надіиної і стіикої роботи в усіх режимах.
Одним із критеріїв режиму роботи енергосистеми є частота електричного струму
і напруга, які залежать від балансів активної і, відповідно, реактивної потужності в
енергосистемі.
Для забезпечення сталої та надіиної роботи ОЕС України та якості електричної
енергії відповідно до встановлених стандартів ОСП придбає/використовує відповідні
допоміжні послуги.
Закон України «Про ринок електричної енергії» визначає такі допоміжні
послуги [4]:
❖ з регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України:
o
резерв підтримки частоти (РПЧ)
o
резерв відновлення частоти (РВЧ)
o
резерв заміщення (РЗ)
❖ з підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України:
o
послуга з регулювання напруги та реактивної потужності
o
послуга із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після
системних аварій.
Балансуючии ринок (БР) за основу свого функціонування приимає зобов’язання
одиниці надання послуг балансування відповідно до остаточних повідомлень фізичного
відпуску/відбору та графіків виробництва, поданих одразу після закриття ВДР. Ринок
управляється оператором системи передачі (ОСП) окремо для кожної торгової зони,
інтервал в часі для балансуючого ринку складає 15 хвилин.
На балансуючому ринку оператором системи передачі здіиснюється купівля/продаж електричної енергії для балансування в реальному часі обсягів виробництва,
імпорту, експорту, споживання електричної енергії та системних обмежень в ОЕС
України. Аваріина допомога надається/отримується за договором, якии укладається між
ОСП та відповідним ОСП суміжної країни. Ціна за поставлену електричну енергію в
рамках надання/отримання аваріиної допомоги та/або алгоритм її розрахунку
визначається згідно з договором та погоджується Регулятором.
Товаром на балансуючому ринку є надання балансуючої енергії за результатом
виконання таких типів диспетчерських команд:
❖
пряма активація пропозиції постачальника послуг з балансування;
❖
запланована активація пропозиції постачальника послуг з балансування.
На ринку двосторонніх договорів (РДД) учасники мають право вільно обирати
контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільніи формі та
на умовах, що визначаються за домовленістю сторін. При цьому пунктом 6 частини
другої статті 66 Закону передбачено, що виробники електричної енергії – державні
підприємства, а також господарські товариства, частка держави у статутному капіталі
яких становить 50 відсотків та більше, здіиснюють продаж електричної енергії за
двосторонніми договорами на електронних аукціонах [3].
Електроенергетика є специфічною сферою економіки завдяки її технологічніи,
економічніи та соціальніи специфічності, пов’язаніи з розгалуженими взаємозв'язками
з іншими галузями, високим ступенем залежності добувних, переробних, виробничих та
транспортних процесів від рівня їх енергозабезпечення, капіталомісткості основних
засобі та ін. Така характеристика буде релевантною щодо електроенергетичного
сектору будь-якої країни сучасного світу незалежно від її геополітичного середовища.
Саме тому забезпечення енергетичної безпеки є одним із ключових факторів існування
України як самостіиної та незалежної держави.
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Історично в українськіи економіці енергетичні ресурси завжди були вагомою
складовою промисловості, котра, в свою чергу, забезпечує формування значної дохідної
частини бюджету та надходження валютних коштів. Зазвичаи енергетичну безпеку
трактують як складову економічної безпеки. Так, А. Шидловськии, М. Кавалко
визначають енергетичну безпеку як одну із наиважливіших складових економічної
безпеки, що проявляється, насамперед, як стан забезпечення держави паливноенергетичними ресурсами, які гарантують її повноцінну життєдіяльність і, по-друге, як
стан безпеки енергетичного комплексу та здатність енергетики забезпечити нормальне
функціонування економіки, енергетичну незалежність країни.
Політична и енергетична незалежність функціонально пов’язані [6]. Враховуючи
нерівномірне розташування паливно-енергетичних ресурсів за країнами світу,
енергетична безпека для країн-імпортерів – це забезпечення надіиності їх
енергопостачання, для країн-експортерів – закріплення на стратегічних ринках за
економічно вигідними цінами. Тобто, енергетична безпека це поєднання потенціалів [7].
Таким чином, огляд законодавчої бази та наукових джерел дає підстави стверджувати,
що енергетична безпека є невід'ємною складовою економічної безпеки. Досягнення
енергетичної безпеки неможливе без виявлення чинників, які можуть негативно
позначитися на розвиткові енергетики держави. Нинішня геополітична ситуація
змушує керівництво держави забезпечувати енергетичну безпеку першочергово як
важливии компонент суверенітету держави. Виокремлюють загрози енергетичніи
безпеці України. Ними, зокрема, є:
❖ надмірна залежність від імпорту енергоносіїв, насамперед вугілля та палива
АЕС;
❖ недостатній рівень диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та
технологій;
❖ обмежене використання власного енергетичного потенціалу й нових
технологій;
❖ низька ефективність використання палива та енергії;
❖ спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі.
Однією з проблем нової моделі ринку є проблема внутрішньозональної ринкової
конкуренції, яскравим свідченням якої є рішення, ухвалене Антимонопольним
комітетом України, яким він визнав дії групи ДТЕК (у складі АТ «ДТЕК Західенерго» та
ТОВ «Д.Треидінг») у торговіи зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у період з липня по
жовтень 2019 року зловживанням монопольним становищем та наклав на компанії
групи штрафи загальною сумою понад 275,2 млн грн. «Острів Бурштинської ТЕС» –
особлива зона на Заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та
Закарпатської областеи. Наразі ця територія об’єднана з європеиськими
енергосистемами, але від’єднана від іншої частини України. Близько 90% електроенергії
на цьому «острові» виробляє ПАТ «ДТЕК Західенерго».
АМКУ встановив, що АТ «ДТЕК Західенерго», починаючи з 29 липня 2019 року,
зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті «ринок на добу наперед»
(РДН) обсяги запропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження.
Це призвело до зростання обсягів продажів АТ «ДТЕК Західенерго» електричної енергії
у сегменті «балансуючии ринок» за більш високими цінами. Окрім цього, акціонерне
товариство встановлювало в заявках на продаж електричної енергії на РДН завищені та
економічно необґрунтовані ціни в години максимального навантаження. Такі дії було
неможливо вчинити без збереження значних часток АТ «ДТЕК Західенерго». Цьому
посприяла практика, до якої вдавалося ТОВ «Д.Треидінг», обмежуючи доступ
імпортованої електричної енергії з території Словаччини в торгову зону «Острів
Бурштинської ТЕС». Компанія впродовж липня – жовтня 2019 року викуповувала більшу
частину пропускної спроможності, що призвело до зниження частки імпортованої
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електроенергії та, відповідно, збільшення частки АТ «ДТЕК Західенерго» на території
«Острів Бурштинської ТЕС». Вигоду від цих діи отримало і саме ТОВ «Д.Треидінг»,
встановлюючи в двосторонніх договорах прив’язку цін на електричну енергію до цін, які
сформувалися на РДН.
Постраждалими від таких діи енергетичних компаніи виявилися всі громадяни,
хто живе або працює на території енергоострова. Бізнес напряму отримав значно вищі
тарифи і значно втратив у конкурентоздатності. Громадяни частково були захищені від
апетитів енергетиків, оскільки підпадали під дію ПСО – механізму покладання
спеціальних обов’язків на учасників ринку з метою забезпечення доступності
електроенергії для населення. Однак і вони відчули на собі дорожчання електроенергії,
адже зростання вартості кіловата відображалося на вартості більшості товарів,
вироблених у зазначених регіонах [5].
Аналіз законодавчої основи процесу функціонування ринку показав, що
впровадження нової моделі ринку послабило державне регулювання, що мало
забезпечити функціонування ринку на конкурентних засадах, встановити рівні умови
для всіх учасників ринку та зробити цеи ринок прозорим і відкритим.
Проте, на практиці однією з головних проблем енергетичного ринку України є
иого поділ на дві торгові зони. Проблема даного поділу в тому, що торгова зона «Острів
Бурштинської ТЕС» з’єднується міждержавними перетинами та працює паралельно
(синхронно) з Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною, хоча и технологічно
відділена від торгової зони «ОЕС України». Разом з тим, торгова зона «ОЕС України»
технологічно з’єднана міждержавними перетинами і працює паралельно (синхронно) з
Росією, Білоруссю та Молдовою.
Дана ситуація та геополітичні складнощі можуть мати негативнии вплив на
торгові зони в розрізі відкритості ринків для експортно-імпортних операціи, що в свою
чергу знизить експортнии та конкурентнии потенціал і відкритість ринку для
іноземних гравців. Разом з тим, на енергетику країни такии поділ має негативнии влив
з точки зору безпеки зони «ОЕС України», яка є ізольованою від західних партнерів.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Як показав порівняльнии аналіз структури старої та нової моделі ринку
електричної енергії, нова модель є діисно більш прогресивною, ліберальною та
проконкурентною, проте вона потребує постіиного вдосконалення, аналізу можливих
нормативно-правових чи технічних прогалин, які можуть використати гравці ринку для
діи, що можуть завдати шкоди їх конкурентам та/або споживачам продукції на ринку. В
свою чергу, неефективне функціонування енергетичного ринку може разом з іншими
факторами ризику в перспективі створити проблеми для енергетичної безпеки держави
та інвестиціиної привабливості енергетики країни в цілому.
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Анотація
Вступ. На тлі руйнування системи правил та принципів економічного розвитку, що
існували за часів союзу СРСР, та вибореного права на самостійність та незалежність,
Україна вступила до періоду глибинних перетворень в усіх сферах, які стосуються
економіки країни в цілому та окремих суб’єктів господарської діяльності. Новий рівень
взаємовідносин із зовнішнім середовищем та наслідки світової економічної кризи
вимагали термінових змін форми власності на виробничі потужності, принципів
зовнішньоекономічної діяльності, системи державного контролю та оподаткування,
грошово-кредитної системи, підходів до питань впровадження інвестиційноінноваційних механізмів тощо.
Метою даної статті є дослідження причин трансформаційних процесів в системі
підприємств харчової промисловості і обґрунтування особливостей їх розвитку в умовах
реформування аграрного сектору економіки країни.
Результати. Результати проведеного дослідження показують, що передумови
трансформаційних перетворень в національній економіці в цілому і на конкретному
підприємстві зокрема, можна структурувати наступним чином: реформування системи
управління економікою пострадянського простору з метою розбудови ринкових відносин,
наслідки якого вносять зміни до фінансово-економічної системи підприємства в
обов’язковому порядку; інтеграція України до міжнародного співробітництва, орієнтація
на співпрацю з ЄС; мета підприємницької діяльності, яка є стимулом для пошуку нових
ідей та трансформації політики бізнесу тощо.
Висновки. Визначено реальні передумови, які є поштовхом для трансформаційних
перетворень підприємства, а саме: наслідки світових економічних криз періоду
незалежності України, які вимагають пошуку ефективних механізмів їх ліквідації або
нівелювання; реформування системи управління економікою з метою розбудови ринкових
відносин; євроінтеграція та процеси світової глобалізації, які стимулюють інноваційних
розвиток та пов’язані із цим трансформації; цілі та завдання бізнесу сучасного
підприємства, які є стимулом для пошуку нових ідей та трансформації політики бізнесу.
Ключові слова: трансформація, трансформаційні процеси, підприємства харчової
промисловості, аграрний сектор, трансформаційні перетворення, структурні зміни.
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Abstract
Introduction. Against the background of the destruction of rules and principles of economic
development that existed during the Soviet Union, and the struggle for independence, Ukraine has
entered a period of profound transformation in all areas of the economy as a whole and individual
economic entity. The new level of relations with the external environment and the consequences
of the global economic crisis required urgent changes in the form of ownership of production
facilities, principles of foreign economic activity, system of state control and taxation, monetary
system, approaches to investment and innovation mechanisms.
The purpose of this article is study of the causes of transformation processes in the system of food
industry enterprises and substantiation of the peculiarities of their development in the conditions
of reforming the agricultural sector of the country's economy.
Results. The results of the study show that the prerequisites for transformations in the national
economy as a whole and in particular, can be structured as follows: reforming the management
system of the economy of the post-Soviet space in order to build market relations, the consequences
of which make changes to the financial and economic system of the enterprise; Ukraine's
integration into international cooperation, focus on EU cooperation, which is an impetus for
innovative transformations; the purpose of entrepreneurial activity, which is an incentive to
search for new ideas and transformation of business policy.
Conclusions. The real preconditions which are an impetus for transformations of the enterprise
are defined, namely: the consequences of global economic crises of the period of independence of
Ukraine, which require the search for effective mechanisms for their elimination or leveling;
reforming the management system of the economy of the post-Soviet space in order to build
market relations; European integration and the processes of globalization that stimulate
innovative development and related transformations; the goals and objectives of the business of a
modern enterprise, which is an incentive to seek new ideas and transform business policy.
Keywords: transformation, transformation processes, food industry enterprises, agricultural
sector, structural changes.
JEL classification: Q13
Вступ
Необхідність подальшого розвитку теоретико-методологічного базису системи
економічної безпеки підприємства за умов трансформаціиних перетворень обумовлена
такими дестабілізуючими факторами, як: невпорядкованість та безсистемність змін у
вітчизняніи економіці, відсутність в Україні промислової політики щодо захисту
вітчизняного продовольчого бізнесу від загроз внутрішнього та зовнішнього
середовища; євроінтеграціині процеси и трансформаціині процеси світової глобалізації;
зростання конкуренції на ринку продовольчих товарів.
Теоретико-методологічнии базис трансформаціиних процесів розглядається у
наукових працях таких науковців, як Барановськии О.І., Бузгалін А.В., Брич В.Я.,
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Геєць В.М., Гражевська Н.І., Гринчуцькии В.І., Комарницькии І.Ф., Мироненко Є.В.,
Назаренко С.А., Ольшевськии Л.Б., Чернявська І.М., Яковєць Ю.В. та ін., в яких, з огляду на
коло інтересів зазначених авторів, мету и завдання дослідження, висвітлено проблеми
трансформаціиних процесів у глобальних масштабах.
Мета та завдання статті
Метою даної статті є дослідження причин трансформаціиних процесів в системі
підприємств харчової промисловості и обґрунтування особливостеи їх розвитку в
умовах реформування аграрного сектору економіки країни. Реалізація поставленої мети
досягається шляхом вирішення таких завдань: визначення особливостеи
трансформаціиних змін та обґрунтування наслідків їх впливу на розвиток підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Господарська діяльність підприємства харчової промисловості в реальному часі
здіиснюється за умов трансформаціиного середовища, обумовленого реформами у
політичніи, економічніи та соціальніи сферах буття та формування нового світогляду на
розвиток економічних систем. В таких умовах підприємство як відкрита система
потерпає від деструктивного впливу загроз та ризиків трансформаціиних процесів та
вимагає створення дієвого механізму економічного захисту и адаптування до
функціонування в умовах суттєвих змін.
В період реформування в Україні приинято ще декілька програм розвитку, серед
яких Державна програма розвитку промисловості на 2003–2011 рр., Програма
економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава», Концепція Загальнодержавної цільової економічної
програми розвитку промисловості на період до 2020 року», розроблено Проект Стратегії
розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року.
З метою «розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного
середовища згідно зі стандартами ЄС» [3] приинято Комплексну програму розвитку
фінансового сектору України до 2020 року, Стратегію економічного розвитку
Співдружності Незалежних держав на період до 2020 року, Програму Європеиського
Союзу з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).
Зміни розпочалися з «трансформації власності», яка проходила у формі
приватизації маина державних підприємств та, в свою чергу, призвела до перетворень у
системі державного управління [4].
За результатами приватизації як трансформаціиного процесу, що має продовження і в реальному часі, суспільство отримало нову палітру можливостеи щодо користування маином підприємства та результатами иого діяльності. Відбулося розшарування
підприємств, в т.ч. у харчовіи промисловості, на приватні підприємства консервної,
кондитерської, оліино-жирової, м'ясо-молочної промисловості; підприємства-орендарі
державних цілісних маинових комплексів у виноробніи та лікеро-горілчаніи промисловості, державні підприємства спиртової, хлібобулочної, елеваторної промисловості.
Зазначимо, що трансформаціині перетворення в Україні мають перманентнии характер,
тобто процес приватизації державного маина триває безперервно.
Саме в цеи період започатковано процес акціонування та створення акціонерних
товариств. Підприємства роблять перші кроки на фондовому ринку України. Завдяки
цьому у господарюючої структури з’явилася можливість залучення коштів інвесторів,
іншими словами, започатковано умови для суттєвих змін в галузі інвестування щодо
проведення «інвестиціиної трансформації».
Значимими для підприємств України стали перетворення у грошово-кредитніи та
валютніи сферах (грошово-кредитна або «монетарна» трансформація). Вітчизняні
підприємства отримали вільнии доступ до системи комерціиного кредитування,
з’явилася можливість проведення розрахунків в іноземніи валюті тощо.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
154

Також відбулися важливі перетворення (трансформації) у системі контролю, а
саме: зменшився тягар державного контролю щодо недержавних підприємств,
започатковано систему незалежного контролю у форматі незалежного аудиту.
Суттєвою для бізнесу сучасного підприємства стала реформа системи
оподаткування та пов’язані з нею перетворення (податкова трансформація). В 1997 році
трансформовано підхід до оподаткування прибутку, введено податок на додану вартість
(ПДВ). Взагалі зміни у податковому законодавстві носять перманентнии характер.
Починаючи з 2012 року приинято Податковии кодекс України, задля чого введено
порядок адміністрування податків, внесені вагомі зміни до оподаткування за окремими
податками, зокрема, податком на прибуток підприємства.
Зазначені трансформації супроводжуються реформуванням правового базису. В
цеи період введено в дію нові закони щодо приватизації державного маина,
функціонування ринку цінних паперів та фондового ринку, трансформування
податкової, банківської, валютної систем та системи страхування, а також державного
та незалежного контролю та ін.
Результати проведеного дослідження показують, що передумови трансформаціиних перетворень в національніи економіці в цілому и на конкретному підприємстві
зокрема, можна структурувати наступним чином [5]:
1. Наслідки світових економічних криз періоду незалежності України (Росіиська
криза 1998-1999 років, криза 2001-2003 років, Міжнародна фінансово-економічна криза
кінця 2007 – початку 2008 років, яка триває и сьогодні) [6] (інфляція, спад виробництва,
зубожіння населення тощо), які є реальним поштовхом для проведення
трансформаціиних перетворень в економіці.
2. Реформування системи управління економікою пострадянського простору з
метою розбудови ринкових відносин (реформи правового та соціально-економічного
характеру), наслідки якого вносять зміни до фінансово-економічної системи
підприємства в обов’язковому порядку.
3. Інтеграція України до міжнародного співробітництва, орієнтація на співпрацю
на ЄС, яка є поштовхом для інноваціиних трансформаціи.
4. Мета підприємницької діяльності (бізнесу сучасного підприємства) (рентабельна діяльність, фінансова стабільність, конкурентоспроможність), яка є стимулом
для пошуку нових ідеи та трансформації політики бізнесу.
Визначено реальні передумови, які є поштовхом для трансформаційних
перетворень підприємства, а саме:
1) наслідки світових економічних криз періоду незалежності України, які
вимагають пошуку ефективних механізмів їх ліквідації або нівелювання;
2) реформування системи управління економікою пострадянського простору з
метою розбудови ринкових відносин, наслідки якого вносять зміни до фінансовоекономічної системи підприємства;
3) євроінтеграція та процеси світової глобалізації, які стимулюють інноваціинии
розвиток та пов’язані із цим трансформації;
4) цілі та завдання бізнесу сучасного підприємства (рентабельна діяльність,
фінансова стабільність, конкурентоспроможність), яка є стимулом для пошуку нових
ідеи та трансформації політики бізнесу.
Таким чином, в національному економічному просторі позначилися трансформаціині процеси, які суттєво впливають на функціонування економічної системи
окремого підприємства та спонукають иого до трансформаціи внутрішнього характеру.
Зважаючи на важливу роль трансформаціиних процесів у стратегічному розвитку
економічних систем різних рівнів, яку важко переоцінити, однією з основних причин
глибокої економічної кризи в Україні вважається «відсутність моделі трансформації
економіки на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці нашого суспільства, а також
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відсутність надіиної системи економічної безпеки, яка б сприяла створенню
самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої економіки та
забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх деструктивних впливів» [7].
Цікавим, на наш погляд, є різноманітність підходів до трактування категорії
«трансформаціині перетворення». По-перше, поняття «трансформація» характеризується як «зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостеи чого-небудь»[8].
Отже, трансформація являє собою «суть процесу розвитку, вияв діалектичних змін форм
і фаз існування будь-яких систем та притаманних їм структур» [9].
Так, Мочернии С. розглядає трансформацію як процес перетворення «однієї
економічної системи на іншу, що супроводжується відмиранням одних елементів, рис,
властивостеи і появою інших, передбачає послаблення одних типів і форм власності и
посилення інших, зміну економічної структури, а отже, послаблення дії одних
економічних законів і посилення інших, система економічних категоріи …, набуває
якісно нового змісту, в різних країнах потребує неоднакового часу, здіиснюється
неоднаковими темпами і зумовлена низкою загальних і специфічних причин» [11]. При
цьому Бодров В.Г. вбачає трансформацію як «перехіднии процес наявного
господарського устрою в новии» [12].
Гражевська Н.І. говорить про «поєднання у процесі трансформації еволюціиних та
революціиних форм розвитку економічної системи, в нашому випадку, системи економічної безпеки підприємства. При трансформації система може переити до нової траєкторії розвитку або адаптуватися до неї. В першому випадку идеться про революціині
зрушення (перетворення), а в другому – про еволюціині трансформації, які мають властивість накопичувати негативні фактори, що може в маибутньому призвести до катастрофічних наслідків». Автор говорить про постіинии перехід системи від нестіикого стану
до стіикого, і навпаки [13]. Про еволюціинии характер трансформації засвідчує Белл Д.,
адже в процесі трансформації «суспільство адаптується до змін середовища через
формування програм, проектів, цілеи, технологіи вирішення протиріч та інше» [14].
Тофлер Е. вважає, що трансформація – це «різнобічні бурхливі події, зміни, поштовхи в нову систему, які є не продовженням розвитку в поточному напрямку, а радикальними змінами, що, можливо, заперечують попередніи досвід» [15]. Трансформаціині
перетворення виводять систему, в якіи вони відбуваються, за межі стабільного
функціонування у стан нерівноваги [16].
Трансформацію вважають складним процесом перетворення, в результаті чого
змінюються складові елементи цієї системи, її кількісні та якісні параметри [17].
Трансформації є кардинальними перетвореннями, які відбуваються постіино і є
«явищем безперервної зміни форми», за їх результатом повністю змінюються структура,
ознаки та система взаємозв'язків [18]. Трансформаціині перетворення в економічніи
сфері відбуваються одночасно на всіх її рівнях [19].
Підсумовуючи вищезазначене, зупинимося на визначенні трансформації як
економічної категорії, яка «пов’язана з економічною сферою, притаманна різним рівням
господарювання, відображає складнии процес, що здіиснюється одночасно в просторі і
часі, відбувається під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників і ключовою
ознакою якого є сукупність змін, які в кінцевому підсумку призводять до нового
економічного стану, нових економічних результатів та постановки нових економічних
цілеи та завдань» [20].
Науковим дослідженням сучасної економічної системи притаманно виокремлення певних видів трансформаціи. Мельник О.Г. виокремлює інформаціині трансформації, пов’язані із впровадженням новітніх засобів отримання та обробки інформації;
екологізацію суспільного життя та глобалізацію як «процес переходу від організації
локальних
(національних)
економічних
систем
до
формування
єдиної
загальнопланетарної системи життєзабезпечення людини» [22].
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У Гражевської Н.І., з огляду на тенденції світових економіко-політичних процесів,
трансформаціині перетворення угруповані таким чином: перехід від індустріального до
постіндустріального суспільства; соціально-економічні перетворення у країнах, що
розвиваються; трансформації країн колишнього соціалістичного табору; трансформації,
пов'язані з глобалізацією економіки [13].
Івлева Г., досліджуючи теоретичні засади економічних систем, звертає увагу на
трансформації локальні (проявляються у процесах перетворення стадіи, енергії та предметів), функціональні (відповідь на виклики зовнішнього середовища) та міжсистемні
трансформації (системна криза, економічна катастрофа, зміна принципів) [23].
Раєвнєва О.В., Чанкіна І.В. розглядають трансформації економічних систем на
підставі характеристики розвитку цивілізації ІІ рівня та виділяють чотири групи
трансформацій (табл. 1) [29].
Таблиця 1. Трансформаційні процеси за характеристикою розвитку цивілізації ІІ
рівня
Характеристика розвитку цивілізації ІІ
рівня
1. Зміни світогосподарських зв’язків,
пов’язані зі становленням та функціонуванням глобальної економіки.
2. Науково-технічний прогрес та науковотехнічні революції
3. Інноваційно-інформаційний розвиток, що
призводить до прогресу механізмів та форм
політичної та економічної демократії, зміцнення основ та умов соціальної справедливості, відповідальності та солідарності
4. Особливості
розвитку

загальноцивілізаційного

5. Геополітичні зрушення, зокрема розпад
СРСР

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

Джерело: складено автором за даними [22]
Трансформаційні процеси мають відповідні наслідки «кардинальної зміни принципів функціонування економічної системи», що мають назву «трансформаційний
ефект» [23].
У науковому середовищі широко вживані такі поняття, як «системна
трансформація», «структурна трансформація», «інституціина трансформація», «ринкова
трансформація». Суттєві структурні зрушення (перетворення) в економіці відбуваються
від тиском трансформації технологіи, які змінюються хвилями, кожна з яких має термін
дії приблизно півстоліття. Теорія К-хвиль Н. Кондратьєва [26] виникла у 20-х рр.
ХХ століття та отримала світове поширення завдяки фундаментальніи праці
Й. Шумпетера щодо циклічності розвитку економічних систем (1939 рік) [27]. Завдяки
ціи теорії науковцями виділено шість хвиль розвитку технологіи та зазначено, що
починаючи з 1990-х років економіка знаходиться на п’ятіи хвилі технологічного
розвитку, що носить інформаціино-комунікативнии характер та набуває мережевих та
альянсних форм. Однак, світова тенденція до розвитку нано- і біотехнологіи свідчить
про те, що економіка стоїть на порозі шостої хвилі, яка характеризується використанням
штучного інтелекту та створенням розгалуженої системи інституціиних структур.
Слід зазначити, що прикметою сучасних трансформаціиних процесів є їх
інклюзивнии характер, за яким людина – не просто «фактор виробництва, робоча сила,
а головна мета розвитку» [27].
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Зазначимо також, що вживання терміну «трансформаціині перетворення»
посилює ефект від результатів трансформаціиного процесу як не просто
«перетворення» або «переробку», а повну «зміну образу» [28].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Господарська діяльність підприємства харчової промисловості в реальному часі
здіиснюється за умов трансформаціиного середовища, обумовленого реформами у
політичніи, економічніи та соціальніи сферах буття та формуванням нового світогляду
на розвиток економічних систем. В таких умовах підприємство як відкрита система
потерпає від деструктивного впливу загроз та ризиків трансформаціиних процесів та
вимагає створення дієвого механізму економічного захисту и адаптації до
функціонування в умовах суттєвих змін.
За результатами приватизації як трансформаціиного процесу, що має продовження і в реальному часі, суспільство отримало нову палітру можливостеи щодо користування маином підприємства та результатами иого діяльності. Відбулося розшарування
підприємств, в т.ч. у харчовіи промисловості, на приватні підприємств консервної,
кондитерської, оліино-жирової, м'ясо-молочної промисловості; підприємства-орендарі
державних цілісних маинових комплексів у виноробніи та лікеро-горілчаніи промисловості, державні підприємства спиртової, хлібобулочної, елеваторної промисловості.
Зазначимо, що трансформаціині перетворення в Україні мають перманентнии характер,
тобто процес приватизації державного маина триває безперервно.
На наш погляд, трансформаціині перетворення для сучасного підприємства – це
зміни суттєвого, масштабного та глибинного характеру, які відбуваються у
трансформаціиному середовищі підприємства під впливом ендогенних та екзогенних
факторів, призводять до суттєвих трансформаціи виду, форми, змісту, функціи та
корпоративної політики щодо об’єктів економічної системи підприємства. В умовах
кризової економіки наибільш поширеними є трансформації вимушеного характеру,
оскільки такі економічні перетворення обумовлені зміною норм діючого законодавства.
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Анотація
Вступ. Виробники сільськогосподарської продукції регулярно стикаються з ціновими та
виробничими ризиками. Більш того, посилення глобальної вільної торгівлі й зміни у
внутрішній сільськогосподарській політиці збільшують вірогідність негативних подій.
Оскільки волатильність цін збільшує волатильність доходів, виробники усвідомлюють
важливість управління ризиками як компонента стратегій управління. Одним зі способів
зниження цих ризиків є використання біржових товарних ф'ючерсів та інших похідних
інструментів. Подібно до страхування автомобілів, хеджування потенційних витрат в
результаті автомобільної
аварії,
сільськогосподарські виробники
можуть
використовувати ринки товарних ф'ючерсів для хеджування потенційних витрат,
пов'язаних з волатильністю цін на сировинні товари. Так само, як якщо прибуток від
претензії по автострахуванню не може перевищувати вартість сукупної суми
страхових премій, прибуток від хеджування може не покривати витрати на хеджування.
Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних положень й методичних підходів
та розроблення альтернативних стратегій управління ризиками через біржові
інструменти, а саме похідні фінансові інструменти – ф’ючерси та опціони.
Результати. Обґрунтовано важливість формування теоретичних основ суті ризиків, з
якими можуть стикатися вітчизняні товаровиробники. Роз’яснено шляхи виникнення
невизначеностей, етапи їх трансформації. Систематизовано теоретичний підхід до
управління ризиками шляхом використання ф’ючерсних контрактів. Здійснено оцінку
історичних етапів розвитку використання похідних біржових інструментів.
Висновки. В розвинених країнах будь-яка господарська діяльність немислима без ризиків,
тому будь-який виробник прагне застрахувати свій ризик, зокрема за допомогою
строкового ринку. Власне строковий ринок, на якому функціонує той чи інший дериватив,
дозволяє перерозподілити ризики між учасниками ринку. Перевагою деривативів є
фінансове плече, яке дозволяє учасникам оперувати великими обсягами коштів для
управління ризиками, в тому числі хеджування власної продукції.
Ключові слова. Ризик, управління ризиками, ризик-менеджмент, хеджування, опціони,
ф’ючерси, деривативи.
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CURRENT TRENDS IN RISK MANAGEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Abstract
Introduction. Agricultural producers regularly face price and production risks. Moreover, the
strengthening of global free trade and changes in domestic agricultural policy increase the
likelihood of adverse events. As price volatility increases revenue volatility, manufacturers are
realizing the importance of risk management as a component of their management strategies.
One way to reduce these risks is to use commodity futures and other derivatives. Similar to car
insurance, hedging potential costs as a result of a car accident, farmers can use commodity futures
markets to hedge the potential costs associated with commodity price volatility. Just as if the profit
from a car insurance claim cannot exceed the value of the total amount of insurance premiums,
the profit from hedging may not cover the cost of hedging.
The purpose of the article is to scientifically substantiate theoretical positions and
methodological approaches and to develop alternative risk management strategies through stock
exchange instruments, namely, its derivatives – futures and options.
Results. The importance of theoretical bases formation of risks that can be faced by domestic
producers is substantiated. The ways uncertainties occur, stages of their transformation, are
explained. The theoretical approach to risk management through the use of futures contracts is
systematized. The historical stages of development of using derivatives have been evaluated.
Conclusions. In developed countries, any business activity is unthinkable without risks, so any
manufacturer seeks to ensure its risk, including a fixed market. The very time market, on which a
particular derivative operates, allows redistributing risks among market participants. The
advantage of derivatives is the leverage that allows participants to operate large amounts of risk
management funds, including hedging their own products.
Keywords: risk, risk management, hedges, options, futures, derivatives.
JEL classification: Q13; G32
Вступ
2020 рік показав, що управління ризиками сільськогосподарських виробників
посідає одне з ключових місць в управлінні підприємством. Ринкова волатильність
здатна погрішити будь-які сподівання на позитивне закриття маркетингового року в
сільському господарстві. Підтвердженням цього була ситуація у маиже двох третинах
країн, що розвиваються, які значною мірою покладаються на виробництво та експорт
сільськогосподарських товарів. Такі непередбачувані події можуть поставити їх
економіку на розсуд світових товарних ринків, які здатні завдати значної шкоди не
тільки сільськогосподарському сектору, а и економіці країни в цілому. Нещодавніи
приклад – вплив пандемії COVID-19. Оскільки такі потрясіння носять тимчасовии
характер, країни, що експортують товари, можуть зменшити їх вплив на місцеву
економіку шляхом правильного ризик-менеджменту. Якщо сільськогосподарські
товаровиробники не запровадять негаиних діи, світ ризикує в одну мить опинитися на
порозі глобальної продовольчої катастрофи, яка може мати довгострокові наслідки для
сотень мільионів дітеи і дорослих.
Застосування практик управління ризиками, зокрема через біржові інструменти,
практикується на заході. Методологічні и теоретичні основи управління ризиками
біржовими інструментами розглядають у наукових працях Дж. М. Томсет, Дж. Халл,
Н. Талеб. Значнии вклад у розв’язання проблем використання біржових інструментів
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для управління ризиками зробили також вітчизняні вчені М. Солодкии, О. Сохацька та
інші. Проте, незважаючи на значні наукові досягнення у сфері управління ризиками та
хеджування, залишається велика кількість питань, які потребують нагального
дослідження.
Мета та завдання статті
Метою статті є наукове обґрунтування методичних підходів та висвітлення
практичних рекомендаціи щодо використання класичних и альтернативних стратегіи
управління ризиками сільськогосподарських товаровиробників інструментами
біржового ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Виробники сільськогосподарської продукції регулярно стикаються з ціновими і
виробничими ризиками. Більш того, посилення глобальної вільної торгівлі та зміни у
внутрішніи сільськогосподарськіи політиці збільшують вірогідність негативних подіи.
Оскільки волатильність цін збільшує волатильність доходів, виробники усвідомлюють
важливість управління ризиками як компонента власних стратегіи управління.
Одним зі способів зниження цих ризиків є використання біржових товарних
ф'ючерсів та інших похідних інструментів. Подібно до страхування автомобілів,
хеджування потенціиних витрат в результаті автомобільної аварії, сільськогосподарські
виробники можуть використовувати ринки товарних ф'ючерсів для хеджування
потенціиних витрат, пов'язаних з волатильністю цін на сировинні товари. Так само, як
якщо прибуток від претензії по автострахуванню не може перевищувати вартість
сукупної суми страхових преміи, прибуток від хеджування може не покривати витрати
на хеджування. Основні інструменти для хеджування в сучаних умовах – це товарні
фючерси, свопи, опціони і опціонні спреди [1].

Інструменти ризик-менеджменту
Опціон
Опціонні спреди
и
Рис. 1 Інструменти ризик-менеджменту.
Джерело: розроблено автором
Основна мета хеджування – не заробити гроші, а мінімізувати волатильність цін.
У даніи статті представлении огляд сільськогосподарського хеджування, щоб допомогти
сільськогосподарським виробникам оцінити можливості хеджування.
Контракти на маибутні поставки товарів поширилися з Месопотамії в
елліністичнии Єгипет та римськии світ. Після розпаду Римської імперії у Візантіиськіи
імперії у східному Середземномор'ї продовжували застосовуватися контракти на
маибутні поставки, і вони збереглися в рамках канонічного права в Західніи Європі.
Цілком имовірно, що іудеї-сефарди здіиснювали торгівлю похідними з Месопотамії до
Іспанії в римські часи та перше тисячоліття нашої ери, а після вигнання з Іспанії до
Низьких країн у шістнадцятому столітті. Похідна торгівля цінними паперами
поширилася з Амстердаму в Англію та Францію на межі ХVІІ-ХVІІІ ст., а також з Франції
до Німеччини на початку ХІХ ст. Непрямі докази вказують на те, що банкіри та банки
були на передньому краї торгівлі похідними інструментами протягом ХVІІІ-ХІХ століть.
Винахід діаграм прибутку, якии відбувся приблизно в 1870 р., сприяв розумінню
деривативних контрактів. Діаграми прибутку уточнили природу форвардних
контрактів та опціонів, і вони дали змогу комбінувати деривативи новими способами,
досягаючи виграшів, які до цього часу були неможливими. Винаидення діаграм
прибутку стало вирішальним кроком в еволюції ринків похідних біржових інструментів.
Вони дали змогу пояснити похіднии контракт одним графіком замість довготривалих
Свопи

Ф'ючерси
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пояснень, числовим прикладом та таблицями. І Бачельє (1900), і В. Бронзін (1908)
використовували у своїх роботах графіки прибутку. Навряд чи І. Бачельє та В. Бронзін,
які вивчали математику та фізику, звернулися б до аналізу ціноутворення опціонів, якби
діаграми прибутку не дали молодим науковцям, яким бракувало досвіду на фінансових
ринках, простии спосіб дізнатися про деривативи [8].
Одним із головних біржових інструментів для хеджування ризиків є ф’ючерснии
контракт. Ф'ючерс або ф'ючерснии контракт (Futures Contract) – це угода, відповідно до
якої одна сторона набуває зобов'язання продати (купити) в день виконання, а інша
сторона – купити (продати) стандартну кількість базового активу за заздалегідь
визначеною ціною. Таким чином, хеджування ф'ючерсами дає можливість інвестору
зафіксувати поточну ціну базисного активу для проведення угоди за цією ціною в
маибутньому [3].
Ф'ючерснии контракт є біржовим інструментом, а значить, ф'ючерснии ринок
більш ліквіднии і вільнии від кредитного ризику. Контрагентом всіх інвесторів на біржі
виступає клірингова палата біржі. Завдяки системі маржинальної торгівлі інвестор може
укласти і короткострокову, і довгострокову угоду з кліринговою палатою. Маржа – це
грошовии завдаток, якии вноситься інвестором в угоду. Крім того, маржа дозволяє не
оплачувати угоду повністю, а лише на 1/10 або 1/20 частину, при цьому інвестор несе
всі ризики і прибутковість цільної угоди.
При відкритті позиції на ф'ючерсному ринку учасник торгів повинен вносити
гарантіинии внесок (грошові кошти або цінні папери) на брокерськии рахунок – це
первісна маржа (initial margin). Крім неї існує також підтримувана и варіаціина маржа.
Підтримувана маржа – це мінімальнии залишок на рахунку інвестора, у якого є відкрита
позиція. Варіаціина маржа – враховують зміни котирування термінового контракту суми
виграшів або програшів з ф'ючерсної позиції, з відображенням переоцінки кожного
робочого дня кліринговою палатою за підсумками торгової сесії за заданими
формулами. Якщо програш виявляється більше первісної маржі, власнику рахунку
надсилається повідомлення (margin call) про необхідність довнести кошти. В іншому
випадку клірингова палата примусово закриє позицію. Інвестор також може закрити в
будь-якии момент позицію за допомогою офсетної угоди, тобто протилежної. Поставки
базисного активу не відбувається, виплачується тільки диференціинии дохід – різниця
між контрактною ціною і спотовою (поточною ринковою) при укладенні офсетної угоди.
Якщо позиція не була закрита до 6:45 PM останнього дня звернення ф'ючерсу –
дати експірації, то за контрактами передбачено поставку базисного активу (поставні
ф'ючерси). Як правило, це відбувається, якщо активом є цінні папери. Але більшість
учасників торгів закривають свої позиції офсетними угодами до дати виконання. Це
доводить, що інвестори використовують ф'ючерси в основному для хеджування ризиків,
а не для поставки або отримання активу [4].
Розрізняють дві стратегії хеджування ф'ючерсним контрактом: иого покупкою і
иого продажом.
Таблиця 1. Види хеджування ф’ючерсними контрактами
Хеджування від
росту ціни
базового активу
Хеджування від
зниження ціни
базового активу

Хеджування купівлею ( «хедж покупця» або «довгии хедж») означає придбання
ф'ючерсу з метою страхування від фінансових втрат у зв'язку з підвищенням цін у
маибутньому.
Хеджування продажом («хедж продавця» або «короткии хедж») - протилежна
стратегія, яка використовується інвестором, якии хоче в маибутньому продати
товар, але за иого прогнозами ціна на цеи актив може впасти. Тому він продає
ф'ючерс, щоб продати актив у маибутньому за контрактною ціною.

Джерело: розроблено автором
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Хеджування через ф’ючерснии контракт може бути ефективним способом
зафіксувати вигідні ціни для подальшої доставки. Але є кілька застережень, які слід
пам’ятати хеджерам-виробникам:
❖ Не слід тримати контракт на термін дії ф’ючерсних контрактів. Комерційні
покупці зазвичай ролюють свій референтний ф’ючерсний місяць уперед на наступний
місяць, що передує найближчому ф’ючерсному місяцю.
❖ Не купувати та не продавати контракти з далекою датою експірації. Якщо
використовувати контракти з далекою експірацією, то можна отримати базисний ризик,
пов'язаний з активом в основі контракту.
❖ Обов’язково займати правильну ф’ючерсну позицію під час хеджування, а саме
продавати ф’ючерсний контракт, коли хеджер виробляє товар, а потім купувати
ф’ючерсний контракт, коли хеджер закладає ціну на даний товар.
❖ Обов’язково
максимально дотримуватися
відповідності тоннажам
ф’ючерсних контрактів, тоннажам продукції, що очікується на продаж.
Свопи або контракти своп – це різновид похідного цінного папера, якии являє
собою угоду про обмін фінансових активів за фіксованою датою та ціною. Свопи – це
угоди між двома сторонами, які обмінюють валюту в початковии момент, потім, як
правило, повертають невеликі суми у вигляді відсотків і, нарешті, повертають початкову
суму. Обміни часто відбуваються між корпораціями, що здіиснюють міжнародні операції,
або між комерціиними банками, товаровиробниками [5].
Контракти своп мають фіксовании курс валюти, тому вони усувають
невизначеність щодо маибутніх рухів ринку. Обидві сторони точно знають, скільки
місцевої валюти вони отримають в кінці угоди. Незалежно від можливого підвищення
цін або девальвації, сторони повинні дотримуватися обмінного курсу за контрактом,
тому свопи захищають ризик коливань обмінного курсу.
Договір захищає сторони від несприятливих коливань та потенціиних збитків, які
вони можуть принести. Однак, якщо ринок рухається сприятливо, контракт також
заважає сторонам отримувати додаткові заробітки, і обидва вони все одно
отримуватимуть однакову суму грошеи.
Опціони – популярнии механізм хеджування, оскільки вони надзвичаино гнучкі
та мають обмежении ризик для покупців. Хеджування опціонами передбачає відкриття
позиції або декількох позиціи, що компенсує ризик для існуючої торгівлі. Хоча стратегії
хеджування не можуть повністю усунути весь ризик, оскільки створення повного нульового ефекту маиже неможливе, вони можуть обмежити ризик до обумовленої суми.
Оскільки опціони – це складні інструменти, важливо точно зрозуміти, як вони
працюють. Опціони – це контракти, які надають власнику права, але не зобов’язання,
купувати або продавати базовии актив, як тільки иого ціна досягне певного рівня –
відомого як ціна страик – до закінчення терміну дії [6].
Опціони call надають власнику права, але не зобов’язання, придбати актив.
Хеджер купуєте опціон call, якщо вважає, що ринкова ціна зросте з поточного рівня, а
опціон call продає, якщо вважаєте, що ціна знизиться.
Опціони типу put надають власнику права, але не зобов'язання продати актив.
Хеджер купує опціон пут, якщо вважає, що ринкова ціна знизиться з поточного рівня, а
пут опціон продає, якщо вважає, що ціна базового активу зросте.
Зазвичаи в основі опціонного контракту лежить ф'ючерснии контракт на товар, а
не фізичнии актив. Оскільки за опціони можна розрахуватися готівкою замість фізичної
доставки, вони є популярним засобом хеджування від товарного ризику.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Компанії, що заимаються поставками товарів, часто хеджують опціонами,
оскільки це дозволяє їм зафіксувати ціну та захистити свою продукцію від
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несприятливих рухів. Наприклад, якщо фермер хоче захиститися від врожаю пшениці,
якии втрачає свою вартість, він може скористатися хеджуванням через опціон своєї
продукції за поточною ринковою ціною.
Це гарантувало б, що незалежно від руху на ринку, фермер має вибір продати иого
до закінчення терміну дії, але не зобов’язання це зробити. Для сільськогосподарських
товаровиробників хеджування товарними опціонами може стати прекрасним способом
захистити існуючі позиції на товарних ринках або товарно-пов’язаних акціях та
біржових фондах [7].
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК
ЕЛЕМЕНТУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Зубков, Р. С. Напрями удосконалення продовольчого маркетингу підприємств як
елементу продовольчої безпеки регіону [Текст] / Руслан Сергіиович Зубков, Андріи
Володимирович Завгородніи, Володимир Вікторович Лагодієнко, Олександр
Олександрович Богданов // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5.
– № 3. – С. 168–176. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Продовольча безпека є одним із елементів економічної політики держави та
конкретного регіону, яка спрямована на забезпечення стабільного виробництва
продуктів харчування, доступності їх отримання та використання населенням
відповідно до фізіологічних норм споживання за рахунок власного виробництва та
надходження від імпорту. Безперебійне забезпечення продуктами харчування населення
регіону можливо досягнути за рахунок виробничих підприємств, які є невід’ємним
елементом регіональної інфраструктури.
Метою даної статті є розробка шляхів удосконалення продовольчого маркетингу
підприємств як елементу продовольчої безпеки регіону.
Результати. В стат184ті визначено етапи виконання алгоритму управлінських рішень
що-до інноваційних процесів на підприємствах стратегічного продовольчого
забезпечення регіону. Розкрито напрями здійснення маркетингових інновацій
підприємств стратегічного продовольчого забезпечення регіону. Доведено, що маркетинг
інновацій підприємств стратегічного продовольчого забезпечення регіону повинен бути
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зорієнтованим на вирішення завдань планування інноваційної діяльності. Запропоновано
комплекс засобів просування продукції підприємств стратегічного продовольчого
забезпечення регіону на ринку. Доведено, що в основу виробничої та ринкової стратегії
підприємств стратегічного продовольчого забезпечення регіону повинна бути покладена
концепція життєвого циклу продукту, необхідність заміни існуючого продукту новим,
конкурентоспроможним, зокрема, збільшення частки органічної продукції з
дотриманням міжнародних стандартів якості.
Висновки. Всебічне вивчення середовища, попиту, потреб споживачів та їх врахування з
метою більш правильної орієнтації виробництва має бути головним призначенням
маркетингової діяльності в системі управління процесом виробництва на підприємствах
стратегічного продовольчого забезпечення регіону. Для задоволення стратегічних цілей
підприємства необхідно здійснювати вивчення стану та динаміки споживчого попиту,
використання отриманої інформації в процесі розробки і прийняття управлінських
рішень; максимальне пристосування виробництва до вимог ринку з метою підвищення
ефективності функціонування підприємства; вплив на споживчий попит за допомогою
реклами, стимулювання збуту, вдалого позиціювання продукції.
Ключові слова: продовольча безпека, регіон, продовольче забезпечення, підприємство,
інновації, продовольчий маркетинг, стратегія.
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IMPROVEMENT DIRECTIONS OF FOOD ENTERPRISE MARKETING AS AN ELEMENT OF
FOOD SECURITY IN THE REGION
Abstract
Introduction. Food security is one of the elements of state economic policy and in particular
regions, which aims to ensure stable food production, availability of them and use by the
population in accordance with physiological norms of consumption through its own production
and imports. Uninterrupted food supply of the population of the region can be achieved at the
expense of production enterprises which are the integral part of the regional infrastructure.
The purpose of this article is the development of ways to improve food marketing of enterprises
as the element of food security in the region.
Results. The article is devoted to the analysis of problems of labor migration of economically
active population in Ukraine and aspects of the state policy formation and regulation of migration
processes. In the process of detailed analysis of the migrants characteristics, clear trends in
modern migration processes have been identified: migrants mainly from rural areas of the west of
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the country; migrant workers are mostly men; younger people and rural residents predominate
among migrant workers; people with higher education are less likely to migrate, while people with
vocational education are overrepresented among migrant workers; migrants risk losing skills, etc.
Conclusions. Comprehensive study of the environment, demand, consumer needs and their
consideration in order to better target production should be the main purpose of marketing
activities in the management of the production process at the strategic food supply in the region.
To meet the strategic goals of the enterprise it is necessary to study the state and dynamics of
consumer demand, the use of information obtained in the process of development and
management decisions; maximum adaptation of production to market requirements in order to
increase the efficiency of the enterprise; influence on consumer demand through advertising, sales
promotion, successful product positioning.
Key words: food security, region, enterprise, innovation, food marketing, strategy.
JEL classification: M31; Q13; R58
Вступ
Не завжди підприємства, які мають стратегічне значення з огляду на продовольчу
безпеку, можуть розраховувати на допомогу з боку держави чи регіональної влади.
Ринкові механізми регулювання передбачають існування здорової конкуренції серед
виробників продовольчих товарів, за таких умов підприємства повинні розраховувати
лише на власні сили в конкурентніи боротьбі. Однією з можливостеи залучити
виробників стратегічних продовольчих товарів до безпекової складової продовольчого
забезпечення регіону з досягненням належного рівня рентабельності є використання
основних правил інноваціиного та продовольчого маркетингу.
Вивченню теоретичних та практичних аспектів використання маркетингу на
продовольчому ринку присвячено численні наукові праці вітчизняних та зарубіжних
вчених, як: Антоненко О.А., Козар З.О. [1], Антощенкова В.В., Богданович О.А. [2],
Волкова І.М., Степаненко Н.І. [3], Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. [4], Колз Р.Л., Ул Дж.Н. [5],
Кравчук І.А. [6], Курбацька Л.М. [7], Лагодієнко В.В. [8-11], Луньова В.А. Онегіна В.М. [12],
Савицька Н.Л. [13], Сагаидак М.П. [14] та ін. Проте, більшість науковців розглядали
загальні питання організації маркетингових досліджень продовольчого ринку, мало
приділяючи увагу інноваціиним напрямам удосконалення продовольчого маркетингу
підприємств як елементу продовольчої безпеки регіону.
Мета та завдання статті
Метою статті є розробка шляхів удосконалення продовольчого маркетингу
підприємств як елементу продовольчої безпеки регіону.
Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового дослідження
були поставлені завдання: дослідити особливості продовольчого маркетингу,
обґрунтувати вплив продовольчого маркетингу на продовольчу безпеку та розробити
пропозиції щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств стратегічного
продовольчого забезпечення регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження
Глобальні трансформації в економічному та культурному просторі, викликані
цифровою революцією, позначилися на всіх сферах суспільного виробництва, суттєво
змінивши конфігурацію ринкового середовища та поведінку економічних суб’єктів. У
зв’язку з цим змінюються стратегії та тактики маркетингової діяльності в цифровому
середовищі, зокрема на теренах інформаціиних платформ [14, с. 21].
Необхідним є розгляд маркетингу підприємств стратегічного продовольчого
забезпечення регіону як складової інноваціиної діяльності, яка спрямована на втілення
науково-технологічних досягнень в новии чи покращении продукт, введении на ринок,
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в оновлении чи вдосконалении технологічнии процес, що здатні задовольнити потреби
споживачів краще, ніж конкуренти, забезпечити максимізацію прибутку та
вдосконалити безпекові складові продовольчого забезпечення [4, с. 211].
У сучасному бізнесі якість та швидкість впровадження нових технологіи,
інформаціиних систем та управлінських методів стають основними критеріями
ефективного розвитку підприємств стратегічного продовольчого забезпечення регіону.
Виникає потреба у використанні маркетингу інноваціи, що є запорукою успіху
діяльності суб’єктів господарювання, адже саме маркетинг інноваціи дозволяє виявляти
и контролювати ті фактори, які визначають умови тривалого функціонування і
розвитку на основі інноваціи на ринку. Для того, щоб підприємство розвивалося,
підвищувало свою конкурентоспроможність і мало лідерські позиції, слід
дотримуватися двох напрямів діяльності: реалізовувати комплекс маркетингу та
розробляти и впроваджувати інновації.
При здійсненні інноваційної діяльності також потрібно враховувати те, що [2,
с. 52]:
❖ інновації повинні прив’язуватися до потреб споживачів, а не до досягнення
технічної переваги як самоцілі;
❖ виведення на ринок інновації повинне супроводжуватися корисною
інформацією про виріб, щоб споживачі могли зрозуміти, чому потрібно купувати саме
цей товар;
❖ перед виведенням інновації на ринок необхідно проводити глибокий
маркетинговий аналіз;
❖ маркетинг повинен підкреслювати конкурентні переваги виробу.
Маркетинг інновацій підприємств стратегічного продовольчого забезпечення
регіону повинен бути зорієнтованим на вирішення завдань планування інноваційної
діяльності, а саме:
❖ планування продуктово-ринкового портфеля підприємства: товарної
номенклатури, товарних ліній, окремих товарних одиниць з врахуванням можливості
охоплення стратегічними споживчими товарами максимальної кількості споживачів;
❖ формування пакета продуктово-ринкових інноваційних пропозицій та відбір
найбільш раціональних з них з точки зору ефективного продовольчого забезпечення;
❖ складання орієнтовного графіка виконання робіт із розроблення,
виготовлення і просування на ринку товарних інновацій з метою покращення процесу
споживання та доступності до товарної номенклатури.
Отже, новація в сфері маркетингу як обов’язковий елемент інноваційного
маркетингу спрямована в першу чергу на здобуття конкурентних переваг, досягнення
певного ефекту. А це вносить обов’язкові зміни і в товарну політику підприємства, і в
життєвий цикл інноваційного товару, який умовно можна розділити на певні етапи, що
і формують основні завдання інноваційного маркетингу.
На етапі пошуку нових ідеи формується «портфель інноваціиних ідеи».
Маркетингові дослідження надають необхідну інформацію для проведення аналізу
визначення попиту і пропозиції на ринку і виявлення вільних ринкових ніш. Отримані
матеріали є вихідними для розробки інноваціиних ідеи [1,с. 214]. На етапі розробки
визначається ідея новинки і представляються дослідні зразки. Далі необхідно
проводити випробування дослідних зразків на ринку, апробація, виявлення недоліків та
їх усування. Етапи виконання алгоритму управлінських рішень щодо інноваціиних
процесів на підприємствах стратегічного продовольчого забезпечення регіону
відображено на рис. 1.
Як видно з рис. 1, важливими є зворотні зв'язки – необхідність після кожного
нового кроку повертатися для уточнень до попередніх етапів, а після оцінювання
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ЗНАННЯ

Етап 2. Розробка проекту
Рішення про продовження проекту

Коригування і здіиснення проекту

Конкуре
нти

Етап 3. Здіиснення проекту

ДОСЛІДЖЕННЯ

Рішення про початок проекту

Постачальн
ики

Етап 1. Виявлення необхідності впровадження
інноваціи, вибір ідеї

Спожив
ачі

результатів – знову повертатися до першого етапу для доопрацювання старих проблем
або для вирішення нових проблем.

Етап 4. Оцінка отриманих результатів, врахування
при подальшому плануванні

Рис. 1. Етапи виконання алгоритму управлінських рішень щодо інноваційних
процесів на підприємствах стратегічного продовольчого забезпечення регіону
На наступному етапі впровадження стоїть завдання поширення інформації про
нововведення. Формується споживчий попит, визначається цінова політика,
оптимізуються обсяги і схеми збуту. Ціноутворення залежить від багатьох обставин,
таких як стратегія маркетингу, яку проводить підприємство, та яка, в свою чергу,
обумовлюється або ціною попиту, або ціною пропозиції. Для мотивування створення
інноваційного потенціалу та його ефективного використання потрібна стимулююча
роль інноваційної політики як на підприємстві, так і в державі загалом, яка має бути
орієнтованою на економічне зростання [8, с. 36].
При вдосконаленні інноваційного маркетингу підприємств стратегічного
продовольчого забезпечення регіону необхідно враховувати комплексність маркетингу,
розробки нового продукту та його виробництво. На сучасному етапі зростання всіх видів
продукції підприємств стратегічного продовольчого забезпечення регіону
розширюються цільовий ринок, відбувається збільшення темпів зростання розвитку
ринку. На етапі спаду для зменшення понесених витрат при утриманні бажаних обсягів
збуту продукції необхідно буде своєчасно виводити неконкурентоспроможний товар з
ринку і замінити його найбільш затребуваним нововведенням.
Зокрема, напрямами здіиснення маркетингових інноваціи підприємств
стратегічного продовольчого забезпечення регіону мають бути:
❖ інновації в place, тобто в маркетингових дослідженнях, сегментації,
позиціонуванні;
❖ інновації в product, тобто в маркетинговій товарній політиці;
❖ інновації в price, тобто в маркетинговій ціновій політиці;
❖ інновації в promotion, тобто маркетинговій політиці комунікацій;
❖ комбінування цих складових маркетингових інновацій.
Завданнями
інноваційного
маркетингу
підприємств
стратегічного
продовольчого забезпечення регіону мають бути:
❖ вивчення стану та перспектив розвитку ринків збуту продовольчої
промисловості та думки покупців про незадоволені потреби, придбану продукцію;
❖ просування нової продукції на ринок (підготовка виставок-продаж, організація
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ярмарок, дегустацій та інших рекламних акцій);
❖ обґрунтування цін на інноваційну продукцію, можливих зручних схем
розрахунків;
❖ підготовка договорів на постачання продукції;
❖ підготовка аналітичних матеріалів, прогнозів, планів виробництва та реалізації
продукції;
❖ формування нової товаропровідної мережі (створення дилерських та
дистриб'юторських центрів);
❖ координація роботи зі створення та сертифікації сервісних центрів;
❖ формування рекламної стратегії,
❖ розробка рекламних проспектів, каталогів продукції, сувенірної рекламної
продукції;
❖ організація презентацій, прес-конференцій, прийомів та зустрічей.
Серед технологій просування інновацій можуть використовуватися такі маркетингові комунікації, як: реклама, персональні комунікації, стимулювання збуту, ПР,
прямий маркетинг. Просування новацій має передбачати також підготовку персоналу
підприємств до впровадження новацій в сучасних умовах. Особливо динамічно в останнє
десятиліття розвивалися електронні ринки в секторах В2С, В2В та С2С.
Онлайн-ритейл являє собою систему економічних відносин, що розгортаються у
web-просторі та орієнтовані на кінцевого споживача. За системою національних
рахунків електронна комерція включає трансакції, що відображають рух проміжного
продукту (B2B, С2B), кінцевого споживання (B2G, B2C) та перерозподільних операцій
(перепродажу товарів між домогосподарствами) на Інтернет-аукціонах, торговельних
майданчиках соціальних мереж (С2C) [14, с. 29].
В онлайн-ритейлі, який включає мобільну комерцію (m–торгівля),
застосовуються моделі трансакцій B2C та С2C. Він є частиною електронної торгівлі (е–
торгівля), в якій взаємодоповнюється фізичне представлення (наявність та доставка)
товару з цифровою торговельною послугою, суто онлайновим форматом або
комплементарними онлайн та офлайн форматами суб’єкта роздрібної торгівлі і фізичноцифровим проведенням трансакції (оплата готівкою через банк фізично, через системи
електронних грошей – цифровим способом). У цілому сутність і відмінність електронної
комерції від традиційної полягає в тому, що продуктом, який є об’єктом трансакції,
виступає не тільки фізичний товар, інформація, але й електронна комунікація у
віддаленому доступі, що забезпечує перебіг трансакції та надає можливість не
переміщуючись долати географічні відстані, проводити операції з будь- якої точки світу,
де створені для цього умови.
За короткии час соціальні медіа із соціальних маиданчиків перетворились на
бізнес-простір та агентів глобального впливу на суспільну та індивідуальну свідомість,
що зумовило необхідність розвитку окремого напряму маркетингу підприємств
стратегічного продовольчого забезпечення регіону – SMM (Social Media Marketing) –
соціально-медіиного маркетингу. Маркетинг у соціальних мережах – це комплекс
специфічних онлаин-маркетингових заходів, що здіиснює вплив на цільову аудиторію
через канали соціальних платформ та спрямовании на досягнення маркетингових цілеи
підприємства або персони (поліпшення якості або чисельності цільової аудиторії; зміни
звичок покупки і використання товару; просування бренду та підвищення лояльності до
нього; залучення нової аудиторії).
Загалом, до комплексу просування продукції підприємств стратегічного
продовольчого забезпечення регіону на ринку слід віднести наступні засоби:
1) прямі продажі (встановлення особистого контакту з потенціиними клієнтами
або посередницькими структурами з метою збільшення обсягу продажів);
2) прямии маркетинг (електронні розсилки, телефоннии маркетинг);
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3) інтернет-комунікації, цифровии маркетинг та SMM (веб-саит підприємства,
пошукові системи, маркетинг у соціальних медіа);
4) стимулювання продажів (виставки та ярмарки, семінари та презентації,
стимулюючі акції для посередників, бонуси, семплінг, стимулюючі заходи для власного
персоналу, POS-матеріали, продукт-плейсмент, крос-маркетинг, спонсорство) [15, с. 92];
5) PR (контакти зі ЗМІ, різноманітними органами та організаціями, іміджева
друкована
продукція,
внутрішньокорпоративні
друковані
видання
та
внутрішньофірмові комунікації);
6) реклама (зовнішня, у друкованих виданнях, інтернет-реклама).
Впровадження маркетингових інновацій у виробництво є комплексним та
системним процесом, який має базуватися на врахуванні всіх складових інноваційного
маркетингу. Задля ефективного впровадження інновацій необхідно реалізувати
політику з формування механізму управління інноваційним розвитком за допомогою
створення моделі інноваційного розвитку підприємства, які б охоплювали всебічну
діяльність підприємств.
Таким чином, в сучасних ринкових умовах вдосконалення інноваційного
маркетингу є важливим завданням забезпечення конкурентоспроможності підприємств
стратегічного продовольчого забезпечення регіону, посилення їх ринкових позицій,
поліпшення якісних показників господарської діяльності та підвищення рівня
управління, що гарантовано впливатиме на продовольчу безпеку регіону. Інноваційний
маркетинг повинен бути основним механізмом безперервного вдосконалення
продукції, форм і методів її просування та збуту на інноваційній основі, що забезпечить
значні конкурентні переваги підприємств стратегічного продовольчого забезпечення
регіону як на вітчизняному, так і на закордонних ринках.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Всебічне вивчення середовища, попиту, потреб споживачів та їх врахування з
метою більш правильної орієнтації виробництва має бути головним призначенням
маркетингової діяльності в системі управління процесом виробництва на підприємствах
стратегічного продовольчого забезпечення регіону. Для задоволення стратегічних
цілеи підприємства необхідно здіиснювати вивчення стану та динаміки споживчого
попиту, використовувати отриману інформацію в процесі розробки і прииняття
управлінських рішень; максимально пристосувати виробництво до вимог ринку з метою
підвищення ефективності функціонування підприємства; впливати на споживчии попит
за допомогою реклами, стимулювати збут, вдало позиціонувати продукцію.
В основу виробничої та ринкової стратегії підприємств стратегічного
продовольчого забезпечення регіону повинна бути покладена концепція життєвого
циклу продукту, необхідність заміни існуючого продукту новим, конкурентоспроможним, зокрема, збільшення частки органічної продукції з дотриманням
міжнародних стандартів якості. Розвиток комплексу інноваціиного маркетингу на
підприємствах передбачає реалізацію товарної та технологічної інноваціи, що мають на
меті впровадження нових продуктів і процесів, а також суттєві технологічні зміни у
виробництві. Іх повноцінне впровадження можливе тільки за умови системної взаємодії
з іншими процесами функціонування підприємства.
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Аннотація
Вступ. За cвoєю ceмантикoю ринкoва eкoнoмiка прагнe дo гармoнiчнoгo збаланcoванoгo
врiвнoважeнoгo рoзвитку. Eкoлoгiчнe пiдприємництвo в умoвах гармoнiчнoгo
збаланcoванoгo рoзвитку нeмoжливe бeз заcтocування малo- та майжe бeзвiдхoдних
тeхнoлoгiй. Прoблeма утилізації та переробки вiдхoдiв є oднiєю з гoлoвних прoблeм
cучаcнoї цивiлiзацiї тeхнoкратичнoгo типу. I cамe eкoлoгiчнe пiдприємництвo cприяє
рoзв’язанню даних завдань щoдo eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi та прибуткoвocтi утилiзацiї,
знeшкoджeння та пeрeрoбки вiдхoдiв прoмиcлoвoгo та пoбутoвoгo пoхoджeння.
Виходячи з цього основною метою наукового дослідження є визначення значимості
вітчизняного екологічного підприємництва в контексті глобалізаційних процесіву.
Ocнoвними завданнями cтаттi є визначeння рeзeрвiв, якi забeзпeчать cтимулюючi
умoви рoзвитку eкoлoгiчнoгo пiдприємництва у контексті глобалізаційних процесів.
Результати. Тенденція посилення глобалізаційних процесів не може не впливати в
умовах відкритості національної економіки на економічні, екологічні та соціальні
процеси в державі. Екологічне підприємництво за досвідом розвинутих країн світу
виступає могутнім локомотивом розвитку національних економік. В Українi має мicцe як
oдин з наcлiдкiв планoвoї eкoнoмiки виcoка eнeргo-, матeрiалo- та рecурcoмicткicть
вирoбничих тeхнoлoгiй. Eкoлoгiчний чинник oрганiчнo пoв’язаний з eфeктивним
викoриcтанням cуcпiльних трудoвих рecурciв. щo зoкрeма знахoдить прoяв у змeншeннi
кiлькocтi нeвихoдiв на рoбoту, а вiдтак cкoрoчуютьcя виплати за лiкарняними лиcтами,
щo cприяє дocягнeнню eкoнoмiчнoгo eфeкту. Реальний перехід до ефективного
екологічного підприємництва є неможливим без платного природокористування, яке
базується на основі розрахунку та використання природно-ресурсної ренти, побудова
дійової системи екологічних платежів за забруднення природного середовища
створюють певну основу для формування економіко-правових відносин екологічної
відповідальності. Вважаємo, щo iннoвацiйнi cкладoвi є нeoбхiднoю та oбoв’язкoвoю
чаcткoю eкoлoгiчнoгo пiдприємництва. Eфeктивнe пoвoджeння з вiдхoдами пeрeдбачає
пeрeрoблeння їх у кoриcний тoвар, щo кoриcтуєтьcя пoпитoм у cпoживачiв.
Висновки. Дo вирiшeння прoблeм iнтeгрoванoгo управлiння рацioнальним
прирoдoкoриcтуванням нeoбхiднo пiдхoдити, вихoдячи з кoнкрeтних рeгioнальних
мoжливocтeй. В такoму випадку eкoлoгiчнe пiдприємництвo oрганiчнo дoпoвнюватимe
зуcилля дeржави в данoму напрямку. При загальнiй cпрямoванocтi мoжливих шляхiв
вирiшeння данoї прoблeми, на практицi на пeрший план виcтупають рeгioнальний i
галузeвий рiвнi пeрeхoду на принципи гармoнiчнoгo збаланcoванoгo рoзвитку i вирiшeння
eкoлoгo-eкoнoмiчних прoтирiч. Дo вирiшeння прoблeм iнтeгрoванoгo управлiння
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рацioнальним прирoдoкoриcтуванням нeoбхiднo пiдхoдити, вихoдячи з кoнкрeтних
рeгioнальних мoжливocтeй. В такoму випадку eкoлoгiчнe пiдприємництвo oрганiчнo
дoпoвнюватимe зуcилля дeржави в данoму напрямку.
Ключові слова: підприємництво, екологічне, природокористування, ефект, галузь,
технології.
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION PROCESSES
Abstract
Introduction. According to its semantics, the market economy strives for a harmoniously
balanced development. Ecological entrepreneurship in the conditions of harmonious balanced
development is impossible without the use of small and almost waste-free technologies. The
problem of utilization and processing of waste is one of the main problems of modern civilization
of the technocratic type. And the ecological enterprise promotes the decision of the given problems
concerning economic expediency and profitability of utilization, depletion and recycling of a
waste.
Based on this, the main purpose of research is to determine the importance of domestic
environmental entrepreneurship in the context of globalization processes. The main objectives of
the article are to determine the reserves that will provide stimulating conditions for the
development of environmental entrepreneurship in the context of globalization.
Results. The tendency of intensification of globalization processes cannot but affect the economic,
ecological and social processes in the state in the conditions of openness of the national economy.
According to the experience of developed countries, ecological entrepreneurship is a powerful
locomotive for the development of national economies. In Ukraine, one of the consequences of the
planned economy is the high energy, material and resource efficiency of production technologies.
The ecological factor is organically connected with the effective use of common labor resources.
which in particular finds a manifestation in the reduction of the number of absences from work,
and thus the reduction of payments for hospital leaves, which contributes to the achievement of
the economy. The real transition to efficient environmental entrepreneurship is impossible
without paid nature management, which is based on the calculation and use of natural resource
rent, building an effective system of environmental payments for environmental pollution create
a basis for economic and legal relations of environmental responsibility. We believe that
innovative components are a necessary and mandatory part of environmental entrepreneurship.
Effective waste management involves converting them into useful goods that are in demand
among consumers.
Conclusions. It is necessary to approach the solution of problems of integrated management by
rational nature management, proceeding from concrete regional possibilities. In this case, the
environmental enterprise will organically complement the state's efforts in this direction. With
the general direction of possible ways of solving this problem, in practice the regional and sectoral
levels of transition to the principles of harmonious balanced development come to the fore. It is
necessary to approach the solution of problems of integrated management by rational nature
management, proceeding from concrete regional possibilities. In this case, the environmental
enterprise will organically complement the state's efforts in this direction.
Key words: entrepreneurship, ecological, nature management, effect, branch, technologies.
JEL classification: Q57; F01; F6
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Вступ
За cвoєю ceмантикoю ринкoва eкoнoмiка прагнe дo гармoнiчнoгo збаланcoванoгo
врiвнoважeнoгo рoзвитку. Eкoлoгiчнe пiдприємництвo в умoвах гармoнiчнoгo
збаланcoванoгo рoзвитку нeмoжливe бeз заcтocування малo- та маижe бeзвiдхoдних
тeхнoлoгiи. Прoблeма утилізації та переробки вiдхoдiв є oднiєю з гoлoвних прoблeм
cучаcнoї цивiлiзацiї тeхнoкратичнoгo типу. I cамe eкoлoгiчнe пiдприємництвo cприяє
рoзв’язанню даних завдань щoдo eкoнoмiчнoї дoцiльнocтi та прибуткoвocтi утилiзацiї,
знeшкoджeння та пeрeрoбки вiдхoдiв прoмиcлoвoгo та пoбутoвoгo пoхoджeння.
Прoблeми eфeктивнoї дiяльнocтi cуб’єктiв eкoлoгiчнoгo пiдприємництва
дocлiджували такi видатнi вiтчизнянi вчeнi як Н. М. Андрєєва [1], П. П. Борщевськии [9],
М. О. Герасименко [2], Т. В. Гільорме [3], Ю. І. Головня [4], Б.М. Данилишин [5, 6, 9], С. І.
Дорогунцов [9], Жарoва Л.В. [6, 10], Є. Ю. Какутич [6], О. М. Кобзар [10], В. А. Козловцева [1],
Г. І. Купалова [7], А. В. Печенюк [8], Б. С. Серебреніков [2], О. М. Трубеи [4], Хлoбиcтoв Є.В.[6,
10] та інші. Прoблeми закoнoдавчoгo узгoджeння чиннoгo вiтчизнянoгo закoнoдавcтва та
практичних пoтрeб cуб’єктiв eкoлoгiчнoгo пiдприємництва пoтрeбують пoдальших
cиcтeмних дocлiджeнь у рoзрiзi дoмiнуючих тeндeнцiи рoзвитку глoбальнoї eкoнoмiки.
Екологічне підприємництво потребує подальших досліджень з позиції паритетного
підходу з економічного, екологічного та соціального боку. Крім того, дании вид
підприємницької діяльності має властивість давати мультиплакаціинии екологічнии,
економічнии та соціальнии прибуток. Ефект мультиплікатора в еколого-економічніи
діяльності дозволить досягти гармонічного збалансованого розвитку національної
економіки в цілому.
Мета статті
Виходячи з цього основною метою наукового дослідження є визначення
значимості вітчизняного екологічного підприємництва в контексті глобалізаціиних
процесіву. Ocнoвними завданнями cтаттi є визначeння рeзeрвiв, якi забeзпeчать
cтимулюючi умoви рoзвитку eкoлoгiчнoгo пiдприємництва у контексті глобалізаціиних
процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження
Тенденція посилення глобалізаційних процесів не може не впливати в умовах
відкритості національної економіки на економічні, екологічні та соціальні процеси в
державі. Екологічне підприємництво за досвідом розвинутих країн світу виступає
могутнім локомотивом розвитку національних економік. Природно-ресурсний
потенціал України являє собою спроможність природних ресурсів: кліматичних,
земельних, водних, біологічних безпосередньо або опосередковано забезпечувати
виробництво сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. При досягненні
показників продуктивності аграрного природного ресурсного потенціалу на рівні
Європейського Союзу Україна змогла б прогодувати 200–250 млн чол., що свідчить про
значні нереалізовані продовольчі можливості.
Cутнicть eкoлoгiчнoгo пiдприємництва, як cамocтiйнoгo виду вiдтвoрювальнoї
дiяльнocтi cуcпiльcтва пoлягає у тoму, щo, з oднoгo бoку, cуб’єкт гocпoдарювання
акумулює характeрнi для пiдприємницькoї дiяльнocтi риcи: здoрoвий ризик,
iнiцiативнicть, винахiдливicть i cамocтiйнicть, з другoгo - рecурcна, oрганiзатoрcька,
твoрча функцiї пiдприємця cпрямoванi на дocягнeння i пiдтримання чинних eкoлoгiчних
cтандартiв, eкoнoмiкo-правoвих вимoг i нoрмативiв.
Відмітимо и ту обставину, що становлення перспективної галузі наштовхується
на суперечність щодо пріоритету форми власності за умов якої вона буде розвиватися. З
одного боку, становлення будь-якої галузі є прерогативою держави, що підтримує її як
на законодавчо-правовому рівні, так і фінансово, тим самим визначаючи подальші
перспективи подальшого розвитку. З другого - ми маємо ситуацію, коли екологічне
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підприємництво виступає результатом здебільше приватної ініціативи, для
становлення якої важливо, щоб з боку держави ефективно виконувалися традиціині
притаманні їи функції. Можна стверджувати, що екологічне підприємництво в Україні
під впливом еколого-економічних чинників проявляє помітну тенденцію базуватися
здебільше на засадах приватної ініціативи. Може виникнути таке запитання запитання:
а чи є така тенденція позитивною? З одного боку, можна висловити припущення, що
приватному підприємцю вигідно, коли забруднення виробництва має стабільнии
характер і він не втручається у справу поліпшення ситуації, виходячи з цинічного, так би
мовити житєисько-ділового принципу, є бруд - є робота - є прибуток; з другого діяльність підприємця у такому випадку є неефективною, бо підприємство працюючи
над очищенням природного середовища, одержує не прибуток, а сприяє набуттю певної
реклами для підприємця. Негативна, шкідлива и протизаконна діяльність підприємця є
привідом до суттєвого удосконалення процесу притягнення до юридичної
відповідальності правопорушників у галузі екологічного і природоресурсного
законодавства, а не вилучення (відібрання) приватної ініціативи з системи
природоохоронної діяльності. Відповідно до принципів ринкової економіки конче
необхідне існування здорового конкурентного середовища, а також, співіснування
державної та приватної форм власності, здатних створити сприятливі можливості для
якісного надання послуг екологічного підприємництва.
В інтегрованому значенні природне середовище включає наступні види
екологічних зв’язків: природні екологічні системи, не порушені людиною, модифіковані
екологічні системи, тобто частково видозмінені у процесі господарської діяльності,
трансформовані екологічні системи, тобто природні системи, повністю перетворені
людиною для задоволення економічних потреб (рис. 1).
Гармонічнии збалансовании розвиток національної економіки
Потреба у цьому як мета

Регіональнии
підхід

Еколого-економічна складова

Формування єдиного безпечного економічного
простору. Осмислення ролі людини як регулятора
гармоніиності системи. Виникнення території
гармоніиного розвитку

Формування
регіональних
моделеи

Законодавча основа
раціонального використання
аграрного природно-ресурсного
потенціалу

Рис. 1. Ієрархічна модель гармонічного збалансованого розвитку національної
економіки
Eкoлoгiчнe пiдприємництвo виступає cамocтiйнo функцioнуючим видoм
бiзнecoвoї дiяльнocтi, дe cуб’єкти гocпoдарювання у cутo вирoбничiй та кoмeрцiйнiй
дiяльнocтi влаcнi eкoнoмiчнi iнтeрecи cинтeзують, пoєднують з прирoдooхoрoнними
цiлями i прioритeтами за умoви виважeнoгo дeржавнoгo кoнтрoлю, eкoнoмiкoправoвoгo рeгулювання цьoгo прoцecу з бoку дeржави. Eкoлoгічнe пiдприємництвo за
cутнicтю є видoм пiдприємницькoї дiяльнocтi, який пoв'язаний з випуcкoм i рeалiзацiєю
прoдукцiї eкoлoгiчнoгo призначeння, зoкрeма вiдпoвiдних вирoбiв, надання пocлуг та
виконання рoбiт. Прoдукцiєю eкoлoгiчнoгo призначeння доцільно вважати тoвари та
вирoби, cпoживання яких cприяє змeншeнню iнтeгральнoгo eкoлoгiчнoгo впливу в
рoзрахунку на oдиницю валoвoгo внутрiшньoгo прoдукту.
В Українi має мicцe як oдин з наcлiдкiв планoвoї eкoнoмiки виcoка eнeргo-,
матeрiалo- та рecурcoмicткicть вирoбничих тeхнoлoгiй. Так, на провідних мeталургiйних
пiдприємcтвах eнeргoмicткicть вирoбництва у 4-5 разiв пeрeвищує аналoгiчнi
єврoпeйcькi пoказники та у 2-2,5 рази пeрeвищує рociйcькi. Аналoгiчна тeндeнцiя
cпocтeрiгаєтьcя в цiлoму i пo oкрeмих галузях нацioнальнoї eкoнoмiки. Хoча, бeзумoвнo,
є i ряд пoзитивних прикладiв щoдo запрoваджeння нoвiтнiх iннoвацiйних прoeктiв в
Українi. Прoтe, в цiлoму пeрeважають вce ж заcтарiлi рecурcнoмicткi тeхнoлoгiї.
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Так, у Державному бюджеті України виділена окрема стаття “Охорона
навколишнього природного середовища”, що стало позитивним кроком у плані
акумулювання загальнодержавних коштів для фінансування природоохоронних
заходів. Але, як і раніше, за умов адміністративної системи керування господарським
життям, розпорядником коштів залишається Міністерство фінансів України, а
Міністерству екології і природних ресурсів України залишається лише скромно
погоджувати напрямки їх використання з іншими міністерствами та відомствами.
Зазначеному відомству часто-густо доводиться терпляче чекати того, що йому дадуть
від “суспільного пирога”.
Заслуговує на увагу і досвід таких країн Європи, як Італія, де створений і працює
Об’єднаний центр Європейського Економічного Співтовариства з управління ризиком,
його регулювання, в функції якого входить збір даних про використовувані технології,
розробка заходів безпеки, своєчасне й оперативне інформування населення, здійснення
належного контролю. Комплексний науковий аналіз глобальних проблем ризику
здійснює Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія). У
Нідерландах навіть створено карти ризику від усіх наявних на території країни
підприємств, визначено стандарти, яких слід дотримуватись усім підприємствам. При
цьому рішення про будівництво нового підприємства приймається за умови
попереднього аналізу ризику.
Реальний перехід до ефективного екологічного підприємництва є неможливим
без платного природокористування, яке базується на основі розрахунку та
використання природно-ресурсної ренти, побудова дійової системи екологічних
платежів за забруднення природного середовища створюють певну основу для
формування економіко-правових відносин екологічної відповідальності. Коло завдань в
процесі формування та розвитку економіко-правових відносин екологічної
відповідальності визначає не лише відповідні напрями в даній галузі, але і їх
злободенність.
Має мicцe дeржавна пiдтримка екологічного пiдприємництва в Українi. Так,
cтвoрeнo Єдиний дeржавний рeєcтр юридичних i фiзичних ociб-пiдприємцiв, вiдoмocтi
якoгo є вiдкритими i загальнoдocтупними. Eкoлoгiчнe пiдприємництвo являєтьcя
нeвiд’ємнoю чаcтинoю загальнoгo пiдприємництва. Базoю для фoрмування eкoлoгiчних
видiв дiяльнocтi в Українi виcтупив чималий дocвiд такoї дiяльнocтi, щo маєтьcя у CША
та країнах Захiднoї Єврoпи.
Наприклад, в Україні підготовлено реитинг «ТОП-100 наибільших підприємствзабруднювачів» за 2018 рік, сформовании на підставі даних офіціиної статистики за
результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про обсяги скидів, викидів
та утворення відходів. Більше половини підприємств, що увіишли до реитингу «ТОП100», локалізовані на території двох областеи: Дніпропетровська – 33 та Донецька – 22.
Вісім забруднювачів, які увіишли до «ТОП-100», розташовані у Запорізькіи області, п’ять
у Полтавськіи, чотири у Львівськіи та Луганськіи, три у Івано-Франківськіи та Сумськіи,
по два підприємства у Черкаськіи, Харківськіи, Чернігівськіи, Миколаївськіи,
Кіровоградськіи та у м. Києві.
Eкoлoгiчнo чиcтe дoвкiлля істотно впливає на фiзичний та духoвний cтан людини,
її здoрoв’я як трудoвoгo фактoру, Eкoлoгiчний чинник oрганiчнo пoв’язаний тим cамим
з eфeктивним викoриcтанням cуcпiльних трудoвих рecурciв, щo зoкрeма знахoдить
прoяв у змeншeннi кiлькocтi нeвихoдiв на рoбoту, а вiдтак cкoрoчуютьcя виплати за
лiкарняними лиcтами, щo cприяє дocягнeнню eкoнoмiчнoгo eфeкту. З iншoгo бoку
якicнiшe забeзпeчeння матeрiальних i вoднoчаc культурних та духoвних пoтрeб людини
збiльшує мoжливocтi зрocтання прoдуктивнocтi cуcпiльнoї працi, щo значнo пocилює
вищe згаданий eфeкт. А чeрeз зрocтання дoхoдiв i зарoбiтнoї плати наceлeння зрocтає у
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якoгo пiдприємництва в тoму чиcлi eкoлoгiчнoгo – oдeржання макcимальнo мoжливoгo
прибутку за мiнiмальних витрат. У нашoму випадку прибутoк є кoмплeкcним,
(iнтeгральним), щo cкладаєтьcя з eкoлoгiчнoгo, eкoнoмiчнoгo та coцiальнoгo, а за
характeрoм функцioнування – мультиплiкацiйним, тoбтo таким, щo багатoкратнo
пiдcилюєтьcя. В Українi eкoлoгiчнe пiдприємництвo на тeпeрiшньoму eтапi рoзвитку
виcтупає пoєднанням уciх видiв (фoрм) пiдприємницькoї дiяльнocтi, мeтoю чoгo є
випуcк прoдукцiї, викoнання рoбiт i надання пocлуг, щo забeзпeчують дoтримання
визначeних чинним закoнoдавcтвoм прирoдooхoрoнних вимoг, прeдcтавлeнi у
матeрiальнo-вирoбничiй cфeрi є зoкрeма пeрeрoбка вiдхoдiв, рацioнальнe викoриcтання
альтeрнативних джeрeл eнeргiї, вирoбництвo прирoдooхoрoннoгo oбладнання i
приcтрoїв eфeктивнoгo кoнтрoлю [1]. Зауважимo, щo кoмплeкcна cтруктура
eкoлoгiчнoгo пiдприємництва у пeрioд cтрiмкoгo рoзвитку на cвiтoвoму ринку рiзнoгo
рoду пocлуг включає зeлeний i eкoлoгiчний туризм як oднi з дocить пeрcпeктивних видiв
пocлуг, мeтoю яких з бoку cуб’єктiв гocпoдарювання є: пiдвищeння eкoлoгiчнoї культури
cуcпiльcтва; oзнайoмлeння з icтoрикo-культурнoю cпадщинoю, прирoдним
ceрeдoвищeм тiєї чи iншoї мicцeвocтi, рeгioну, країни в цiлoму; oрганiзацiя oздoрoвлeння
наceлeння (Згiднo iз Закoнoм України «Прo туризм» вiд 15 вeрecня 1995 рoку);
дoтримання i збeрeжeння прирoднoгo баланcу шляхoм вceбiчнoгo пoлiпшeння якocтi
прирoдних умoв i рecурciв; oтримання прибутку з надання цих туриcтичних пocлуг.
Таким чинoм, мeтoю eкoлoгiчнoгo пiдприємництва є нe тiльки випуcк прoдукцiї,
викoнання рoбiт, алe й надання пocлуг з дoтриманням вcтанoвлeних дiючим
закoнoдавcтвoм правoвих вимoг, eкoнoмiкo-юридичнoї вiдпoвiдальнocтi cтocoвнo
рiзних cфeр i ланoк вказанoї дiяльнocтi. Oтжe, для практичнoї i, зрoзумiлo, eфeктивнoї
рeалiзацiї eкoлoгiчнoгo пiдприємництва як напрямку ринкoвoї eкoнoмiки пoтрiбна
пoвна, гнучка i прoзoра закoнoдавчo-правoва база. Cучаcний cтан eкoлoгiчнoгo права на
Українi oбмeжує, а чаcoм i, навiть, гальмує cтанoвлeння цьoгo eкoлoгiчнoгo виду
cамocтiйнoї пiдприємницькoї дiяльнocтi.
Чиннe вiтчизнянe eкoлoгiчнe закoнoдавcтвo дiяльнicть, пoв’язану з впливoм на
прирoднe ceрeдoвищe з мeтoю иoгo вiднoвлeння абo збeрeжeння визначає як eкoлoгiчнe
пiдприємництвo для прoцecу гocпoдарювання, cпрямoванoгo на oтримання такoгo
пoзитивнoгo на прирoднe ceрeдoвищe eфeкту на ocнoвах пiдприємництва, так чиннe
закoнoдавcтвo прямoгo трактування нe дає, щo пoрoджує ланцюг нeпoрoзумiнь з
кoнтрoлюючими та фicкальними oрганами i на кiнeць гальмує загальнии прoцec
cтанoвлeння eкoлoгiчнoгo пiдприємництва та пoдoлання нeзадoвiльнoгo, а пoдeкуди i
катаcтрoфiчнoгo eкoлoгiчнoгo cтану.
На мoю думку, дoцiльнo визначати eкoлoгiчнe пiдприємництвo як вид
eкoнoмiчнoї дiяльнocтi, а нe галузь, аджe eкoлoгiчнe пiдприємництвo пoєднує як
вирoбничу галузь, так i cфeру пocлуг, якi мають oднакoву мeту – пoлiпшeння
eкoлoгiчнoгo cтану. Разoм з тим є пiдприємcтва, щo вирoбляють oчиcнe уcтаткування,
наприклад для змeншeння викидiв а атмocфeру, алe вoни нe налeжать дo пiдприємcтв
eкoлoгiчнoгo пiдприємництва, тoму щo рeзультатoм їх дiяльнocтi є oтримання
eкoнoмiчнoї вигoди, а eкoлoгiчна cкладoва дiяльнocтi виcтупає cупутньoю i нe є
визначальнoю.
Дoцiльнo в умовах посилення глобалізаціиних процесів розвивати такi напрямки
рoзвитку eкoлoгiчнoгo пiдприємництва як eкoлoгiчнии маркeтинг та iнжирiнг
(рeiнжирiнг); eкoлoгiчнии аудит та eкoлoгiчну ceртифiкацiю пocлуг; eкoлoгiчнии лiзинг;
eкoлoгiчнии кoнcалтинг; eкoлoгiчнe cтрахування; вирoбництвo eкoлoгiчнo-бeзпeчнoї
прoдукцiї та дiяльнicть у cфeрi пoвoджeння з вiдхoдами [1]. Oтжe, eкoлoгiчнe
пiдприємництвo є таким видoм eкoнoмiчнoї дiяльнocтi, якии здiиcнюєтьcя на
принципах cамocтiинoї, cиcтeматичнoї, здiиcнюванoї на влаcнии ризик дiяльнocтi, яка
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cпрямoвана на oтримання пoзитивнoгo eкoлoгiчнoгo eфeкту за рахунoк eфeктивнoгo
викoриcтання фiнанcoвих та iнших рecурciв.
Eфeктивнe пoвoджeння з вiдхoдами пeрeдбачає пeрeрoблeння їх у кoриcнии
тoвар, щo кoриcтуєтьcя пoпитoм у cпoживачiв. Як пoказує дocвiд, тoвари, oтриманi з
пeрeрoблeних вiдхoдiв (наприклад, вулична плитка для дoрiг, абo цeгла) вiдпoвiдають
мiжнарoдним eкoлoгiчним cтандартам ceрiї ISO 9000. Така прoдукцiя ширoкo
кoриcтуєтьcя пoпитoм за кoрдoнoм, тoму така прoдукцiя ocнoвним oбcягoм пocтупає на
eкcпoрт. З мeтoю cтимулювання рoзвитку пeрeрoбнoї дiяльнocтi та змeншeння твeрдих
пoбутoвих вiдхoдiв вважаємo за дoцiльнe збeрeгти cитуацiю з eкcпoртoм
iннoвацiинoмicтких тoварiв за кoрдoн i oтримання макcимальнoгo прибутку. Вважаємo,
щo iннoвацiинi cкладoвi є нeoбхiднoю та oбoв’язкoвoю чаcткoю eкoлoгiчнoгo
пiдприємництва.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Екологічне підприємництво сприятиме використанню адаптивних вирoбничих
тeхнoлoгiи типу «sustainable». Основними напрямами, які забезпечать розвиток
екологічного підприємництва в Україні, є організація спеціалізованих тоpгових
ярмарків щодо демонстрації екобезпечних технологіи, екологічно чистої продукції та
екологічних послуг; сприяння залученню іноземних інвестиціи з метою розвитку
вітчизняного ринку екологічного підприємництва; формування попиту на екологічно
чисту продукцію та екологічні послуги; фінансове забезпечення запровадження
екобезпечних інноваціи з боку держави.
При загальнiи cпрямoванocтi мoжливих шляхiв вирiшeння данoї прoблeми, на
практицi на пeршии план виcтупають рeгioнальнии i галузeвии рiвнi пeрeхoду на
принципи гармoнiнoгo збаланcoванoгo рoзвитку i вирiшeння eкoлoгo-eкoнoмiчних
прoтирiч. Дo вирiшeння прoблeм iнтeгрoванoгo управлiння рацioнальним
прирoдoкoриcтуванням нeoбхiднo пiдхoдити, вихoдячи з кoнкрeтних рeгioнальних
мoжливocтeи. В такoму випадку eкoлoгiчнe пiдприємництвo oрганiчнo дoпoвнюватимe
зуcилля дeржави в данoму напрямку.
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Анотація
Вступ. Вплив зовнішнього середовища спонукає суб’єктів господарювання підтримувати
певний рівень ефективності діяльності й фінансової стійкості. Збереження платоспроможності підприємства забезпечується за рахунок його можливості адаптуватися
до виникаючих змін. Важливою складовою успішного функціонування підприємства є
формування фінансової стратегії.
Метою наукового дослідження є узагальнення теоретико-методичних основ
формування фінансової стратегії підприємства.
Результати. Визначено головну мету фінансової діяльності підприємства й умови її
досягнення. Обґрунтовано роль фінансової стратегії у діяльності підприємства.
Охарактеризовано сутність і визначено основні завдання фінансової стратегії
підприємства. Надано перелік аспектів, які необхідно враховувати у процесі формування
стратегії. Розкрито етапи процесу формування фінансової стратегії підприємства.
Виділено одну з найбільш важливих умов для визначення періоду формування фінансової
стратегії підприємства. Окреслено основні методи для розроблення фінансової
стратегії підприємства. Визначено особливості і завдання, встановлено переваги і
недоліки використання методів стратегічного фінансового планування, фінансового
прогнозування, фінансового моделювання, методу сценаріїв. Окреслено взаємозв’язок
методів розроблення фінансової стратегії підприємства та фінансових методів.
Висновки. Розроблення фінансової стратегії підприємства повинно відбуватись з
урахуванням стратегії економічного розвитку підприємства. Фінансова стратегія
підприємства направлена на досягнення визначених фінансових цілей. Вона являє собою
складну багатофакторну модель заходів для їхнього досягнення. Формування фінансової
стратегії підприємства відбувається у контексті його загальної концепції розвитку.
Ключові слова: фінансова стратегія, метод стратегічного фінансового планування,
метод фінансового прогнозування, метод фінансового моделювання, метод сценаріїв.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF FINANCIAL STRATEGY FORMATION
OF THE ENTERPRISE
Abstract
Introduction. The influence of the external environment encourages businesses to maintain a
certain level of efficiency and financial stability. Preservation of the solvency of the enterprise is
ensured by its ability to adapt to emerging changes. An important component of the successful
operation of the enterprise is the formation of financial strategy.
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The purpose of scientific research is to generalize the theoretical and methodological
foundations of the financial strategy of the enterprise.
Results. The main purpose of financial activity of the enterprise and conditions of its
achievement are defined. The role of financial strategy in the activity of the enterprise is
substantiated. The essence and the main tasks of the financial strategy of the enterprise are
characterized. The list of aspects which need to be considered in the process of strategy formation
is given. The stages of the process of forming the financial strategy of the enterprise are revealed.
One of the most important conditions for determining the period of formation of the financial
strategy of the enterprise is highlighted. The main methods for developing the financial strategy
of the enterprise are outlined. The peculiarities and tasks are determined, the advantages and
disadvantages of using the methods of strategic financial planning, financial forecasting,
financial modeling, scenario method are established. The relationship between the methods of
developing the financial strategy of the enterprise and financial methods is outlined.
Conclusions. The development of the financial strategy of the enterprise should take into
account the strategy of economic development of the enterprise. The financial strategy of the
enterprise is aimed at achieving certain financial goals. It is a complex multifactor model of
measures to achieve them. The formation of the financial strategy of the enterprise takes place
in the context of its general concept of development.
Keywords: financial strategy, method of strategic financial planning, method of financial
forecasting, method of financial modeling, method of scenarios.
JEL classification: L2
Вступ
В сучасних умовах економічної та соціально-політичної нестабільності перед
вітчизняними підприємствами стоїть складне завдання забезпечення їх стійкого и
ефективного функціонування. Для забезпечення фінансової стійкості підприємство
повинно володіти гнучкою структурою капіталу, вміти організувати и ого рух таким
чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою
збереження платоспроможності та створення умов для самовідтворення. Здатність
оперативно та ефективно реагувати на зовнішні негативні фактори в ринковому
середовищі є основою успішного розвитку підприємства. Висока фінансова стійкість і
прибутковість суб’єкта господарювання досягається за рахунок формування
фінансової стратегії і використання фінансових інновацій у цьому процесі.
На сьогодні потреба формування фінансової стратегії є важливим складником
успішного функціонування будь-якого підприємства незалежно від розміру,
організаційно-правової форми та виду діяльності. У зв’язку з цим даному питанню
присвячено значну кількість досліджень, серед яких варто виділити праці таких
науковців як: Волощук Л. О. [1], Гончаренко О. М. [2], Коляденко С. В., Стратій А. М. [3],
Макаренко П. М. Аранчій В. І. [4], Розумович Н. Ф. [5], Хрущ Н. А., Лісова А. В. [6],
Шевченко Т. Є., Лозовська О. І. [7], Янковська В. А. [8] та ін. Існуюче теоретикометодичне забезпечення формування фінансової стратегії недостатньо ефективне та
обґрунтоване як у науковому, так і в організаційно-практичному вимірі.
Мета статті
У зв’язку з цим метою статті є визначення та узагальнення теоретичних і
методичних аспектів формування фінансової стратегії підприємства у контексті и ого
концепції розвитку в нестабільних економічних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження
Головна мета фінансової діяльності зводиться до одного стратегічного завдання
збільшення активів підприємства. Для цього воно повинно постійно підтримувати
платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу и пасиву
балансу.
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Актуальність розробки фінансової стратегії підприємства визначається рядом
умов. Найважливішим із таких умов є інтенсивність змін факторів зовнішнього
фінансового середовища. Висока динаміка основних макроекономічних показників,
пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємств, темпи технологічного прогресу, часті
коливання кон’юнктури фінансового ринку, непостійність державної економічної
політики и форм регулювання фінансової діяльності не дозволяють ефективно
управляти фінансами підприємства на основі лише раніше накопиченого досвіду та
традиційних методів фінансового менеджменту. Фінансова стратегія включає методи та
практику формування фінансових ресурсів, ї х планування та забезпечення фінансової
стійкості підприємства за ринкових умов господарювання.
Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства:
оптимізацію основних і оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові
розрахунки, інвестиційну політику.
За розробки фінансової стратегії слід враховувати динаміку макроекономічних
процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості
диверсифікації діяльності підприємства. Завданням фінансової стратегії є:
❖ визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та
використання фінансових можливостей;
❖ визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами
господарювання, бюджетом, банками й іншими фінансовими інститутами;
❖ фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на
перспективу;
❖ вивчення економічних і фінансових можливостей імовірних конкурентів,
розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;
❖ розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за умов
кризового стану підприємств.
Отже, фінансова стратегія, головним завданням якої є досягнення повної
самоокупності та незалежності підприємства, будується на певних принципах
організації і включає в себе таке:
❖ поточне і перспективне фінансове планування, що визначає на перспективу
всі надходження грошових коштів підприємства та основні напрямки їх витрачання;
❖ централізацію фінансових ресурсів, що забезпечує маневреність фінансовими
ресурсами, їх концентрацію на основних напрямках виробничо-господарської
діяльності;
❖ формування фінансових резервів, які забезпечують сталу роботу
підприємства в умовах можливих коливань ринкової кон’юнктури;
❖ безумовне виконання фінансових зобов’язань перед партнерами;
❖ розробку обліково-фінансової та амортизаційної політики підприємства;
❖ організацію та ведення фінансового обліку підприємства й сегментів
діяльності на основі діючих стандартів;
❖ складання фінансової звітності по підприємству та сегментами діяльності
відповідно до діючих норм і правил з дотриманням вимог стандартів;
❖ фінансовий аналіз діяльності підприємства та його сегментів (пріоритетних
господарських і географічних сегментів, інших сегментів у складі нерозподілених
статей);
❖ фінансовий контроль діяльності підприємства та всіх його сегментів.
Важливою умовою визначення періоду формування фінансової стратегії
підприємства є передбачуваність розвитку економіки в цілому и кон’юнктури тих
сегментів фінансового ринку, з якими пов’язана фінансова діяльність підприємства. В
умовах нинішнього нестабільного розвитку економіки країни цей період не може бути
занадто тривалим і в середньому повинен визначатися рамками трьох років. Умовами
визначення періоду формування фінансової стратегії є також галузева приналежність
підприємства, и ого розмір, стадія життєвого циклу та інші.
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етапи:

Процес формування фінансової стратегії підприємства включає такі основні

1. Визначення періоду реалізації стратегії. Визначення загального періоду
формування фінансової стратегії залежить від ряду умов. Головною умовою и ого
визначення є тривалість періоду, прийнятого для формування загальної стратегії
розвитку підприємства – так як фінансова стратегія носить стосовно неї підлеглий
характер, вона не може виходити за межі цього періоду (більш короткий період
формування фінансової стратегії допустимий).
2.
Аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства.
Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища и кон’юнктури
фінансового ринку зумовлює вивчення економіко-правових умов фінансової діяльності
підприємства та можливої ї х зміни в майбутньому періоді. Крім того, на цьому етапі
розробки фінансової стратегії аналізується кон’юнктура фінансового ринку та
визначальні фактори, а також розробляється прогноз кон’юнктури в розрізі окремих
сегментів цього ринку, пов’язаних з майбутньою фінансовою діяльністю підприємства.
3. Формування стратегічної мети фінансової діяльності. Формування
стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства ставить своєю метою
підвищення рівня добробуту власників підприємства і максимізацію и ого ринкової
вартості. Разом з тим, ця головна мета потребує певної конкретизації з урахуванням
завдань і особливостей майбутнього фінансового розвитку підприємства.
4. Розроблення фінансової політики підприємства. Розробка фінансової
політики по окремих аспектах фінансової діяльності – це найбільш відповідальний етап
побудови фінансової стратегії. На відміну від фінансової стратегії в цілому, фінансова
політика формується лише по конкретних напрямках фінансової діяльності
підприємства, які вимагають забезпечення найбільш ефективного управління для
досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності.
5. Розроблення системи заходів по забезпеченню реалізації фінансової стратегії.
Формування системи організаційно-економічних заходів щодо забезпечення реалізації
фінансової
стратегії
передбачає
формування
на
підприємстві
«центрів
відповідальності» різних типів; визначення прав, обов’язків і міри відповідальності ї х
керівників за результати фінансової діяльності; розробку системи стимулювання
працівників за їхній внесок у підвищення ефективності фінансової діяльності.
6. Оцінка розробленої фінансової стратегії. На завершальному етапі проводиться
оцінка розробленої стратегії та ї ї ефективності відповідно до реального фінансового
стану підприємства.
Таким чином, розробка фінансової стратегії з найбільш важливих аспектів
фінансової діяльності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані з
фінансовим розвитком підприємства.
Успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли стратегічні цілі
відповідають реальним фінансовим можливостям підприємства, коли чітко
централізоване фінансове управління, а методи и ого втілення є гнучкими и
адекватними змінам фінансово-економічних параметрів розвитку підприємства.
Для розробки фінансової стратегії може бути застосована достатньо велика
кількість різних методів, але першочерговими з них є методи стратегічного фінансового
планування, фінансового прогнозування, фінансового моделювання і метод сценарії в.
Фінансова стратегія тісно пов’язана з фінансовим плануванням як з однією із функцій
управління підприємством. Стратегічне фінансове планування як метод фінансової
стратегії є похідним елементом функції управління, спрямованим на вироблення
фінансових планів організації, за якими буде формуватися її фінансова діяльність у
довгостроковому періоді. Стратегічне фінансове планування, з одного боку, знижує
рівень невизначеності результатів розвитку, дозволяє робити достовірний прогноз
стосовно майбутнього системи, а з другого – виконує функцію механізму навчання,
відбору ефективних рішень, накопичення корисного досвіду. Окрім того, стратегічне
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фінансове планування покликане на основі планування різних аспектів фінансової
діяльності розробляти цілі и завдання власне фінансової стратегії, а також можливі
варіанти ї х досягнення. Враховуючи, що під плануванням можна розуміти процес
розробки та прийняття цільових настанов у кількісному і якісному вираженні,
визначення шляхів найбільш ефективного досягнення цілей, стратегічне фінансове
планування як метод фінансової стратегії є процесом розробки цілей і завдань
фінансової стратегії та варіантів ї х досягнення в довгостроковому періоді. Як відомо,
об’єкт фінансового планування – це рух грошових потоків компанії. Натомість об’єктом
стратегічного фінансового планування є: формування і підтримка фінансової рівноваги
компанії; формування і розподіл фінансових ресурсів; ефективність управління
фінансовою діяльністю.
Можна виділити такі основні завдання методу стратегічного фінансового
планування: планування заходів щодо покращення системи управління фінансовою
діяльністю; визначення сукупності інвестиційних можливостей підприємства;
планування джерел залучення капіталу та ї х вартості; визначення напрямів
інвестування; оцінка ефективності використання капіталу; підтримка рівноваги між
джерелами и об’єктами інвестування з урахуванням фінансових резервів для зменшення
ризиків невизначеності майбутнього. Ключове завдання цього методу полягає у
планомірній розробці етапів розвитку економічної системи. Процес реалізації методу
передбачає: планування варіантів фінансової звітності підприємства; планування
обсягу реалізації продукції та бюджету надходжень грошових ресурсів; розробку планів
зовнішнього фінансування з урахуванням оптимальної структури капіталу; планування
вкладення інвестицій у різні проекти; встановлення цілей фінансової діяльності;
визначення обсягу необхідних ресурсів і джерел ї х отримання; вибір механізму
залучення коштів з урахуванням рівня рентабельності. Застосування методу дозволяє
розробити систему фінансових планів, що містить дані про цілі и завдання фінансової
стратегії, а також кількісні та якісні показники для реалізації її положень. Водночас у
стратегічному фінансовому плані слід закласти такі показники: ступінь виправданого
ризику; оптимальний строк реалізації проектів; мінімальний прибуток і рівень доходу
на вкладений у проект капітал; максимальний обсяг інвестицій; обсяг ресурсів, що
спрямовується на впровадження коротко- та довгострокових проектів; масштаб
проектів порівняно із організаційними і фінансовими можливостями підприємства.
Основу вищезазначеного методу становить фінансове прогнозування. Процес
прогнозування є ключовим для планування та полягає у формуванні судження про
вірогідність певного стану ділової активності в разі вибору певного варіанту
господарювання в умовах обмеження ресурсів і факторів впливу на кінцевий результат.
Як метод фінансової стратегії він є процесом створення можливих версій розвитку
фінансів підприємства і параметрів зовнішнього и внутрішнього середовища, що на них
впливають, з метою ефективної розробки фінансової стратегії.
Отже, до завдань методу слід віднести аналіз тенденцій розвитку наявних
факторів діяльності підприємства і надання достовірних даних про майбутній стан його
зовнішнього та внутрішнього середовища з метою визначення на цій основі обсягів
необхідних фінансових ресурсів, оптимальних джерел ї х отримання, найкращих об’єктів
інвестування тощо. Цей метод дуже важливий для процесу розробки фінансової
стратегії, оскільки дозволяє зменшити ризики невизначеності и отримати необхідні
базові дані для вироблення портфеля альтернативних стратегій.
Третім ключовим методом фінансової стратегії є фінансове моделювання, що
передбачає вивчення властивостей об’єкта на основі побудови и ого моделі. На цьому
методі базується метод прогнозування фінансового результату діяльності на визначену
перспективу. По суті, завдяки використанню означеного методу можна побудувати
модель реального об’єкта, де повною мірою відображені ті и ого властивості и
параметри, які справляють вирішальний вплив на результати функціонування.
Фінансова модель повинна бути основою для прийняття ефективних рішень щодо
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вибору параметрів об’єкта управління, найбільш доцільних для визначених умов.
Об’єктом методу можуть бути процеси, дії, проекти, діяльність підприємств і організацій,
а також власне фінансова стратегія. На думку Старовойтова М. К., розробку моделі
фінансової стратегії компанії варто вбудувати в роботу з підготовки та реалізації
загальної стратегії компанії.
Метод фінансового моделювання можна використовувати при виборі однієї з
числа альтернативних фінансових стратегій.. Застосування методу дозволяє вирішити
ряд завдань, серед яких: виявлення найбільш проблемних зон у діяльності підприємства
з позицій його стратегічних завдань; визначення темпів стійкого зростання, а також
необхідності и способів підвищення темпів росту в разі зміни зовнішньо- та
внутрішньофірмових факторів; розробка різних варіантів зростання; досягнення
збалансованого збільшення продажів, активів і власного капіталу; обґрунтування
параметрів фінансової стратегії для забезпечення росту продажів з урахуванням
ринкової кон’юнктури. Загалом завдання вказаного методу полягає у створенні такого
аналогу реального об’єкта, у якому були б відображені ті и ого властивості та параметри,
які вирішальним чином впливають на результати підприємства.
Фінансове моделювання дозволяє сформувати стратегічну модель обраного
об’єкта, яка може бути використана з метою обґрунтування довгострокових перспектив
розвитку системи, встановлення и узгодження цілей для різних горизонтів планування,
визначення обсягів ресурсів, необхідних для досягнення окреслених цілей, вироблення
політики формування та використання ресурсного потенціалу тощо.
Методом фінансової стратегії є також метод сценарії в, сутність якого полягає у
складанні й вивченні сценарії в розвитку найбільш важливих для підприємства процесів
і побудові на цій основі аналітичних даних, що необхідні для розробки та реалізації
фінансової стратегії. Упроваджується метод через побудову сценарії в – опис процесів
приблизного перебігу подій, аби зосередити увагу на причинно-наслідкових відносинах
і ключових моментах ї х розвитку, що потребують прийняття відповідних рішень.
Сценарій містить характеристики дій, факторів і подій, що забезпечують досягнення
цілей і прогнозованого стану підприємства, а також окреслення можливих наслідків для
організації. У цьому методі використовується докладний опис об’єкта, що робить и ого
відмінним від прогнозування, де наголос ставиться на кількісних показниках. Об’єктами
методу виступають підприємство, важливі фактори навколишнього середовища,
функціональна зона діяльності тощо. Зазвичай керівник може обрати один із декількох
вироблених альтернативних сценарії в стратегічних дій. Важливо забезпечити
несуперечливість вихідних даних при розробці різних сценарії в. При реалізації методу
сценарії в можливе застосування і інших фінансових методів, наприклад: якісного або
кореляційного аналізу, експертного, розрахунково-конструктивного, екстраполяції
трендів, інтервального прогнозування тощо. Сценарій, який готується групою експертів,
виглядає як узгоджений текст, що містить не тільки роздуми, що допомагають не
загубити інформацію, яку неможливо врахувати у формальній моделі, а и результати
кількісного техніко-економічного або статистичного аналізу із попередніми
висновками. Таким чином реалізується метод. Для фінансової стратегії вищезазначені
методи можна вважати основними. Водночас, існують інші методи, які доцільно
застосовувати на окремих стадіях розробки та реалізації фінансової стратегії.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Розробка фінансової стратегії – це частина загальної стратегії економічного
розвитку підприємства, в силу чого вона повинна узгоджуватися з її цілями і
напрямами. У свою чергу, фінансова стратегія є з одного боку системою формування та
втілення пріоритетних фінансових цілей підприємства шляхом ефективного залучення
та використання фінансових ресурсів, координації ї х потоків, забезпечення
необхідного рівня фінансової безпеки на основі постійного обліку змін факторів
зовнішнього та внутрішнього середовищ, а з іншого боку − складною багатофакторноорієнтованою моделлю дій і заходів, які необхідні для досягнення визначених
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перспективних цілей у загальній концепції розвитку в галузі формування та
використання фінансово- ресурсного потенціалу компанії. Вона охоплює такі напрями
діяльності підприємства як: аналіз фінансового стану, управління структурою та
вартістю капіталу, оптимізація основних і оборотних фондів, безготівкові розрахунки,
розподіл прибутку, політика в галузі цінних паперів, податкова и цінова політика, облік
і фінансова оцінка ризиків.
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Шиян, Д. В. Фактори формування рівня оплати праці у сільськогосподарських
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Анотація
Вступ. Формування рівня оплати праці сільськогосподарських підприємств залежить від
урахування певної кількості чинників: масштабів підприємства, продуктивності праці, обсягів і структури реалізації продукції, сезонності робіт тощо. Ступінь впливу даних факторів є важливим аспектом при розрахунку доходів працівників та альтернати їх подальшого підвищення. Крім того, сьогодні підприємства конкурують на ринку праці за працівників відповідної кваліфікації, що змушує їх поступово збільшувати рівень оплати праці.
Метою даної статті є оцінка впливу окремих факторів на рівень та продуктивність
оплати праці на сільськогосподарських підприємствах Харківської області.
Результати. Чисельність персоналу сільськогосподарських підприємств не має прямо
пропорційної залежності від збільшення площ підприємств, навпаки, зростання
земельної площі призводить до зменшення кількості зайнятих. Зростання площ
сільськогосподарських угідь на підприємствах дозволяє підвищити обсяг товарної
продукції та призводить до збільшення рівня заробітної плати. У більшості аналізованих
сукупностей зростання кількості працівників призводить до падіння рівня заробітної
плати. Низька доля зростання товарної продукції свідчить про невелику залежність між
рівнем продуктивності праці та рівнем його оплати, що ставить низку питань про
мотивацію працівників.
Висновки. Фактор розміру підприємства має суттєвий вплив як на продуктивність
праці, так і на рівень її оплати. Більші за розміром підприємства є більш
конкурентоспроможними. Вони дають можливість економити на оплаті праці в
абсолютному вираженні, при цьому підвищуючи її рівень, що також створює
конкурентну перевагу і дозволяє залучати кадри більш високої кваліфікації. Було також
з’ясовано, що підприємства, які мають у структурі виробництва галузі тваринництва,
значно підвищують рівня зайнятості порівняно з підприємствами, які спеціалізуються
виключно на продукції рослинництва. З іншого боку, слабкий рівень залежності між
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рівнем продуктивності праці та рівнем її оплати, що ставить питання про відсутність
мотиваційного механізму в сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова: продуктивність праці, оплата праці, розмір підприємства, мотивація
персоналу.
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FACTORS OF WAGE FORMATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract
Introduction. It is emphasized that formation of wage level at the agricultural enterprises
depends on a number of factors: the scale of the enterprise, productivity, volume and structure of
sales, season work, etc. The degree of influence of these factors is an important aspect in
calculating the income of employees and alternatives for their further increase. It should also be
noted that today companies compete in the labour market for workers with appropriate
qualifications. This forces them to increase wage level gradually.
The purpose of this article is to assess the impact of certain factors on the level and productivity
of wages in agricultural enterprises of Kharkiv region.
Results. The number of staff at agricultural enterprises is not directly proportional to the increase
in the area of enterprises, on the contrary, the growth of land area leads to a decrease in the
number of employees. The growth of agricultural land at enterprises allows to increase the volume
of marketable products and leads to an increase in wages. In most of the analyzed situations, an
increase in the number of employees leads to a fall in wages. The low share of growth in
marketable products indicates a very weak relationship between the level of labor productivity
and the level of its payment, which raises a number of questions about employee motivation.
Conclusions. The factor of enterprise size has a significant impact on both productivity and the
wage level. Larger businesses are more competitive. They can save on wages in absolute terms
while increasing its level, which also creates a competitive advantage and allows to attract more
qualified personnel. It has also been found that enterprises that have livestock industry in the
structure of production significantly increase the level of employment compared to the enterprise,
specializing exclusively in crop products. On the other hand, it is noted that dependence between
labour productivity and its wage level is weak, which raises the question of the lack of a
motivational mechanism at agricultural enterprises.
Key words: labour productivity, wages, enterprise size, staff motivation.
JEL classification: J31; Q01
Вступ
Рівень оплати праці є визначальним чинником при формуванні доходів
населення, і, відповідно, иого спроможності задовольняти свої життєві потреби. На жаль,
Україна сьогодні має один з наинижчих рівнів оплати праці. Станом на жовтень 2020
року середня заробітна плата дорівнювала 12174 грн, що за офіціиним курсом
відповідає зарплаті приблизно в 430 доларів. Це наименшии рівень заробітної плати в
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Європі. Виходячи з цього, актуальним є питання дослідження факторів, які визначають
рівень оплати праці. Нами було вирішено розглянути дану проблему на прикладі
сільського господарства.
Оплата праці в сільськогосподарських підприємствах залежить від багатьох
факторів (розмірів підприємства, виробничих потужностеи, обсягів реалізації,
сезонності робіт). Низькии рівень оплати праці працівників у сільському господарстві
свідчить про відсутність реального мотиваціиного механізму, якии є дієвим аспектом
підвищення ефективності діяльності підприємства. Визначення наивагоміших важелів
формування заробітної плати та їх орієнтація на підвищення доходів працівників – один
із наибільш перспективних напрямів покращення, що, безпосередньо, сприятиме
підвищенню показників господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.
Дослідженням різних аспектів оплати праці в сільському господарстві присвячені
роботи багатьох вчених: Вечері С.В. [1], Гусакової В.Г. [2], Колота А.М. [3], Оліиник Т.І. [4,5], Павлик В.П. [6], Ульянченко О.В. [7], Чикуркова А.Д. [8] та інших. Наукові
погляди цих вчених свідчать про важливість перегляду мотиваціиних аспектів серед
персоналу з метою підвищення продуктивності праці, збільшення обсягів товарної
продукції та, відповідно, максимізації прибутку. Наразі серед більшості підприємств АПК
України, рівень оплати праці персоналу потребує комплексного перегляду.
Мета дослідження
Метою статті є оцінка впливу окремих факторів на рівень та продуктивність
оплати праці в сільськогосподарських підприємствах Харківської області.
Виклад основного матеріалу
В якості бази дослідження були обрані сільськогосподарські підприємства
Харківської області, які звітували за формою 1-ПВ. Таких підприємств виявилося 138.
Також статистична інформація даної форми була доповнена іншими даним статичної
звітності (Ф-50 сг, Ф-4 сг, Ф-24 сг).
Перша гіпотеза, яка була нами висунута, стосувалася впливу розмірів підприємства на рівень продуктивності праці, рівень оплати праці та рівень заинятості. В даному
випадку виходимо з відомого припущення, яке було висунуте ще А. Маршалом [9], про
вплив масштабів виробництва на продуктивність праці і рівень оплати праці. В якості
критерію розміру підприємства було вирішено використовувати показник розміру
площі сільськогосподарських угідь. Цеи показник наибільшою мірою відображає розміри саме сільськогосподарських підприємств. Що стосується залежних показників, то в
якості таких були обрані: кількість працівників на 100 га сільськогосподарських угідь;
рівень витрат у галузі тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн;
рівень витрат у галузі тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн;
середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис. грн; товарна продукція на
1 працівника, тис. грн (табл. 1).
Як можна побачити з наведених даних, вся сукупність підприємств була поділена
за площею сільськогосподарських угідь на шість груп з площею від 1000 до більше
5000 тис. га. Кількість підприємств у групах коливалася від 14 до 30, що є достатнім для
встановлення надіиних залежностеи.
Аналіз почнемо з показника кількості працівників на 100 га сільськогосподарських угідь. У даному випадку маємо особливу першу групу із найменшою площею
сільськогосподарських угідь (до 1000 га). В середньому по підприємствах даної групи
нараховувалося по 17,38 працівника на 100 га с/г угідь. Це більше, ніж у 5 разів,
перевищує величину середнього значення по області. Пояснення даної особливості
пов`язано із структурою витрат підприємств даної групи. Зокрема, особливо по витратах
галузі тваринництва, які більше, ніж у 10 разів перевищують середнє значення в
Харківській області.
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Таблиця 1. Вплив земельної площі на рівень витрат, оплати та продуктивності
праці у сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2019 році
Витрати
Витрати
СередньоТоварна
Кіль- Праціврослинництв тваринництрічна
продукція на
Площа
кість ники на
Група
а на 100 га ва на 100 га заробітна
одного
с/г угідь підпри- 100 га
с/г угідь, тис. с/г угідь, тис. плата, тис. працівника, тис.
ємств с/г угідь
грн
грн
грн
грн
до 1000
598,2
14
17,38
3915,5
5787,2
79,5
425,3
1000,1-2000
1618,3
20
2,71
1356,1
278,8
82,7
609,9
2000,1-3000
2507,6
30
2,83
1614,5
543,8
94,7
757,8
3000,1-4000
3493,5
26
2,21
1602,5
422,8
97,3
918,2
4000,1-5000
4541,9
18
2,33
1670,0
269,7
100,4
866,8
Більше 5000
8688,0
30
1,84
1388,9
482,7
114,6
1069,7
По сукупності 3979,7
138
2,40
1533,6
518,3
100,7
864,9

Фактично, в даному випадку, ці підприємства відносяться до таких, які
спеціалізуються в першу чергу на продукції тваринництва, що значно підвищують
інтенсивність використання землі та збільшують відповідно рівень заинятості. В цілому
дану залежність можна розглядати як стратегічнии напрям сільського господарства з
огляду на підвищення рівня заинятості населення. Наименшии же рівень заинятості
спостерігався у підприємств з площею понад 5000 га. В даніи групі підприємств в
середньому на 100 га с/г угідь припадало лише 1,84 робітника.
В цілому дана залежність по всіх підприємствах представлена на рис. 1.
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0,0
0,0

1467,3 2964,3

4517,6 6000,0

7542,0

9402,4

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

20000,0

22000,0

Площа с-г, га

Рис. 1. Залежність кількості працівників від площі сільськогосподарських
угідь в підприємствах Харківської області у 2019 році
Вона чітко констатує факт від`ємного впливу розміру посівних площ на
чисельність працівників у розрахунку на 100 га с/г угідь.
Також має місце чітка залежність відносно зростання як середньорічної
заробітної плати одного працівника, так і рівня продуктивності праці водночас зі
збільшенням посівних площ. Так, у групі з розміром посівних площ до 1000 га
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середньорічна заробітна плата 1 працівника складає 79,5 тис. грн, а обсяги від площі
сільськогосподарських угідь на підприємствах Харківської області у 2019 році товарної
продукції на 1 працівника – 425,3 тис. грн. У групі з розмірами сільськогосподарських
угідь 3000,1 – 4000 га дані показники дорівнювали 97,3 тис. грн та 918,2 тис. грн
відповідно. В останніи групі підприємств із наибільшою площею земель вони вже були
рівними 114,6 тис. грн та 1069,7 тис. грн. Дана залежність по усіх підприємствах
аналізованої сукупності представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Залежність рівня продуктивності праці та величини середньорічної
заробітної від площі сільськогосподарських угідь в підприємствах Харківської
області у 2019 році
Подальшии етап досліджень був пов`язании із визначенням факторів, що
впливають на розмір заробітної плати працівників. Для вирішення даного завдання
нами було здіиснено групування сільськогосподарських підприємств за рівнем
середньорічної заробітної плати.
В якості факторів впливу на досліджувании показник були обрані:
❖ площа сільськогосподарських угідь;
❖ кількість працівників на 100 га сільськогосподарських угідь;
❖ витрати тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь;
❖ витрати рослинництва на 100 га сільськогосподарських угідь;
❖ товарна продукція на 1 працівника, тис. грн;
❖ витрати на оплату праці на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн (табл. 2).
Як можна побачити з наведених даних, вся сукупність підприємств була поділена
на 6 груп з рівнем заробітної плати від 60 тис грн до понад 140 тис. грн. Відносно результатів, то перш за все звернемо увагу на доволі чітку залежність розмірів заробітної плати
від розмірів площ сільськогосподарських угідь. Так, у підприємств із розміром
середньорічної заробітної плати до 60 тис. грн середня площа сільськогосподарських
угідь дорівнювала 2533 га, у групі підприємств із рівнем заробітної плати 80,1 – 100 –
3183 га, а у підприємств з рівнем заробітної плати понад 140 тис. грн – 6704 га. Дана
залежність на первинних даних самих підприємств представлена на рис. 3.
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Таблиця 2. Вплив земельної площі на рівень витрат, оплати та продуктивності
праці у сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2019 році
Група
до 60
60,1-80
80,1-100
100,1-120
120,1-140
більше 140
По сукупності

КільТоварна
Працівни
Витрати
Витрати
Витрати на
кість
продукція
Площа ки на 100 рослинництва тваринництва
оплату праці
підна одного
с/г угідь га с/г
на 100 га с/г на 100 га с/г
на 100 га с/г
припрацівника,
угідь
угідь, всього угідь, всього
угідь, тис. грн
ємств
тис. грн
13
2533
2,4
1751,4
393,9
865,4
132,5
38
3294
2,5
1358,0
771,8
866,2
172,4
36
3183
3,1
1666,4
660,0
705,1
278,7
20
4047
2,8
1438,2
616,5
683,3
301,0
20
6091
1,9
1454,6
282,5
1035,1
245,8
11
6704
1,6
1763,2
205,1
1347,1
275,9
138
3980
2,4
1533,6
518,3
864,9
241,3

190,4
176,6

Средньорічна зп, тис.грн

160,0
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131,3
119,0
107,2
95,1
84,4
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62,3
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0,0

1467,3 2964,3

4517,6 6000,0 7542,0

9402,4

12000,0

14000,0

16000,0

18000,0

20000,0

22000,0

Площа с-г

Рис. 3. Залежність середньорічної заробітної плати від площі
сільськогосподарських угідь в підприємствах Харківської області у 2019 році
Також маємо доволі чітку залежність між кількістю працівників на 100 га та
рівнем середньорічної заробітної плати. В даному випадку залежність носить зворотнии
характер, тобто зростання кількості працівників призводить до падіння рівня заробітної
плати, хоча в окремих групах були винятки. Так, в групі із рівнем заробітної плати 80,1 –
100 тис. грн, кількість працівників в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь
була наибільшою – 3,1 працівника на 100 га.
Водночас група з наибільшим рівнем оплати праці (понад 140 тис. грн) мала
наименшу кількість працівників досліджуваної сукупності.
Дана залежність за первинними даними підприємств наведена на рис. 4.
Також необхідно окремо зазначити залежність між рівнем середньорічної
заробітної плати та величиною товарної продукції на 1 працівника. В даному випадку
маємо факт зв`язку між рівнем продуктивності праці та її оплати. Слід зазначити, що
дании зв`язок не був чітко виражении, хоча загальна тенденція мала місце. Так, у
підприємств з рівнем оплати праці до 120 тис. грн на 1 працівника фактично мало місце
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випадкове коливання. Водночас, в останніх двох групах з наибільшим рівнем оплати
праці, величина товарної продукції також була наибільша серед виділених груп.
Загальна тенденція по всіи сукупності підприємств наведена на рис. 5.
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Рис. 4. Залежність середньорічної заробітної плати від кількості працівників на
100 га сільськогосподарських угідь в підприємствах Харківської області
у 2019 році
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Рис. 5. Залежність середньорічної заробітної плати від продуктивності праці в
підприємствах Харківської області у 2019 році
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Встановлена залежність фактично є свідченням того, що існує дуже слабка
залежність між рівнем продуктивності праці та рівнем иого оплати. Це ставить низку
питань про мотивацію працівників. Що стосується інших показників, то чітких
залежностеи виявлено не було, зокрема як в галузі рослинництва і тваринництва, де має
місце випадковість коливань. А за величиною витрат на оплату праці на 100 га
сільськогосподарських угідь максимум даного показника було визначено в групі з
рівнем заробітної плати 100,1 – 120 тис. грн.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Таким чином, проведене дослідження дозволило встановити, що фактор розміру
підприємства має суттєвии вплив як на продуктивність праці, так і на рівень її оплати.
Це є підтвердженням того, що більші за розміром підприємства є більш
конкурентоспроможними. Вони дають можливість економити на оплаті праці в
абсолютному вираженні, при цьому підвищуючи її рівень, що також створює
конкурентну перевагу і дозволяє залучати кадри більш високої кваліфікації. З іншого
боку, спостерігається слабкии рівень залежності між рівнем продуктивності праці та
рівнем її оплати, що ставить питання про відсутність мотиваціиного механізму на
сільськогосподарських підприємствах.
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НОВОВВЕДЕННЯ У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
Язлюк, Б. О. Нововведення у сфері оцінки земель в Україні [Текст] / Борис Олегович
Язлюк, Тетяна Володимирівна Анопрієнко, Андрій Миколайович Бутов // Український
журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 3. – С. 201 – 214. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Сучасні соціально-економічні процеси в країні, у тому числі процеси децентралізації влади, тісно пов’язані з формуванням самодостатніх громад. Тому актуальним є
знаходження ефективних власних джерел економічного розвитку громад. Одним із
джерел наповнення місцевих бюджетів є земельний податок, орендна плата та плата за
земельні ділянки комунальної власності під час їх продажу та ін. Розмір вищенаведених
платежів оснований на результатах розрахунку грошової оцінки земель. Тому
актуальним залишається питання уніфікації підходів до оцінки земель та здійснення
оціночних процедур. У 2020 році запропонований новий комплексний підхід до проведення
розрахунку нормативної грошової оцінки земель всіх форм власності та категорій,
незалежно від їхнього місця розташування (у межах або за межами населених пунктів).
Метою статті є дослідження нововведень у сфері оцінки земель, як складової
формування місцевих бюджетів.
Результати. За результатами розрахунків нормативної грошової оцінки чотирьох
земельних ділянок несільськогосподарського призначення в межах та за межами
населених пунктів виявлені значні розбіжності у вартості земель, які розташовані за
межами населених пунктів, при чому суперечним є встановлений факт значного впливу
нормативу капіталізованого рентного доходу, який визначається залежно від
чисельності населення у населених пунктах, що є адміністративними центрам
новостворених громад, і порівняно незначний вплив розташування земельних ділянок
відносно великих населених пунктів.
Висновки. Результати дослідження доводять актуальність удосконалення підходів до
проведення грошової оцінки земель. Запропонований в проекті методики 2020 р.
уніфікований підхід має позитивні риси серед яких можна відзначити: спрощену
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процедуру отримання вихідних даних для нормативної грошової оцінки земель усіх
категорій земель, та зручність застосування геоінформаційних технологій. Проте
потребує доопрацювання ряд показників, таких як коефіцієнт, який враховує
розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1), коефіцієнт, який
характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4) та норматив
капіталізованого рентного доходу (Нрд) для земель житлової та громадської забудови,
земель рекреаційного призначення, земель промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення.
Ключові слова: експертна грошова оцінка, земельна ділянка, земельне законодавство,
методичний підхід, нормативна грошова оцінка.
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INNOVATIONS IN THE FIELD OF LAND EVALUATION IN UKRAINE
Abstract
Introduction. Modern socio-economic processes in the country, including the processes of decentrallization of power, are closely linked to the formation of self-sufficient communities. Therefore,
it is important to find effective own sources of economic development of communities. One of the
sources of filling local budgets is the land tax, rent and payment for communal land plots during
their sale, etc. The amount of the above payments is based on the results of the calculation of the
monetary value of land. Therefore, the issue of unification of approaches to land valuation and
implementation of valuation procedures remains relevant. In 2020, a new comprehensive
approach to the calculation of the normative monetary valuation of lands of all forms of ownership
and categories, regardless of their location (within or outside the settlements) is proposed.
The purpose of the article is to study innovations in the field of land valuation as part of the
formation of local budgets.
Results. According to the results of calculations of the normative monetary valuation of four nonagricultural land plots within and outside the settlements, significant differences in the value of
lands located outside the settlements were revealed, and the established fact of significant impact
population in the settlements that are the administrative centers of the newly formed communities, and the relatively small impact of the location of land plots on relatively large settlements.
Conclusion. The results of the study prove the relevance of improving approaches to monetary
valuation of land. The unified approach proposed in the draft methodology of 2020 has positive
features, among which we can note: a simplified procedure for obtaining initial data for
regulatory monetary valuation of lands of all categories of land, and the ease of application of
geographic information technologies. However, a number of indicators need to be refined, such as
the coefficient that takes into account the location of the community within the zone of influence
of large cities (Km1), the coefficient that characterizes the zonal factors of land location (Km4)
and the capitalized rental income ratio, lands (Nrd) for recreational purposes, lands for industry,
transport, communications, energy, defense and other purposes.
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Вступ
Сучасні соціально-економічні процеси в країні, у тому числі процеси децентралізації влади, тісно пов’язані з формуванням самодостатніх громад. Надаючи громадам більше повноважень у вирішені різних питань їх функціонування та розвитку, збільшуються
и обсяги відповідальності за прииняті рішення. Під час формування об’єднаних територіальних громад на початковому етапі держава здіиснює їх економічну, інформаціину та
технічну підтримку. Тому знаходження ефективних власних джерел економічного розвитку громад є актуальним. Одним із джерел наповнення місцевих бюджетів є земельнии податок, орендна плата та плата за земельні ділянки комунальної власності під час
їх продажу та ін. Розмір вищенаведених платежів основании на результатах розрахунку
грошової оцінки земель. На відміну від сучасної світової практики в Україні запроваджені та діють два види грошової оцінки земель: нормативна та експертна, які проводяться залежно від призначення за різними методиками та порядками. Проте, актуальним
залишається питання уніфікації підходів до оцінки земель та здіиснення оціночних
процедур. У 2020 році запропоновании новии комплекснии підхід до проведення
розрахунку нормативної грошової оцінки земель всіх форм власності та категоріи,
незалежно від їхнього місця розташування (у межах або за межами населених пунктів).
Різні аспекти вивчення науково-практичних проблем оцінки земель висвітлені у
працях вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків. Серед вітчизняних дослідників
активну позицію заимають: Балюк С., Ковалишин О., Кошкалда І., Лісовии М., Мартин А.,
Месель-Веселяк В., Смолярчук М., Сохнич А., Сохнич С., Третяк А., Третяк В., Третяк Н.,
Федоров М., Ходаківська О., Чередник К., Юрченко І. [1-6]. Свіннен Дж., Каиян П. і
Канк д'Артіс заимаються дослідженнями функціонування ринків земель у країнахчленах ЄС [7]. Питаннями оренди земель у Європі та Центральніи Азії заимаються
Суіннен Дж., Вранкен Л., Стенлі В. [9]. Над питаннями оподаткування земель у світі
працюють Олубоде-Авосола, Ф., Чігоме, Дж., Гершман, Ю. та інші [9-12].
Мета статті
Метою статті є дослідження нововведень у сфері оцінки земель як складової
формування місцевих бюджетів.
Виклад основного матеріалу дослідження
Незважаючи на тривалии час проведення земельно-оціночних робіт в Україні та
світі, продовжується пошук ефективних підходів та методів оцінки.
В Україні сьогодні діють три методики нормативної грошової оцінки земель:
− населених пунктів (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
23.03.1995 р. № 213) [13];
− несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
(затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1278) [14];
− сільськогосподарського призначення (затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2016 р. № 831) [15];
− та єдина Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок [16].
Згідно діючого законодавства землі кожної категорії можуть бути розміщенні як
у межах, так і за межами населених пунктів. Виключення становлять лише землі
житлової забудови, які можуть бути лише у межах населених пунктів. Ураховуючи
вихідні дані та підходи, які покладені в основу розрахунку нормативної грошової оцінки
земель за різними методиками, результати оцінки мають значні розбіжності.
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Здіиснення адміністративної реформи та децентралізації влади висуває відповідні
вимоги та накладає певні обмеження щодо ефективного управління територіями. Вище
зазначене спонукало до здіиснення всебічного аналізу та розробки нової уніфікованої
методики нормативної грошової оцінки земель, яка б надала підтримки та створила
умови розвитку територіи новостворених територіальних громад.
Протягом останнього року здіиснювалося обговорення та удосконалення
підходів до проведення нормативної грошової оцінки різних категоріи земель,
незалежно від їхнього місця розташування (у межах або за межами населених пунктів).
«За результатами проведених досліджень, обробки наявних баз даних та
довідників щодо показників нормативної грошової оцінки земель, запропоновано нову
методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок, об’єктом якої мають бути
земельні ділянки та землі усіх категоріи та форм власності в межах території
територіальної громади (або її частини)» [17].
Проектом нової Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок
передбачено, що об’єктом нормативної грошової оцінки виступатимуть земельні
ділянки та землі усіх категоріи і форм власності в межах території територіальної
громади (або її частини) [18].
Новою Методикою [18] передбачається застосування уніфікованого підходу до
оцінки земельних ділянок усіх категоріи і форм власності, як у межах так і за межами
населених пунктів. В основу розрахунку нормативної грошової оцінки земельних
ділянок покладении норматив капіталізованого рентного доходу за одиницю площі
(Нрд), якии визначении для кожної категорії земель згідно основного цільового
призначення земельних ділянок. На відміну від діючої методики нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів [13] дании показник вже встановлении, завдяки чому
спрощуються розрахунки та зменшується обсяг робіт, що витрачається на збір і аналіз
вихідних даних для визначення витрат на освоєння та облаштування території
населених пунктів.
Проектом Методики [18] передбачено проведення загальних розрахунків у межах
громади. Під час оцінки необхідно визначити коефіцієнти місця розташування, а саме:
якии враховує розташування громади в межах зони впливу великих міст (Км1), якии
враховує курортно-рекреаціине значення населених пунктів (Км2), якии враховує
розташування громади в межах зон радіаціиного забруднення (Км3) і якии характеризує
зональні фактори місцеположення земельної ділянки (Км4).
З метою врахування диференціації доходів, пов’язаних із використанням
земельних ділянок визначаються коефіцієнти, які враховують цільове призначення
земельної ділянки відповідно до відомостеи Державного земельного кадастру (Кцп) і
особливості використання земельної ділянки в межах категорії земель за основним
цільовим призначенням (Кмц).
Для врахування економічних змін які відбуваються у країні застосовується
коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель (Кні), якии розраховується
як добуток відповідних коефіцієнт індексації за період від затвердження нормативу
капіталізованого рентного доходу до дати проведення оцінки.
З метою внесення відомостеи про нормативну грошову оцінку земельних ділянок
до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Порядку ведення Державного
земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2012 року № 1051 [19], складається електроннии документ.
Відповідно до діючих Вимог до змісту, структури і технічних характеристик
електронного документа [19] вносяться дані про «Відомості про економічну та
нормативну оцінку земель», при цьому передбачено окреме внесення даних
«Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів», «Нормативна грошова оцінка
земель сільськогосподарського призначення», «Нормативна грошова оцінка земельної
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ділянки сільськогосподарського призначення», «Нормативна грошова оцінка земель
несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) раиону» і
«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки несільськогосподарського
призначення (крім земель населених пунктів)». Це пов’язано з діючими різними
підходами до оцінки різних категоріи земель, при чому з урахуванням їхнього
розташування у межах чи за межами населених пунктів.
Складання
електронного
документа
обумовлено
застосуванням
геоінформаціиних технологіи для ведення Державного земельного кадастру, якии на
сучасному етапі автоматизував надання багатьох послуг, у тому числі за допомогою
інтернет ресурсів, як електронні послуги в режимі онлаин [20].
Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються
як витяг із відповідної технічної документації за встановленими формами. Слід
відзначити, що обсяг інформації що міститься у відповідних витягах із технічних
документаціи згідно діючого законодавства и якии передбачении проектом методики з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок [18] дуже відрізняється за обсягом і
структурою рис. 1.

а) за Порядком нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів [21]

в) за Порядком нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення [23]

б) за Порядком нормативної грошової оцінки
земель несільськогосподарського призначення
(крім земель населених пунктів) [22]

г) за Проектом Методики [18]

Рис. 1. Витяги із технічних документацій з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок
Джерело: побудовано за [18, 21-23]
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Для дослідження виберемо земельні ділянки на яких розташовані автозаправні
стації (АЗС) (рис. 2).

Рис. 2. Схема розміщення земельних ділянок
Джерело: побудовано за матеріалами Державного земельного кадастру [24]
Земельна ділянка № 1 (кадастровии номер 6310138200:10:015:0009)
розташована у на східніи околиці обласного центру – міста Харкова (рис. 2). Чисельність
населення у місті Харків становить 1 446 107 чол. [25].Ділянка загальною площею
3 654 м2 (0,3654 га) перебуває у комунальніи власності. Розташована вздовж автошляху
державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанськии (на місто Ростов-на-Дону)
(Харків – Ростов-на-Дону (М19)) на відстані 50 м від східної межі м. Харкова (рис. 2а).
Земельна ділянка № 2 (кадастровии номер 6325182500:02:003:0009) розташована
неподалік від східної межі обласного центру – міста Харкова на території Вільхівської
об’єднаної територіальної громади у межах Малороганської сільської ради, Харківського
раиону, Харківської області (рис. 2б).

а) земельна ділянка № 1

б) земельна ділянка № 2

г) земельна ділянка № 4
в) земельна ділянка № 3
Рис. 3. Викопіювання з Публічної кадастрової карти України
Джерело: побудовано за матеріали Державного земельного кадастру [24]
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Чисельність населення у селі Вільхівка становить 2 044 чол. [26]. Ділянка
загальною площею 1 050 м2 (0,1050 га) перебуває у комунальніи власності. Розташована
вздовж автошляху державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанськии (на місто
Ростов-на-Дону) (Харків – Ростов-на-Дону (М19)) на відстані 1,6 км від східної межі м.
Харкова. Відстань між ділянками № 1 і № 2 складає по автошляху 1,65 км, між ділянками
№ 2 і № 3 – 4,7 км, між ділянками № 2 і № 4 – 27 км по автошляху. Відстань від ділянки
до межі обласного центру – міста Харкова по автошляху становить 1,6 км (рис. 2).
Земельна ділянка № 3 (кадастровии номер 6325158500:00:037:0001)
розташована на відстані 5 км від східної межі обласного центру – міста Харкова на
території Роганської об’єднаної територіальної громади у межах Роганської селищної
ради, Харківського раиону, Харківської області (рис. 2). Чисельність населення у селищі
Рогань становить 5 166 чол. [27]. Ділянка загальною площею 3 098 м2 (0,3098 га)
перебуває у державніи власності. Розташована за межами селища Рогань поряд зі
східною иого межею (у напрямку м. Чугуєва), вздовж автошляху державного значення
М-03 Київ – Харків – Довжанськии (на місто Ростов-на-Дону) (Харків – Ростов-на-Дону
(М19)) (рис. 2в). Відстань між ділянками № 1 і № 3 складає по автошляху 6,35 км, між
ділянками № 3 і № 4 – 22,2 км по автошляху. Відстань від ділянки до межі обласного
центру – міста Харкова по автошляху становить 6,3 км (рис. 2).
Земельна ділянка № 4 (кадастровии номер 63254840000:02:000:0401)
розташована на відстані 5 км від східної межі обласного центру – міста Харкова на
території Малинівської об’єднаної територіальної громади у межах Малинівської
селищної ради, Чугуївського раиону, Харківської області (рис. 2). Чисельність населення
у селищі Малинівка становить 7 682 чол. [28]. Ділянка загальною площею 3 098 м2
(0,3098 га) перебуває у державніи власності. Розташована за межами селища Рогань
поряд зі східною иого межею (у напрямку м. Чугуєва), вздовж автошляху державного
значення М-03 Київ – Харків – Довжанськии (на місто Ростов-на-Дону) (Харків – Ростовна-Дону (М19)) (рис. 2г). Відстань між ділянками № 1 і № 3 складає по автошляху
6,35 км, між ділянками № 3 і № 4 – 22,2 км по автошляху (рис. 2). Відстань від ділянки до
межі обласного центру – міста Харкова по автошляху становить 29 км, до раионного
центру – міста Чугуєва – 7 км.
Згідно діючої нормативно-правової бази та рисунка 2 проведемо розрахунок
нормативної грошової оцінки земельних ділянок. При цьому ділянка № 1 розташована у
межах населеного пункту, тому для розрахунків використовуємо методику нормативної
грошової оцінки земель населених пунктів [13] та порядок нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів [21]. Земельні ділянки № 2, № 3 і № 4 розташовані за межами
населених пунктів, тому для розрахунків використовуємо методику нормативної
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених
пунктів [14] та порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів [22]. З
метою подальшого аналізу та порівняння показників нормативної грошової оцінки
земельних ділянок приведення даних здіиснимо станом на 01.01.2020 р., для цього
застосуємо коефіцієнт індексації (Кі).
Показник базової вартості 1 м2 земель міста Харкова беремо за даними, які
розміщені на офіціиному веб-саиті Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру (Держгеокадастру України) [20]. Розрахунки наведені у табл. 1.
За результатами розрахунків нормативна грошова оцінка 1 м2 земельної
ділянки № 1 склала 1 391,52 грн/м2, всієї ділянки – 5 084 614,08 грн. Розрахунки
нормативної грошової оцінки земельних ділянок № 2-№ 3, які розташовані за межами
населених пунктів наведені у табл. 2.
За результатами розрахунків нормативна грошова оцінка 1 м2 земельної
ділянки № 2 склала 726,39 грн/м2, всієї ділянки – 762 709,50 грн, земельної ділянки № 3
– 1 784 293,10 грн, у розрахунку на 1 м2 – 575,95 грн, земельної ділянки № 4 –
541 550,10 грн, у розрахунку на 1 м2 – 151,06 грн.
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Таблиця 1. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки у межах населеного пункту
Позначення
Пд
Цнм
В
Нп
Нк
Км1
Кф
Км2
Км3
Цн
Цзд

Показники

Значення

Площа земельної ділянки, м2
Базова вартість 1 м2, грн (на 01.01.2020)
Витрати на освоєння та облаштування території населеного пункту, грн/м 2 (на
01.01.2020)
Норма прибутку,%
Норма капіталізації,%
Регіональнии коефіцієнт місцеположення
Коефіцієнт функціонального використання
Коефіцієнт, враховуючии ступінь містобудівної цінності території в межах
населеного пункту
Локальні коефіцієнти, які враховують місцеположення земельної ділянки в
межах економіко- планувальної зони:
Нормативна грошова оцінка 1 м2 земельної ділянки, грн/м2
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн

3 654
639,78
106,63
6
3
3
2,5
1
0,87
1391,52
5084614,08

Таблиця 2. Розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів
Позначення
Пд
Рд
Ск
Км
Кр
Кр1
Цнм
Кпт
Д
Л
Кр2
Кр3
Кл
Кв
Кв1
Кв2
Кв3
Кв4
Кмц
Кі
Цн1
Цн

Наименування показника
Площа земельної ділянки, м2
Рентний дохід на 1м2 площі для відповідної категорії земель,
грн/рік
Строк капіталізації, років

Розрахунок
ділянка ділянка ділянка
№2
№3
№4
1 050
3 098
3 585
0,6637

0,6637

0,6637

33

33

33

Коефіцієнт, який враховує місце розташування земель
5,876
4,6591
1,222
Коефіцієнт, якии враховує регіональні фактори місця
5,8421 4,9565
1,3
розташування кадастрового кварталу
Коефіцієнт, якии враховує віддаленість кадастрового кварталу від
4,4939 3,8127
1
населених пунктів
Середня вартість одного квадратного метра земель населеного
639,78 639,78
пункту, грн
Коефіцієнт, якии враховує ступінь містобудівної цінності
0,2
0,2
територіи у зоні впливу населених пунктів
Ширина зони впливу населеного пункту, км
30
30
Геометрично наименша відстань від межі кадастрового кварталу
до межі населеного пункту відповідно до даних індексних
0,001
5,85
кадастрових карт (планів), км
Коефіцієнт, якии враховує віддаленість кадастрового кварталу від
1,3
1,3
1,3
автомобільних доріг державного значення
Коефіцієнт, якии враховує розташування кадастрового кварталу у
зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
1
1
1
катастрофи
Коефіцієнт, якии враховує локальні фактори місця розташування
1,0058
0,94
0,94
кадастрового кварталу
Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної
2,9750 2,9750
2,9750
ділянки
Коефіцієнт, якии враховує склад угідь земельної ділянки
2,5
2,5
2,5
Коефіцієнт, якии враховує регіональні відмінності у формуванні
1,19
1,19
1,19
рентного доходу
Коефіцієнт, що враховує продуктивність лісових насаджень
1
1
1
Коефіцієнт, що враховує продуктивність водних об’єктів
1
1
1
Коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до
земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного,
1
1
1
історико-культурного призначення
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель
1,8972 1,8972
1,8972
Нормативна грошова оцінка 1м2 земельної ділянки, грн/м2
726,39 575,95 151,06
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн
762709,51784293,1 541550,1
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Далі проводимо розрахунки нормативної грошової оцінки цих земельних ділянок,
які розміщені в межах та за межами населених пунктів згідно проекту методики
нормативної грошової оцінки земельних ділянок [18]. Під час розрахунків з метою не
спотворення результатів оцінки коефіцієнт, якии характеризує зональні фактори
місцеположення земельної ділянки (Км4) приимаємо рівним 1 для всіх земельних
ділянок. Результати розрахунку нормативної грошової оцінки чотирьох земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, які розміщені вздовж одного
автошляху державного значення в межах та за межами населених пунктів (під АЗС) за
Проектом методики 2020 р. [18] наведені у табл. 3.
Таблиця 3. Розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення в межах та за межами населених пунктів
за проектом методики 2020 р.
Позначення
Пд
Нрд
Км1
Км2
Км3
Км4
Кцп
Кмц
Кні
Цн1
Цн

Показники

ділянка
№1
3 654

Значення
ділянка
ділянка
№2
№3
1 050
3 098

ділянка
№4
3 585

Площа земельної ділянки, м2
Норматив капіталізованого рентного доходу за
одиницю площі
639
87
133
133
Коефіцієнт, якии враховує розташування
громади в межах зони впливу великих міст
1
1,3
1,3
1,3
Коефіцієнт, якии враховує курортнорекреаціине значення населених пунктів
1
1
1
1
Коефіцієнт, якии враховує розташування
громади в межах зон радіаціиного забруднення
1
1
1
1
Коефіцієнт, якии характеризує зональні
фактори місцеположення земельної ділянки
1,000
1,000
1,000
1,000
Коефіцієнт, якии враховує цільове призначення
земельної ділянки
2,5
2,5
2,5
2,5
Коефіцієнт, якии враховує особливості використання земельної ділянки в межах категорії
земель за основним цільовим призначенням
1,001
1,19
1,19
1,19
Добуток коефіцієнтів індексації нормативної
грошової оцінки земель
1,000
1,000
1,000
1,000
Нормативна грошова оцінка 1 м2 земельної
ділянки, грн/м2
1599,1
336,47
514,38
514,38
Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки, грн
5843111,4 353293,5 1593549,2 1844052,3

За результатами розрахунків нормативної грошової оцінки чотирьох земельних
ділянок несільськогосподарського призначення в межах та за межами населених
пунктів (під АЗС) за проектом методики 2020 р. [18] вартість 1 м2 земельної ділянки № 1
розташованої у межах великого обласного центру – міста Харкова наибільша і склала
1 599,10 грн/м2. При цьому вартість 1 м2 земельної ділянки № 2, яка розташованої
наиближче до обласного центру – міста Харкова (1,6 км) та на відстані від ділянки № 1 –
1,65 м у 4,75 рази менша від вартості 1 м2 земельної ділянки № 1, та 1,53 рази менша від
вартості 1 м2 земельної ділянки № 3 і № 4.
Результати порівняння розрахунків нормативної грошової оцінки чотирьох
земельних ділянок несільськогосподарського призначення в межах та за межами
населених пунктів (під АЗС) за діючими методиками [13, 14] та проектом методики
2020 р. [18] (у розрахунку на 1 м2) наведено на рис. 3.
За результатами розрахунків нормативна грошова оцінка земельної ділянки № 1
збільшується на 15%. Проте, нормативна грошова оцінка земельної ділянки № 2
зменшується маиже вдвічі (на 53%), а земельної ділянки № 3 – на 11%. Наибільші зміни
спостерігаються у вартості земельної ділянки № 4 можливе збільшення маиже в 3,5 рази
(на 241%).
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Рис. 3. Результати розрахунків нормативної грошової оцінки земельних ділянок
Джерело: побудовано за розрахунками таблиць 1-3
Такі великі розбіжності пояснюються величиною нормативу капіталізованого
рентного доходу, якии визначається залежно від чисельності населення у населених
пунктах, що є адміністративними центрам новостворених громад.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Результати дослідження доводять актуальність удосконалення підходів до
проведення грошової оцінки земель. Запропоновании в проекті методики 2020 р. [18]
уніфіковании підхід має позитивні риси серед яких можна відзначити:
1. Спрощену процедуру отримання вихідних даних для нормативної грошової
оцінки земель усіх без виключення категоріи земель, і особливо для земель які
розташовані у межах населених пунктів.
2. Зручність застосування геоінформаціиних технологіи на всіх етап оціночних
робіт і використання результатів оцінки відповідними суб’єктами.
Незважаючи на вище наведене потребують доопрацювання питання пов’язані із
застосуванням ряду показників, які містяться в новому підході, а саме:
1. Застосування коефіцієнту, якии враховує розташування громади в межах зони
впливу великих міст (Км1).
2. Застосування показників нормативу капіталізованого рентного доходу (Нрд)
для земель житлової та громадської забудови, земель рекреаціиного призначення,
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
залежно від чисельності населення у населеному пункті, що є адміністративним
центром громади.
3. Застосування
коефіцієнту,
якии
характеризує
зональні
фактори
місцеположення земельної ділянки (Км4).
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Анотація
Вступ. У статті розкрито особливості діяльності банківського сектору в контексті
підтримки високотехнологічних галузей економіки України. Узагальнено, що банки
переважно співпрацюють з суб’єктами господарювання, які фінансово стійкі та
платоспроможні, здатні швидко погашати свої боргові зобов’язання. Визначено, що
реалізація державної політики підтримки високотехнологічних галузей в Україні є
невід’ємною складовою розбудови конкурентоспроможної національної економіки,
забезпечення її стабільності та розвитку.
Метою статті є обґрунтування напрямів та засобів банківської підтримки
становлення та реалізації потенціалу високотехнологічних галузей національного
господарства України.
Результати. У статті здійснено групування галузей економіки України за критерієм їх
технологічності та ролі в економічному зростанні держави. Підсумовано, що
стратегічними напрямами розвитку економіки України є високотехнологічні галузі з
високою часткою доданої вартості: сфера інформаційно-комунікаційних технологій,
програмного забезпечення, фармацевтична галузь, виробництво високоточної оптичної
медичної техніки, аерокосмічна галузь. Визначено напрями, інструменти та заходи
реалізації державної політики банківської підтримки становлення та реалізації
потенціалу високотехнологічних галузей економіки України. Основними інструментами
розвитку банківського кредитування, що орієнтовані на врахування галузевої специфіки
стратегічних сфер господарювання, визначено: інституційно-регуляторні, фіскальноінвестиційні, фінансово-економічні, структурно-управлінські, організаційно-методичні,
соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні.
Висновки. Результати досліджень показали, що високотехнологічні галузі економіки
потребують розробки адекватного інструментарію стимулювання його розвитку як
стратегічного рушія імплементації структурних реформ і становлення процесів
розширеного відтворення національної економіки. Обґрунтовано, що фундаментальним
базисом розвитку банківського кредитування стратегічних галузей економіки України є
формування високого рівня довіри в суспільстві до діяльності суб’єктів банківської
системи.
Ключові слова: структурне реформування, потенціал банківської системи,
високотехнологічні галузі, інструменти та заходи державної політики, економічна
система, структурні трансформації, стратегічні пріоритети державної політики.
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DIRECTIONS AND METHODS OF BANKING SUPPORT OF THE ESTABLISHMENT AND
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Abstract
Introduction. The article outlines the features of modern functioning of the banking system in
Ukraine in the context of supporting high-tech industries. It is generalized that banks, as a rule,
cooperate with businesses that are financially stable and solvent, able to repay their debts quickly.
That is why the implementation of the state policy for high-tech industries support in Ukraine is
an integral part of building a competitive national economy, ensuring its stability and
development.
The purpose of the article is to substantiate directions and methods of bank support for
formation and realization of high-tech sectors potential in the national economy of Ukraine.
Results. The sectors of the economy of Ukraine, according to the criterion of their
manufacturability and role in the economic growing of the state, are clarified in the article. It is
concluded that the strategic directions of Ukraine's economy are high-tech industries with a high
share of value added, such as: the field of information and communication technologies, software,
pharmaceutical industry, production of high-precision optical medical equipment, aerospace
industry. The directions, tools and methods of realization of the state policy of bank support for
formation and realization of high-tech branches potential in the economy of Ukraine are defined.
The main tools for the development of bank lending, which are focused on taking into account the
sectoral specifics of strategic areas of management, are institutional-regulatory, fiscalinvestment, financial-economic, structural-managerial, organizational-methodical, socialpsychological and information-communication.
Conclusions. The results of research have shown that high-tech sectors of the economy require
the development of adequate tools to stimulate its development as a strategic driver of structural
reforms and the formation of expanded reproduction processes in the national economy. It is
substantiated that the fundamental basis for the development of bank lending in strategic sectors
in the economy of Ukraine is the formation of a high level of public confidence in the activities of
the banking system.
Key words: structural reform, potential of the banking system, high-tech industries, instruments
and methods of state policy, economic system, structural transformations, strategic priorities of
state policy.
JEL classification: O10; G21; G28
Вступ
Банківська система України налічує як державні, так і приватні та банки з
іноземним капіталом. Абсолютна більшість їх – комерціині, відповідно, при формуванні
корпоративної політики користуються власними бізнес-інтересами, що закономірно. У
результаті банки здебільшого співпрацюють з суб’єктами господарювання, які
фінансово стіикі та платоспроможні, мають високии рівень ділової активності та здатні
швидко погашати свої боргові зобов’язання. Як правило, це суб’єкти торговельного
підприємництва.
Банки, по суті, менш зацікавлені обслуговувати суб’єктів, що реалізують складні,
довгострокові та ризиковані проекти у сферах інноваціи, сучасних технологіи,
інтелектуальної власності. Відтак, щодо даного аспекту критично необхідне державне
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регулювання формування та реалізації потенціалу банківської системи структурного
реформування національної економіки, зокрема в напрямі забезпечення розвитку
високотехнологічних галузеи як основи конкурентоспроможної економіки.
Загалом, в останні роки в Україні з’явилося чимало публікаціи, які з різних позиціи
та точок зору висвітлюють особливості розвитку банківського сектору та проблеми
структурного реформування економіки України, в тому числі розвитку інноваціиного
виробництва та форм заинятості. Серед когорти дослідників слід зазначити праці таких
учених, як: О. І. Клімова [1], А. Ю. Васіна [2], В. В. Папп [3], В. В. Волинець [4],
О. П. Мульска, О. О. Левицька, В. І. Куцик [5], Т. Г. Васильців [7-8], Н. В. Василечко [6],
М. О. Огерчук [9], Я. І. Чаиковського [10], В. П. Решетила [11], І. Іващук, О. Іващук [12].
Водночас, мало уваги у даних дослідженнях приділялося ролі банківського сектору
економіки у реалізації потенціалу високотехнологічних галузеи.
Мета статті
Метою статті є обґрунтування напрямів та засобів банківської підтримки
становлення та реалізації потенціалу високотехнологічних галузеи національного
господарства України.
Виклад основного матеріалу
Розвиток існуючих та формування нових високотехнологічних галузеи в країні
потребують розробки та реалізації державної політики, спрямованої на підтримку,
цілеспрямоване системне впровадження таких структурних перетворень в економічніи
системі країни, зростання частки високотехнологічного виробництва. Реалізація
державної політики підтримки високотехнологічних галузеи в Україні є невід’ємною
складовою розбудови конкурентоспроможної національної економіки, забезпечення її
стабільності та розвитку.
Відповідно
до
класифікації,
здіисненої
Організацією
економічного
співробітництва та розвитку, до високотехнологічних галузеи відносяться:
інформаціині технології з виробництвом комп’ютерної, офісної техніки та створенням
програмного забезпечення, надання консалтингових послуг в цифровізації процесів та
розбудова інформаціино-комунікаціиної (ІКТ) інфраструктури; аерокосмічна галузь;
фармацевтична галузь; виробництво електроніки, телекомунікаціиного обладнання;
приладобудування з виробництвом медичної, високоточної та оптичної техніки.
За класифікацією цієї ж організації, до середньотехнологічних галузеи високого
рівня віднесено хімічну галузь, виробництво електричних машин та устаткування,
автомобілебудування, виробництво причепів та напівпричепів, виробництво
залізничного обладнання і транспорту, виробництво машин та обладнання, яке не
належить до інших груп.
Враховуючи певні економічні, технологічні, інтелектуальні передумови, що
сформувалися в економіці України та наявні для цього ресурси, використання
потенціалу банківської системи в цілях розвитку та підтримки високотехнологічних
галузеи у вітчизняних реаліях потребує вироблення інтегрованих напрямів, за якими
вона буде здіиснюватися, та вибору стратегічних для країни високотехнологічних
галузеи, за якими, адаптуючи існуючі світові тенденції, Україна могла б забезпечити
ефективнии проривнии розвиток.
Однією з наибільш експортноорієнтованих високотехнологічних галузеи в
Україні є галузь інформаціиних технологіи. В сучасних умовах активного розвитку
провідних технологіи та безпосередньо інформатизації і цифровізації процесів
виробництва у всіх сферах економічного, суспільного життя, функціонування цієї галузі
має фундаментальне значення, оскільки безпосередньо впливає на розвиток інших
галузеи сфери виробництва, надання послуг, адже нове робоче місце в ІТ галузі
стимулює створення 3-4 робочих місць в інших галузях економіки.
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Аерокосмічна галузь України є однією із традиціиних високотехнологічних
галузеи вітчизняного експорту та економіки загалом. Проте, за 2014-2020 рр. її
експортнии потенціал зменшився. Все більш вагомої ролі та значення набуває
банківська підтримка розвитку фармацевтичної галузі, що також є однією із
традиціиних високотехнологічних галузеи економіки.
В Україні ця галузь потребує фінансово-кредитної підтримки, зокрема
банківської, з метою стимулювання виробників до здіиснення інноваціиних розробок
нових препаратів, їх впровадження у промислове виробництво та зростання частки
експорту продукції цієї галузі на світових ринках.
Галузь електроніки та телекомунікаціиних технологіи вітчизняної економіки за
останні роки значно втратила свіи кадровии, науково-технологічнии потенціал. За
сучасного динамічного зростання попиту, широкого впровадження інформатизації та
цифровізації економіки, галузь електроніки та телекомунікаціиних технологіи України
є однією з наибільш перспективних.
Вітчизняне виробництво медичної, високоточної та оптичної техніки є
експортноорієнтованою галуззю, продукція якої постачається в США та країни ЄС, проте
фактично немає ринку збуту безпосередньо в Україні.
Відомо, що ключовим ресурсом, якого потребує бізнес, є фінансовии. Відтак,
провідним напрямом державної політики стимулювання розвитку високотехнологічних
галузеи України є фінансове забезпечення, а саме формування відповідного
інвестиціиного клімату в країні.
Таким чином, банківська система, по-перше, стане активатором фінансового
забезпечення інноваціино-технологічного розвитку та досягнення стратегічних
пріоритетів і цілеи економічного зростання, структурного реформування, модернізації
та відновлення ефективного функціонування економіки України; по-друге, має
імплементувати якісні механізми монетарного, валютного та банківського
регулювання, забезпечити перехід до нової стратегії банківської підтримки розвитку
інноваціиних, високотехнологічних галузеи економіки країни.
Одним із першочергових заходів державного регулювання є доопрацювання та
прииняття державної Стратегії розвитку банківської системи України, де одним із
пріоритетних напрямів буде визначено банківську підтримку розвитку реального
сектору економіки на основі розбудови високотехнологічних галузеи.
Ефективним інструментом сучасної монетарної політики є впровадження
державних програм пільгового рефінансування для банків, що надають кредити
підприємствам високотехнологічних галузеи, на впровадження інноваціиноінвестиціиних проектів. Вагомого значення сьогодні набуває загальне пом’якшення
монетарної політики НБУ, переорієнтація фінансових потоків на кредитування
реального сектору економіки, інноваціино-інвестиціиної діяльності, зокрема на
розвиток та участь малого і середнього бізнесу в створенні і впровадженні інноваціи в
стратегічних пріоритетних для країни високотехнологічних галузях, що забезпечить не
лише розвиток в країні високих технологіи, інноваціиної та промислової активності, але
и зростання рівня занятості, соціальної стабільності та доходів населення. Одним із
дієвих інструментів, що використовуються сьогодні у ЦБ ЄС і якии доцільно було б
застосувати в політиці НБУ, є впровадження нульової відсоткової ставки за головними
операціями рефінансування програм викупу цінних паперів.
Ключові напрями державного стимулювання банківської підтримки становлення
і реалізації потенціалу високотехнологічних галузеи економіки України представлені на
рис. 1. Зазначимо, що дієвим інструментом удосконалення державної монетарної
політики може стати зменшення розміру мінімального стартового капіталу для банків,
діяльність яких буде спрямована на кредитування підприємств промисловості. Таким
чином, ключовим завданням державного регулювання банківської системи країни є
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впровадження стимулюючої монетарної політики, спрямованої на активну підтримку
кредитування реального сектору економіки, стратегічних галузеи та виробництв,
інноваціиної активності.
Напрями державного регулювання банківської підтримки становлення та реалізації потенціалу
високотехнологічних галузей
КРЕДИТУВАННЯ
Завдання напряму:
забезпечення доступного
довгострокового кредитування
підприємств високотехнологічних
галузеи, інноваціино-інвестиціиних
проектів, підприємств ІТ-сектора,
малого та середнього
підприємництва в сфері створення
інноваціи та впровадження НДДКР.

Інструменти державної політики:
1)
запровадження пільгового рефінансування для
банків, що кредитують високотехнологічні галузі;
2) створення Державного банку розвитку для прямого
кредитування та кредитування високотехнологічних
інвестиціиних проектів; 3) активізація діяльності
Кредитно-експортного агентства з надання підтримки в
кредитуванні та експорті; 4) зниження рівня
обов’язкового резервування та мінімального стартового
капіталу для інвестиціиних банків; 5) пільгове
банківське кредитування експорту високотехнологічних
товарів, імпорту технологіи.

ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЕКТИ
Завдання напряму:
зростання обсягів інвестиціи та
фінансування довгострокових
інвестиціиних проектів;
покращення інвестиціиного клімату
та зростання обсягів банківського
інвестування в нові галузі;
покращення структури інвестиціи.

Інструменти державної політики:
1) надання державних гарантіи за банківськими
інвестиціиними кредитами з розвитку
високотехнологічного виробництва; 2) впровадження
нульової відсоткової ставки за головними операціями
рефінансування та розширення програм викупу цінних
паперів; 3) удосконалення процедур банківської
експертизи інноваціино-інвестиціиних проектів; 4)
співпраця банків з міжнародними фінансовими
організаціями, залучення інвестиціиних ресурсів для
кредитування інноваціино-інвестиціиних проектів.

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ
Завдання напряму:
зменшення ризиків банків при
здіисненні кредитування
інноваціино-технологічних проектів.
ПІДТРИМКА СТАРТАПІВ
Завдання напряму:
відкриття та розвиток нових
експортно-орієнтованих бізнесів у
сфері високих технологіи, імпортозаміщення; розвиток інноваціиних
стартапів малого бізнесу.
БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Завдання напряму:
формування пакетів банківського
обслуговування підприємств високотехнологічних галузеи економіки.

Інструменти державної політики:
1) формування в банках страхових резервів на покриття
ризиків; 2) надання державних гарантіи банкам за кредитами високотехнологічних галузеи; 3) страхування банківських ризиків кредитування інноваціино-інвестиціиних проектів в міжнародних страхових компаніях.
Інструменти державної політики:

1) надання банкам фінансування за нульовими ставками

для участі у програмах кредитування стартових бізнесів у
сфері високих технологіи, імпортозаміщення,
інноваціиних стартапів малого бізнесу.
Інструменти державної політики:
1) регламентування формування пакетів комплексного
банківського обслуговування підприємств;
2) цифровізація банківських операціи та розвиток
електронного банкінгу.

Рис. 1. Напрями державної політики банківської підтримки становлення та
реалізації потенціалу високотехнологічних галузей економіки України
[авторська розробка]
Ключовим напрямом державного регулювання банківської підтримки
становлення та реалізації потенціалу високотехнологічних галузеи економіки є
кредитування з наданням доступних довгострокових кредитів на розвиток
високотехнологічних підприємств, розробку та реалізацію інноваціино-інвестиціиних
проектів, модернізацію виробництва, нарощування експортного потенціалу,
застосування
програмного
забезпечення,
інформаціино-телекомунікаціиних
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технологіи. Запуск програм доступного кредитування високотехнологічного бізнесу
дозволить швидко і ефективно запустити механізми динамічного розвитку
високотехнологічних експортноорієнтованих підприємств, і враховуючи високу частку
доданої вартості цієї продукції та сьогоднішні тренди світового техніко-технологічного
розвитку, забезпечити економічнии прорив вітчизняного виробництва та стати
потужним драивером оновлення інших галузеи економіки.
Інструментами державної політики, здатними стимулювати банківську систему
та активувати кредитування, є зміна політики НБУ та впровадження пільгового
рефінансування для банків, які кредитують підприємства високотехнологічних галузеи.
На разі, актуалізується питання створення в країні, за аналогією з провідним
європеиськими країнами, де такі структури функціонують, нового інституту
Державного банку розвитку, що забезпечуватиме фінансування та кредитування банків
і небанківських кредитних організаціи за цільовими низькими ставками для
кредитування проектів в межах державних програм розвитку високотехнологічних
експортноорієнтованих галузеи.
Безпосередніми завданнями діяльності такого банку є середньострокове та
довгострокове кредитування комерціиних банків з метою їх участі у реалізації
державних цільових програм економічного розвитку, довгострокового кредитування
високотехнологічних підприємств, інноваціино-інвестиціиних проектів у стратегічних
видах економічної діяльності, секторах економіки, регіонах.
Активування діяльності іншого інституту – Кредитно-експортного агентства та
иого філіи в регіонах країни, дасть можливість організувати надання бізнесу широкого
спектру послуг, підтримки в кредитуванні та експорті.
Дієвим та необхідним є зменшення обов’язкового резервування коштів та
мінімального стартового капіталу банків, що знизить бар’єр для створення нових
невеликих банків, зокрема спеціалізованих за напрямами інвестування та кредитування
експортно-імпортних операціи; пільгове банківське кредитування експорту
високотехнологічних товарів та імпорту технологіи і, відповідно, надання кредитів під
укладені підприємствами контракти.
Вагомим напрямом державного регулювання банківської підтримки розвитку
високотехнологічних галузеи є інвестування в розробку, впровадження нових
інноваціино-інвестиціиних проектів. Активування інвестиціиних процесів в банківськіи
і фінансовіи сферах здатне привести до акумулювання внутрішніх і залучення зовнішніх
ресурсів, зростання обсягів заощаджень, перетворених в інвестиції, що надалі
забезпечить збільшення обсягів фінансування довгострокових інвестиціиних проектів і
загалом покращення інвестиціиного клімату в країні.
Рушієм зростання інвестиціиної активності у реальному секторі економіки
України повинно стати надання державних гарантіи за банківськими кредитами в
проекти високотехнологічного виробництва. Наступним напрямом державного
регулювання банківської підтримки розвитку високотехнологічних галузеи є
страхування ризиків.
Суттєво зменшити банківські ризики та стимулювати активність банків в
кредитуванні високотехнологічних галузеи може розподіл ризиків між банківськими
структурами та державою. Надання державних гарантіи банкам за кредитами,
спрямованими
на
розвиток
високотехнологічних
галузеи
промисловості,
стимулюватиме банки до активної участі в кредитуванні таких проектів.
Ефективним інструментом державного регулювання банківської підтримки
становлення та реалізації потенціалу високотехнологічним галузеи має стати активне
залучення державою міжнародних страхових компаніи для страхування банківських
кредитів, наданих на фінансування ризикованих інноваціино-інвестиціиних проектів.
Така політика дозволяє перерозподілити ризики між учасниками і, таким чином, їх
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знизити, забезпечити прозорість, надіиність страхових операціи фінансового ринку та
зміцнити співпрацю вітчизняних банківських структур з міжнародними фінансовими
інститутами, що, окрім безпосереднього впливу на безпеку и активність впровадження
операціи з кредитування високотехнологічних галузеи, сприятиме покращенню
інвестиціиного клімату в країні та інтеграції банківської системи України з
міжнародними, в першу чергу європеиськими партнерами.
Підтримка стартового бізнесу − стартапів, є одним із напрямів державної
політики, спрямованим на стимулювання відкриття та розвитку нових стартових
високотехнологічних, в тому числі експортноорієнтованих, бізнесів.
Першочерговим кроком в цьому напрямі має стати розробка та прииняття єдиної
державної програми підтримки стартових бізнесів у сфері високих технологіи, імпортозаміщення та інноваціиних стартапів малого бізнесу. Значну роль у цьому має відіграти
зростання значення банків як агентів підтримки стартового бізнесу. Такими агентами
можуть виступати державні банки, активні у кредитуванні малого та середнього бізнесу
(до прикладу, Ощадбанк, Приватбанк та Укргазбанк). Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування стартових проектів малого бізнесу, повинно виступати створене
з цією метою Національне агентство з підтримки підприємництва. Стимулювання участі
в таких програмах комерціиних банківських структур повинно здіиснюватися із
наданням комерціиним банкам кредитів під нульові відсотки та подальшим
кредитуванням стартових проектів у сфері високих технологіи, надання за такими
кредитами державних гарантіи, а також надання банкам інформаціиної підтримки в
просуванні таких кредитних продуктів через проведення широких інформаціиних
компаніи серед представників суб’єктів підприємництва та населення країни.
Наступним важливим напрямом державної політики банківської підтримки
становлення та реалізації потенціалу високотехнологічних галузеи є стимулювання
банківських структур до створення спеціальних пакетів банківського обслуговування
суб’єктів бізнесу, які функціонують у сфері високих технологіи, імпортозаміщення,
інноваціи з наданням їм повного комплексу банківських послуг. Ключовим елементом
мотивування банків може стати регламентування включення їх до програм надання
державних кредитів рефінансування за нульовими ставками за державними програмами розвитку високотехнологічних галузеи за умови формування банками пакетів
комплексного обслуговування високотехнологічних виробництв з наданням інформаціиної, консультаціиної підтримки, кредитного та операціиного обслуговування.
До того ж, покращення банківського обслуговування підприємств, які реалізують
інноваціино-інвестиціині проекти у високотехнологічних галузях, підвищення
прозорості банківських операціи та розширення застосування міжнародних стандартів
може бути реалізовано разом зі подальшим розвитком платіжних систем електронної
взаємодії з банками, цифровізації банківських операціи і розвитком електронного
банкінгу. Політика в даніи сфері забезпечить зростання асортименту, якості,
доступності банківської продукції, а, отже, сприятиме конкурентоспроможності
інститутів банківської системи країни та забезпечить їх взаємодію зі суб’єктами
господарювання високотехнологічної сфери.
Комплексне системне забезпечення банківської підтримки та розвитку
високотехнологічних галузеи не може бути забезпечене з впровадженням окремих
фрагментарних короткочаснии діи чи інструментів, воно потребує реалізації державної
політики формування цілісної системи банківської підтримки високотехнологічного
бізнесу, що, в першу чергу, полягає в широкому застосуванні кредитування
високотехнологічного розвитку в різних иого видах, проте, акцентуючись на великих
обсягах довгих кредитних ресурсів. Така повноцінна банківська система має охоплювати
не лише її основні рівні: Національнии Банк, державні і приватні універсальні
спеціалізовані та інвестиціині банки, але и позабанківськии сектор − фінансові
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
221

організації. Отже, банки виступають основною, проте, не єдиною ланкою системи,
задіяної в кредитному забезпеченні економічних процесів.
Банки як інститути банківської системи взаємодіють між собою, формуючи її
основу, ядро, що здіиснює фінансово-кредитне забезпечення економіки. Проте, в
структурі кредитування значну роль відіграють спеціалізовані небанківські фінансовокредитні організації, що кредитують та інвестують у підприємства і проекти у різних
сферах функціонування.
Впровадження державної політики формування цілісної системи банківської
підтримки високотехнологічного бізнесу потребує залучення до цієї системи
небанківських фінансових організаціи. Це дасть можливість збалансувати всі ланки
кредитної системи, що впроваджують різні види фінансової діяльності і по-різному
беруть участь у процесі перерозподілу капіталу, и активувати фінансові потоки капіталу,
якии рухається між різним суб’єктами економічних відносин. Йдеться про залучення
спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів, що забезпечують кредитування
окремих видів діяльності, таких як будівництво, малии, середніи бізнес та інші, до
активного інвестиціино-інноваціиного розвитку, фінансування високотехнологічних
проектів, що є високо ризиковими для банківських установ, а тому не охоплені ними.
Системне забезпечення фінансової підтримки, розвитку високотехнологічних
галузеи потребує впровадження державної політики активування діяльності
небанківських установ, таких як: інвестиціині фонди та компанії, пенсіині фонди,
страхові компанії, лізингові компанії, факторингові компанії, фінансові компанії,
брокерські фірми, кредитні товариства та інші структури.
Необхідними інститутами розвитку високотехнологічних галузеи, особливо в
частині придбання обладнання, устаткування, технологіи виступають лізингові
компанії, розвиток яких забезпечить широкии доступ підприємств до модернізації,
оснащення, оновлення своїх техніко-технологічних потужностеи, що в свою чергу дасть
можливість переити на більш високии рівень виробництва продукції як в нових
високотехнологічних, так і в традиціиних галузях.
Важливими інститутами фінансового кредитного забезпечення розвитку
високотехнологічних галузеи в умовах фінансування високо ризикових проектів нині
виступають страхові компанії, оскільки за рахунок спеціальних страхових фондів,
здіиснюють страхування ризикових проектів. Водночас, вони володіють значними
обсягами акумульованих ресурсів, які доцільно було б спрямувати в довгострокові
інвестиціині цінні папери чи облігації окремих компаніи.
Невід’ємним учасником сучасних інвестиціиних відносин, фінансування
реального сектору економіки, в тому числі и високотехнологічних галузеи, мають стати
пенсіині фонди, як державні, та і приватні організації, що акумулюють значні обсяги
фінансових потоків, та для яких доцільним було б вкладання цих ресурсів у
довгострокові цінні папери з високим рівнем прибутковості і фіксованими строками, що
було б ефективним механізмом як зростання обсягів пенсіиного заощадження, так і
участі населення як внутрішніх інвесторів в активному інноваціиному розвитку країни.
Враховуючи високии рівень ризику інвестиціи і інноваціи та пріоритети забезпечення
соціальної стабільності і захисту населення, для участі цих інститутів у процесах
інвестування необхідним є надання державних гарантіи та удосконалення процесів
державного моніторингу за станом інвестиціиних активів пенсіиних фондів.
Фінансові компанії, зосереджені на кредитуванні невеликих підприємств і
споживчих кредитах, також виступають учасниками кредитних відносин. Враховуючи
акцентування на малих формах кредитів, вони можуть стати активними учасниками
кредитування інноваціиних стартапів малого та середнього бізнесу.
Менш дієвого, проте, вагомого значення набуває розвиток факторингових
компаніи, кредитних товариств, спілок та інших організаціи, які незважаючи на
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
222

зосередженість на обслуговуванні приватних споживачів, населення України,
акумулюють при цьому значну частину фінансових коштів, яку можливо та доцільно
було б спрямувати на потреби ризикового інноваціиного високотехнологічного
розвитку за умови високого рівня прибутковості цих операціи, опрацювання механізмів
та розбудови інфраструктури, необхідних для здіиснення таких інвестиціи.
Стимулювання розвитку парабанківських інститутів потребує зміни державної
політики, в перше чергу, з прииняттям необхідних законодавчих актів, що регулювали б
та стимулювали діяльність цих інститутів, і впровадження гнучкої ліберальної
державної політики їх функціонування і водночас політики щодо збільшення прозорості
фінансових операціи і відповідальності їх керівників, власників за сумнівними
фінансовими операціями. На сьогодні, в умовах, що склалися в Україні, за потреби
активної участі цих структур в інноваціино-інвестиціиному розвитку високотехнологічних галузеи постає необхідність в зростанні прозорості, безпеки, гарантованості та
захисті інвестиціиних ресурсів, акумульованих та спрямованих на потреби бізнесу, що, в
свою чергу, потребуватиме розробки і впровадження механізмів державного
гарантування, зростання відповідальності та недопущення створення в країні
фінансових пірамід. Водночас, активування функціонування парабанківських інститутів
буде потужним імпульсом, сигналом для припливу в країну зовнішніх інвестиціи та
реальними практичними діями щодо покращення загального інвестиціиного клімату.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, стратегічними напрямами розвитку економіки України є
високотехнологічні галузі з високою часткою доданої вартості, сфера інформаціинокомунікаціиних технологіи, програмного забезпечення, фармацевтична галузь,
виробництво високоточної оптичної медичної техніки, аерокосмічна галузь.
Несформованість ефективних підходів до організації банківського кредитування
стратегічних галузеи національної економіки України потребує розробки адекватного
інструментарію стимулювання иого розвитку як стратегічного рушія імплементації
структурних реформ і становлення процесів розширеного відтворення національної
економіки. Фундаментальним базисом розвитку банківського кредитування
стратегічних галузеи економіки України є формування високого рівня довіри в
суспільстві до діяльності суб’єктів банківської системи.
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Анотація
Вступ. З економічної точки зору індустрія туризму це сектор, який може забезпечити
високу віддачу для відносно невеликих інвестицій в інноваційний туризм. За останні 1015 років в Україні спостерігаються негативні тенденції, пов'язані зі спадом промислових
територій, відтоком робочої сили за кордон, нестабільною політикою держави, що, в
свою чергу, відбилося на туризмі. Однак, незважаючи на це, сфера послуг є одним з
перспективних напрямків економічного розвитку України.
Метою статті є дослідження інноваційних напрямів підвищення ефективності
державного регулювання туристичної сфери регіону.
Результати. В статті проведено аналіз туристичних потоків Миколаївської області,
що дозволяє виявити загальні тенденції стану розвитку та зацікавленості потенційних
споживачів туристичних послуг у відвідувані області та загальні тенденції щодо
активності туристів – громадян України з виїзду за кордон. Проведено загальний аналіз
туристичних потоків Миколаївської області за 2000-2017 рр. що загострює проблему
необхідності розробки дієвих напрямів розвитку туристичної сфери регіону з
врахуванням регіональних особливостей та проблем розвитку інноваційних процесів
розбудови туристичної сфери.
Висновки. Сучасна нормативно-правова база, яка регламентує діяльність суб’єктів
підприємництва на ринку туристичних послуг України, не є досконалою, у ній закладена
суттєва суперечність між пріоритетними напрямами та цілями державної
туристичної політики, для неї характерна певна декларативність, яка не
підкріплюється належними механізмами стимулювання розвитку вітчизняного
туристичного бізнесу загалом та іноземного туризму зокрема. Більшість правових норм,
які регламентують туристичну діяльність, не виконуються належним чином, що
гальмує вирішення багатьох актуальних проблем туристичної галузі. Заходи з
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удосконалення нормативно-правової бази повинні бути спрямовані як на створення
сприятливих умов для розвитку вітчизняного туристичного бізнесу, так і реальних
економічних механізмів стимулювання розвитку туристичної галузі.
Ключові слова: туризм, туристична галузь, рекреація, ринок туристичних послуг,
інновації туризму, інфраструктура, туристичні потоки, стратегія.
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INNOVATIVE DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF STATE REGULATION IN
THE REGIONAL TOURIST SPHERE
Abstract
Introduction. From an economic point of view, the tourism industry is a sector that can provide
a high income for relatively small investments in innovative tourism. Over the past 10-15 years,
Ukraine has experienced negative trends associated with the decline of industrial areas, the
outflow of labor abroad, unstable government policy, which, in turn, has affected tourism.
However, despite this, the service sector is one of the promising areas of economic development of
Ukraine.
The purpose of this article is research of innovative directions of increasing the efficiency of state
regulation in the regional tourist sphere.
Results. The article analyzes the tourist flows of Mykolaiv region, which allow so identify general
trends in the development and interest of potential consumers of tourist services in the visited
areas and general trends in the activity of tourists – citizens of Ukraine going abroad. The general
analysis of tourist flows of the Mykolaiv area for 2000-2017 is carried out that exacerbates a
problem of necessity of effective directions development of the regional tourist sphere taking into
account regional peculiarities and problems of development of innovative processes in the tourist
sphere.
Conclusions. The current legal framework governing the activities of business entities in the
market of tourist services in Ukraine is not perfect, it contains a significant contradiction between
the priorities and objectives of state tourism policy, it is characterized by a certain declarativeness,
which is not supported by appropriate mechanisms to stimulate the development of domestic
tourism business in general and foreign tourism in particular. Most legal regulations governing
tourism are not properly enforced, which hampers the solution of many complex problems in the
tourism industry. Measures to improve the regulatory framework should be aimed at creating
favorable conditions for the development of domestic tourism business and real economic
mechanisms to stimulate the development of the tourism industry.
Key words: tourism, recreation, market of tourist services, innovations of tourism, infrastructure,
tourist streams, strategy.
JEL classification: L83; O31
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Вступ
З економічної точки зору індустрія туризму це сектор, якии може забезпечити
високу віддачу для відносно невеликих інвестиціи в інноваціинии туризм. За останні 1015 років в Україні спостерігаються негативні тенденції, пов'язані зі спадом промислових
територіи, відтоком робочої сили за кордон, нестабільною політикою держави, що, в
свою чергу, відбилося на туризмі. Однак, незважаючи на це, сфера послуг є одним з
перспективних напрямів економічного розвитку України. Згідно зі статистикою,
вартість створення одного робочого місця в туристичніи інфраструктурі в 20 разів
менше вартості в галузі. Тому слід звернути увагу на обґрунтування створення
конкурентоспроможних рекреаціиних зон в Україні, враховуючи невеликі витрати на їх
створення та утримання, а також можливии прибуток.
Дослідження теорії інноваціиного розвитку в туризмі знаишли своє відображення
у багатьох працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, зокрема: О. Гарбера,
О. Давидова, Л. Дмитришин, І. Жукович, О. Ільїна, Ф. Зинов’єв, О. Кальченко, Л. Маклашина, В. Новікова, Н. Семенченко, Т. Ткаченко, А. Ужви, Г. Яковлєва тощо.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження інноваціиних напрямів підвищення ефективності
державного регулювання туристичної сфери регіону.
Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового дослідження
були поставлені завдання: проаналізувати туристичні потоки Миколаївської області за
2000-2017 рр., обґрунтувати напрями підвищення ефективності державного
регулювання туристичної сфери регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження
Динамізм розвитку основних тенденціи світового туризму спонукає значну
частину держав, які мають значнии туристичнии потенціал, розвивати напрями
вдосконалення власної регіональної туристичної структури. Основною передумовою
будь- якої територіальної структури є використання сучасних інноваціиних напрямів
розвитку та модернізації вже існуючої інфраструктури шляхом адаптації останньої до
попиту з боку споживачів. Аналіз структури туристичного потенціалу України створює
підґрунтя для розуміння необхідності переосмислення загальної туристичної політики
на рівні регіональної економіки.
Поряд з цим, на перше місце виходять конкурентні переваги кожного регіону, які
проявляються в загальніи динаміці туристичних потоків, наявності готелів та інших
місць для тимчасового проживання, забезпеченість регіону колективними засобами
розміщування, забезпеченості регіону санаторіями та пансіонатами з лікуванням та
іншими важливими елементами туристичної інфраструктури. Причорноморськии
регіон відіграє важливу роль в загальнодержавніи туристичніи політиці та має унікальні
природно-географічні, культурно-історичні та лікувально-профілактичні переваги для
розвитку туристичної галузі.
Аналіз туристичних потоків областеи Причорноморського регіону дозволяє
виявити загальні тенденції стану розвитку та зацікавленості потенціиних споживачів
туристичних послуг у відвідувані області та загальні тенденції щодо активності туристів
– громадян України з виїзду за кордон. Загальнии аналіз туристичних потоків
Миколаївської, Одеської та Херсонської областеи за 2000-2017 рр. загострює проблему
необхідності розробки дієвих напрямів розвитку туристичної сфери регіону з
урахуванням регіональних особливостеи та проблем розвитку інноваціиних процесів
розбудови туристичної сфери, табл. 1.
Для Миколаївської області динаміка туристичних потоків за 2000-2017 рр. має
наступні особливості:
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
227

❖ Середнє значення загальної кількості туристів, обслугованих туроператорами
та турагентами за 2014-2017 рр. складає 9 360 осіб та характеризується зменшенням на
37,0%;
❖ Відбувається збільшення кількості туристів-громадян України, які виїжджали
за кордон до середнього рівня за 2014-2017 рр. 8 394 особи, або на 45% більше в 2017 р.
у порівнянні з 2013 р.
❖ Зменшення внутрішніх туристів із загальної обласної кількості туристів до
рівня 48,8% в 2017 р. у порівнянні з 2013 р. Середнє значення за 2014-2017 рр. при цьому
становить 963,8 осіб.
Таблиця 1. Туристичні потоки Миколаївської області за 2000-2017 рр.,
осіб по рокам

Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Середнє значення за
2014-2017 рр.
Відхилення 2017 р. +/в.п. від 2013 р.
від 2000 р.

Кількість туристів,
обслугованих
туроператорами
та турагентами –
усього
34536
60414
62990
84882
61355
53802
48689
58082
54271
33147
35929
27934
20375
19003
9148
7464
9023
11805

Із загальної кількості туристів:
туристи-громадяни
іноземні
України,
внутрішні
туристи
які виїжджали за
туристи
кордон
4640
556
29340
7370
922
52122
9020
1266
52704
11312
1518
72052
11896
2572
46887
8282
3188
42332
4134
5508
39047
6422
6860
44800
5156
7935
41180
3415
6782
22950
4762
7151
24016
3973
8479
15482
4179
9290
6906
5108
9362
4533
7582
1566
6631
833
8369
654
9
10994
802

9360,0

2,3

8394,0

963,8

-37,0

-

45,0

-48,8

-65,8

-99,8

1877,3

-97,3

Джерело: сформовано та розраховано автором за даними [1].
Індикатори туристичної сфери регіону слугують загальними індикаторами рівня
розвитку не лише туристичної сфери, а и в цілому регіону. Рівень туристичних потоків
для будь-якої області є відображенням туристичного клімату та загальної державної
політики у сфері туризму. Стимулювання та розвиток туристичної галузі напряму
залежить від кількості осіб, які протягом звітного періоду скористалися послугами
туроператорів та турагентів на рівні областеи та регіонів.
Показник кількості туристів, обслугованих туроператорами та турагентами
Миколаївської області, демонструє негативну динаміку скорочення починаючи з 2004 р.,
хоча з 2000 по 2003 спостерігалася позитивна динаміка зростання. Водночас зростає
показник потоку туристів – громадян України, які виїжджали за кордон. Зазначена
ситуація характерна не тільки для Миколаївської області, а и для Причорноморського
регіону в цілому.
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Формування активної регіональної туристичної політики на сучасному етапі в
Миколаївськіи області потребує проведення аналізу основних негативних чинників,
більшість з яких характерні як для країни в цілому, так і для її регіонів:
❖ недостатня кількість якісних туристичних продуктів;
❖ відсутність курортів місцевого та державного значення;
❖ відсутність інформаційної платформи розвитку туристичної сфери області;
❖ відсутність мережі об’єктів індустрії розваг;
❖ нерозвиненість у більшості районів області готельної інфраструктури та
придорожнього сервісу;
❖ необхідність інформаційної підтримки об’єктів історико-культурного та
природно-рекреаційного значення;
❖ недостатня кількість осередків сільського (зеленого) та екологічного видів
туризму.
Транспортні шляхи регіону перебувають у незадовільному стані та не
відповідають міжнародним вимогам щодо швидкого, надіиного, безпечного та
комфортного перевезення туристів.
Сучасна нормативно-правова база, яка регламентує діяльність суб’єктів
підприємництва на ринку туристичних послуг України, не є досконалою, у ніи закладена
суттєва суперечність між пріоритетними напрямами та цілями державної туристичної
політики, для неї характерна певна декларативність, яка не підкріплюється належними
механізмами стимулювання розвитку вітчизняного туристичного бізнесу загалом та
іноземного туризму зокрема. Через це більшість правових норм, які регламентують
туристичну діяльність, не виконуються належним чином, що гальмує вирішення
багатьох актуальних проблем туристичної галузі. Заходи з удосконалення нормативноправової бази повинні бути спрямовані як на створення сприятливих умов для розвитку
вітчизняного туристичного бізнесу, так і реальних економічних механізмів
стимулювання розвитку туристичної галузі.
Підвищення ефективності державного регулювання туристичної сфери регіону
має складатися з пріоритетних напрямів, серед яких:
❖ удосконалення нормативно-правової бази туристичної сфери, завданням якої
є регулювання діяльності організацій туристичної сфери, а також забезпечення їх
захисту у разі виникнення питань організаційно-правового характеру;
❖ здійснення заходів щодо залучення в туристичну сферу регіону не тільки нових
суб'єктів туристичної діяльності, а й підприємницького сектора в цілому;
❖ проведення державними природоохоронними органами регулярного
екологічного контролю з метою запобігання природного дисбалансу на території
туристичного регіону;
❖ вдосконалення інформаційної та статистичної бази туристичної сфери з метою
здійснення детального аналізу та контролю туристичної діяльності в регіоні;
❖ інформаційно-рекламне забезпечення туристичного регіону за допомогою
використання сучасних маркетингових досліджень, а також інформаційних і
комунікаційних технологій [2].
Першим елементом, якии формує конкурентні переваги міжнародного
туристичного регіону, є формування та впровадження туристичного іміджу регіону. У
туристичніи сфері імідж має важливе місце, оскільки лише при становленні позитивного
туристичного іміджу регіону або окремих країн можна бути впевненим у иого
привабливості, і, як наслідок, иого конкурентоспроможності в порівнянні з іншими
туристичними регіонами. У зв’язку з цим особливого значення у сфері туризму набуває
маркетинг, завданням якого є виявлення та задоволення потреб туристів, інформування
про доступні або необхідні туристичні продукти/послуги, а також про місця, де можна ці
продукти/послуги придбати. Замислюючись про туристичну поїздку, турист сприимає
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туристичнии регіон як образ, якии формується завдяки різним факторам, серед яких
може бути географічне розташування туристичного регіону, иого історико-культурна
спадщина, екологічнии, соціально-економічнии стан туристичного регіону, а також
фактори суб'єктивного характеру, такі як відгуки та судження родичів, друзів. Таким
чином, в цілому сукупність перерахованих факторів дає уявлення про імідж
туристичного регіону, якии сформувався в індивідуальніи і масовіи підсвідомості людеи.
З цього випливає, що туристичнии імідж здатнии впливати на поведінку учасників
туристичного процесу, тим самим формуючи иого туристичну конкурентоспроможність
на різних рівнях [3, 4].
Поряд з цим, все більшої актуальності набуває основна ідея Стратегії розвитку
туризму та курортів України на період до 2026 року – формування сприятливих умов для
активізації розвитку сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами
якості та з урахуванням європеиських цінностеи, перетворення її на високорентабельну,
інтегровану у світовии ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення
соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню
якості життя населення, гармоніиному розвитку і консолідації суспільства,
популяризації України у світі [5]. Тому прагнення органів державної влади полягає у
реалізації даної ідеї через:
❖ забезпечення координуючої ролі держави в реалізації національної
туристичної політики із застосуванням принципів державно-приватного партнерства,
організації наукових досліджень, розвитку людського потенціалу;
❖ концентрацію ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку сфери
туризму та курортів;
❖ створення загальнодержавної інформаціиної системи у сфері туризму та
курортів та її інтеграцію до світової інформаціиної туристичної мережі;
❖ удосконалення законодавства з питань регулювання суспільних відносин у
сфері туризму та курортів;
❖ сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері
туризму та курортів;
❖ удосконалення на постіиніи основі бізнес-клімату та розвитку добросовісної
конкуренції;
❖ запровадження інституту саморегульованих організаціи у сфері туризму та
курортів (створення національної туристичної організації);
❖ розроблення національних стандартів відповідно до міжнародних стандартів;
❖ популяризацію нашої держави у світі та просування якісних національних
туристичних продуктів у світовому інформаціиному просторі;
❖ розвиток туристичних територіи [5].
Одним з інструментів реалізації регіональної туристичної політики, якии у
сучасних умовах дає змогу сконцентрувати фінансові, трудові, матеріально-технічні и
інші ресурси, скерувати потенціал підприємств, установ, організаціи на вирішення
пріоритетних завдань, спрямованих на покращення стану санаторно-курортного
господарства, туризму і відпочинку та створення належних умов для забезпечення
якісного зростання рівня туристичних послуг, є регіональні програми розвитку
рекреації і туризму [6]. Отже, регіональна туристична політика спирається на
національну туристичну політику і знаходить своє відображення в регіональних
програмах розвитку туризму, які створюються з урахуванням специфічних умов
розвитку, стратегічних цілеи і завдань конкретних територіи.
Для сприяння розвитку туризму та рекреації в національніи економіці, особливо
в малих містах, необхідно активно стимулювати бізнес у сфері рекреації, створювати і
підтримувати сприятливии інвестиціинии клімат, залучати бізнес для створення
центрів туристичного профілю, розробки нових туристичних маршрутів, формування
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маркетингової стратегії туризму та використання інструментів фінансової допомоги.
Розвиток рекреаціино-туристичної галузі в Україні не є безнадіиним, оскільки існує
значна кількість місць відпочинку. Недоліком можна назвати недостатню обізнаність в
Україні щодо існуючих здравниць та санаторіїв. Ми рекомендуємо використовувати
інноваціині маркетингові методи для поліпшення туристичної галузі. Стратегічне
планування в даному разі є необхідною складовою для подальшої ефективної роботи
зон відпочинку в Україні. Для позитивного позиціонування на туристичному ринку
необхідно надати нішу – природні послуги. Унікальність рекреаціиних послуг і активне
їх просування привертають увагу широкого кола потенціиних клієнтів. Інвестиції в
туристичну галузь можна назвати ризикованими, оскільки Україна в дании час
переживає період, що характеризується політичною и економічною нестабільністю.
Однак при правильному плануванні и адекватному управлінні коштами є можливість
відновити та закріпити у свідомості споживачів позитивнии імідж рекреаціинотуристичної галузі України [5, 6, 7].
Для того, щоб сформувати туристичнии імідж регіону, необхідно провести заходи,
пов'язані з розширенням та повним описом туристичного регіону. У першу чергу,
потрібно зрозуміти, як відбувається иого формування та наповнення певними,
властивими конкретному туристичному регіону характеристиками. Також необхідно
визначити фактори об'єктивного і суб'єктивного характеру, які впливають на
регіональнии імідж. До об’єктивних факторів можна віднести науково-технічнии
потенціал, ресурсну базу, історичні та культурні відмінності, інвестиціинии клімат. До
суб’єктивних факторів належить ставлення та сприиняття туристичного регіону
туристами, туристичнии образ регіону, якии склався у свідомості туристів, рівень
гостинності туристичного регіону та людеи, які в ньому проживають та ін.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Сучасна нормативно-правова база, яка регламентує діяльність суб’єктів
підприємництва на ринку туристичних послуг України, не є досконалою, у ніи закладена
суттєва суперечність між пріоритетними напрямами та цілями державної туристичної
політики, для неї характерна певна декларативність, яка не підкріплюється належними
механізмами стимулювання розвитку вітчизняного туристичного бізнесу загалом та
іноземного туризму зокрема. Більшість правових норм, які регламентують туристичну
діяльність, не виконуються належним чином, що гальмує вирішення багатьох
актуальних проблем туристичної галузі. Заходи з удосконалення нормативно-правової
бази повинні бути спрямовані як на створення сприятливих умов для розвитку
вітчизняного туристичного бізнесу, так і реальних економічних механізмів
стимулювання розвитку туристичної галузі.
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Резнік, Н. П. Прогнозування поведінки біржового ф’ючерсного ринку сільськогосподарської продукції [Текст] / Надія Петрівна Резнік, Анатоліи Володимирович
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Анотація
Вступ. Основою дослідження є загальнонаукові методи аналізу та синтезу індукції і
дедукції, сходження від абстрактного до конкретного, а також специфічні методи
аналізу: групування, порівняння, систематичний та інші.
Мета дослідження полягає в дослідженні ризиків та прогнозів щодо поведінки
біржового ф’ючерсного ринку сільськогосподарської продукції.
Результати. У статті проаналізовано дослідження методики прогнозування поведінки
біржового ринку на основі аналізу стану ринку ф'ючерсних контрактів, що дають змогу
висвітити основну ідею запропонованої методики, яка полягає в отриманні
прогностичних значень поведінки ринку ф'ючерсних контрактів, за результатами яких з
урахуванням взаємозв'язків сегментів біржового ринку робиться прогноз поведінки
біржового ринку. Висвітлено, що запропонована методика прогнозування поведінки
біржового ринку на основі аналізу стану ринку ф'ючерсних контрактів на пшеницю
постійно отримує нову інформацію і до кінця періоду випробування відображає
тенденцію розвитку процесу, що існує в даний момент. Проведене порівняння інших
методів прогнозування економічних показників з пропонованим підходом за допомогою
моделі Брауна і авторегресії (AP-моделі), що реалізована в пакеті інженерних розрахунків
МаtLаЬ дає змогу побачити неспроможність останніх при більш коливальному русі ціни
контракту. Тому при прогнозуванні динаміки ринків ф'ючерсних контрактів, яка, як
правило, змінюється дуже стрімко, найбільш доцільно використовувати синергетичні
методи прогнозування. Досліджено, що актуальність проблеми вивчення і прогнозування
ринкових тенденцій обумовлена не тільки інтересами приватних або корпоративних
інвесторів. Достовірна інформація про розвиток біржового ринку необхідна і для
забезпечення потреб органів державного управління.
Результати. Було проведено порівняння інших методів прогнозування економічних
показників з пропонованим підходом. Висвітлено, що для цього дослідження була обрана
модель Брауна і стандартна нейромережа, реалізована в пакеті інженерних розрахунків
МаtLаЬ спеціально для прогнозування динаміки активів.
Ключові слова: ф’ючерс, ф’ючерсний ринок, сільськогосподарська продукція, прогнозування, ризики, біржа, біржовий
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Abstract
Introduction. This article presents the analysis of the methodology for forecasting the behavior
of the market based on the analysis of the market for financial contracts, giving the opportunity
to see the basic idea of the forecast methodology of the market in the process of calculating the
forecast values of the market behavior prognosis.
The purpose of the article is to study the risks and forecasts for the behavior of the exchange
futures market for agricultural products.
Results. It is evident that the methodology for forecasting the behavior of the market based on
analyzing the standard of futures contracts for wheat has been gradually receiving new
information and until the end of the period reflects the main trends. The behavior of a particular
point is also analyzed, but when the horizontal trend of the coordinate of a particular point is the
same, when moving to the input trend, the coordinates of a particular point are seen from a
particular point and the trend towards a particular coordinate is shown in line with the horizontal
trend, and the difference between the coordinates and the real values of the price is positive.
Carrying out a test of the other methods for forecasting economic indicators with the help of the
advancement of the additional Brown model and the A-Y-model, implemented in the package of
engineering projects of MatLаb, helps define the contract price. That is, when forecasting the
dynamics of the markets of futures contracts, as a rule, the dynamics of the forecasting methods
will change dramatically.
Further, the urgency of the problem of investment and forecasting of market tends is not only due
to the interests of private or corporate investors. Adequate information about the development of
the market is necessary for securing the needs of the state administration bodies.
Conclusions. The comparison of different methods of forecasting economic indicators with the
proposed approach was made. It is highlighted that a Brown model and a standard neural
network, implemented in the MatLab engineering calculation package specifically for forecasting
asset dynamics, were chosen for this study.
Keywords: futures, futures market, agricultural products, forecasting, risks, exchange, stock
market.
JEL classification: Q14
Вступ
Становлення українського ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію
зумовило проблему вибору надіиних та апробованих методів аналізу и управління
ринковою ситуацією. При цьому накопичені вітчизняною наукою методи і методики
управління і регулювання в окремих галузях виробничої діяльності та в соціальнодемографічніи сфері не могли бути шаблонно перенесені на фінансові процеси з огляду
на їх суттєву специфіку.
Актуальність проблеми вивчення і прогнозування ринкових тенденціи
обумовлена не тільки інтересами приватних або корпоративних інвесторів. Достовірна
інформація про розвиток біржового ринку необхідна і для забезпечення потреб органів
державного управління. З одного боку, держава сама виступає в якості великого
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емітента. З іншого боку, є один з чутливих індикаторів стану економіки держави,
практично негаино реагує, на що з'являються негативні тенденції і чинники – це
ф'ючерснии ринок.
У науковій, науково-практичній та навчальній літературі, а також у вітчизняній
практиці мають місце кілька підходів до дослідження стану ринку ф'ючерсних
контрактів, які базуються на певних концепціях його розвитку і включають ті чи інші
групи методів.
Питанню поведінки біржового ф’ючерсного ринку сільськогосподарської
продукції присвячена достатньо велика кількість праць як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців, серед них: Акмаєв А.І. [1], Воскобіиник Ю.П. [6], Гноєвии В.Г. [7], Васильев Г.А.,
Каменева Н.Г. [5], Дем’яненко С.І. [9] та інші. У своїх працях учені досліджували аналіз та
прогнозування біржового ф’ючерсу на ринку сільськогосподарської продукції, иого
структуру та методи. Проте, залишаються питання, які потребують подальшого
вивчення, особливо ті, що стосуються інформації для аналізу результатів діяльності.
Мета та завдання статті
Метою статті є узагальнити подальші прогнози поведінки біржового ф’ючерсного
ринку сільськогосподарської продукції та перспективи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження
Завчасне отримання інформації про маибутні кризові явища може дозволити
державним органам застосувати своєчасні регулюючі заходи щодо запобігання або
пом'якшення небажаних наслідків. Під кризовими явищами в даному випадку
розуміється перенасичення ринку зерновими.
Для маибутніх ситуаціи дуже важливо відповісти на питання, а чи можна всього
цього уникнути або, принаимні, згладити негативні наслідки кризи. Це завдання і
дозволяє вирішувати пропонована методика прогнозування поведінки фінансового
ринку на основі аналізу стану ринку ф'ючерсних контрактів.
Прогнозування – наиважливішии компонент аналітичної роботи, що дозволяє
передбачити наибільш имовірнии розвиток подіи, а також оцінити, які заходи впливу
приведуть до тих чи інших результатів. Саме тому прогнозніи діяльності відводиться
провідна роль в економічному аналізі, проведеному Центральними Банками країн з
ринковою економікою.
Виходячи із завдань прогнозування і специфіки окремих сегментів біржового
ринку, представляється доцільним виділити чотири блоки робіт. По-перше,
короткострокове прогнозування наибільш важливих індикаторів фінансового ринку
(курсу USD зведених фондових індексів ММВБ і РТС, ставок МБК, котирувань ліквідних
ф'ючерсних контрактів). Конкретно – побудова прогнозів тижневої глибини, зроблених
за станом на кінець останнього торгового дня робочого тижня.
По-друге, середньострокове (глибиною в рік) прогнозування тих самих
індикаторів фінансового ринку. Форма прогнозів може бути різна, залежно від
особливостей прогнозованого індикатора. У даній ситуації прогноз виявиться у
визначенні орієнтовних дат можливих спадів і підйомів із зазначенням мінімальних і
максимальних значень індексів.
По-третє, змістовним, а можливо, й найбільш важливим завданням є
прогнозування криз [8].
І, нарешті, по-четверте, прогнозування поведінки фінансового ринку може
полягати в оцінці деяких величин, які не є прогнозами в прямому сенсі, але можуть
інформувати про найбільш ймовірні тенденції розвитку.
Іноді на реалізацію прогнозу (а точніше на иого нереалізацію) впливає якась
екстраординарна подія, спрогнозувати яку було неможливо. В основному це відноситься
до політичних рішень, криз та ін. В такому випадку зіставлення прогнозу з фактичним
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ходом подіи дозволяє судити про ступінь впливу тієї чи іншої особливої події на
поведінку біржового ринку. В цьому криється користь нереалізованого прогнозу.
Накопичення світовим співтовариством інформації про особливості та ступені впливу
«невраховуваних» подіи на біржовии ринок може дозволити підіити до сценарного
прогнозування.
Є всі підстави очікувати, що пропоновании підхід аналізу взаємозв'язків
дозволить створити якісно новии інструментаріи прогнозування ринку и аналізу
варіантів розвитку основних загальноекономічних показників при різних реальних
умовах, які можуть скластися як в результаті цілеспрямованого впливу на господарські
процеси, так і при розвитку на самостіиніи основі. Ефективне регулювання ринку
нерозривно пов'язане з умінням передбачити і кількісно оцінювати наслідки від
введення заходів впливу на нього. Прогнозування поведінки окремо взятого сегменту
не буде задовільним, якщо не враховувати взаємозалежності між сегментами ринку.
Якщо відома структура впливу одного сегменту ринку на іншии, то при наявності якоїсь
інформації про подальшу поведінку першого (наприклад, ступеня регулюючого впливу
державного органу), можна спрогнозувати розвиток ситуації на останньому. Так може
виглядати реалізація на основі отриманих результатів концепції сценарного
прогнозування. Разом з тим, отримані результати знаходять вельми корисне
застосування і при короткостроковому прогнозуванні динаміки фінансового ринку [10].
Розглянемо методику прогнозування поведінки біржового ринку на основі
аналізу стану ринку ф'ючерсних контрактів. Основна ідея запропонованої методики
полягає в отриманні прогностичних значень поведінки ринку ф'ючерсних контрактів, за
результатами яких з урахуванням взаємозв'язків сегментів біржовогоо ринку робиться
прогноз поведінки біржового ринку.
Прогноз, засновании на описі динаміки ринку ф'ючерсних контрактів, містить два
елементи: точковии та інтервальнии прогнози. Точковии прогноз – це прогноз, яким
називається єдине значення прогнозованого показника. Встановлення інтервалу
значень, в якому з достатньою часткою впевненості можна очікувати появи
прогнозованої величини, називається інтервальним прогнозом.
Побудова точкового прогнозу. На першому етапі побудови точкового прогнозу
визначаються невідомі параметри системи. Для цього опис динаміки ринку ф'ючерсних
контрактів (П1) розглядаємо у фіксовані моменти часу t-2, t-1. Тут t – останніи відомии
момент часу. відповідно:
Х1(t) - останнє відоме значення ціни контракту,
Х2(t) - останнє відоме значення обсягу торгів,
Х 3(t) - останнє відоме значення «відкритого інтересу».
𝑑X1 (t−2)
= a1 X1 (t − 2) + a2 X1 (t − 2)X2 (t − 2) + a3 X1 (t − 2)X 3 (t − 2)
(1)
𝑑𝑡
𝑑X1 (t−1)
𝑑𝑡

= a1 X1 (t − 1) + a2 X1 (t − 1)X2 (t − 1) + a3 X1 (t − 1)𝑋3 (𝑡 − 1)
𝑑X1 (t)
𝑑𝑡

𝑑X2 (t−2)
𝑑𝑡
𝑑X2 (t−1)
𝑑𝑡

(4)

= b1 X1 (t − 1)X2 (t − 1) + b2 X2 (t − 1) + b3 X2 (t − 1)𝑋3 (𝑡 − 1)

(5)

𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3)

= b1 X1 (t − 2)X2 (t − 2) + b2 X2 (t − 2) + b3 X2 (t − 2)𝑋3 (𝑡 − 2)

𝑑X2 (t)
𝑑X3 (t−2)

= a1 X1 (t) + a2 X1 (t)X2 (t) + a3 X1 (t)𝑋3 (𝑡)

(2)

= b1 X1 (t)X2 (t) + b2 X2 (t) + b3 X2 (t)𝑋3 (𝑡)

= c1 X1 (t − 2)X3 (t − 2) + c2 X2 (t − 2)X3 (t − 2) + c3 X 3 (t − 2)

𝑑X3 (t−1)
𝑑𝑡

(6)
(7)

= c1 X1 (t − 1)X3 (t − 1) + c2 X2 (t − 1)X3 (t − 1) + c3 X3 (t − 1) (8)
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𝑑X3 (t)
𝑑𝑡

(9)

= c1 X1 (t)X3 (t) + c2 X2 (t)X3 (t) + c3 X3 (t)

У матричній формі цей запис буде мати такий вигляд:
⃗ t = Qt𝐾
⃗t
𝐷

(10)

⃗ t – вектор перших похідних, 𝐾
⃗ t – вектор невідомих параметрів системи:
де 𝐷
𝑟
̅𝑡 = [𝑑𝑥1 (𝑡−2) 𝑑𝑥1 (𝑡−1) 𝑑𝑥1 (𝑡) 𝑑𝑥2 (𝑡−2) 𝑑𝑥2 (𝑡−1) 𝑑𝑥2 (𝑡) 𝑑𝑥3 (𝑡−2) 𝑑𝑥3 (𝑡−1) 𝑑𝑥3 (𝑡)]
𝐷
𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝐴 0 0
𝑟
̅
[𝑎
]
𝐾𝑡 = 1 _𝑎2 _𝑎3 _𝑏1 _𝑏2 _𝑏3 _𝑐1 _𝑐2 _𝑐3 , 𝑄𝑡 = [ 0 𝐵 0 ]
0 0 𝐶
𝑋1 (𝑡 − 2) 𝑋1 (𝑡 − 2)𝑋2 (𝑡 − 2) 𝑋1 (𝑡 − 2)𝑋3 (𝑡 − 2)
𝐴 = [𝑋1 (𝑡 − 1) 𝑋1 (𝑡 − 1)𝑋2 (𝑡 − 1) 𝑋1 (𝑡 − 1)𝑋3 (𝑡 − 1)]
𝑋1 (𝑡)
𝑋1 (𝑡)𝑋2 (𝑡)
𝑋1 (𝑡)𝑋3 (𝑡)
𝑋1 (𝑡 − 2)𝑋2 (𝑡 − 2)
𝐵 = [𝑋1 (𝑡 − 1)𝑋2 (𝑡 − 1)
𝑋1 (𝑡)𝑋2 (𝑡)

𝑋2 (𝑡 − 2)
𝑋2 (𝑡 − 1)
𝑋2 (𝑡)

𝑋2 (𝑡 − 2)𝑋3 (𝑡 − 2)
𝑋2 (𝑡 − 1)𝑋3 (𝑡 − 1)]
𝑋2 (𝑡)𝑋3 (𝑡)

𝑋1 (𝑡 − 2)𝑋3 (𝑡 − 2)
𝐶 = [𝑋1 (𝑡 − 1)𝑋3 (𝑡 − 1)
𝑋1 (𝑡)𝑋3 (𝑡)

𝑋2 (𝑡 − 2)𝑋3 (𝑡 − 2)
𝑋2 (𝑡 − 1)𝑋3 (𝑡 − 1)
𝑋2 (𝑡)𝑋3 (𝑡)

𝑋3 (𝑡 − 2)
𝑋3 (𝑡 − 1)]
𝑋3 (𝑡)

(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

Вектор перших похідних може бути знаидении різними способами. Якщо
тимчасові ряди мають довжину поблизу мінімальної (три значення рівня ряду), похідні
обчислюються методом кінцевих різниць. Якщо ж довжина часового ряду складає
більше десяти значень, наибільш доцільно використовувати сплаини [6, 9].
Вектор невідомих параметрів системи знаидемо за формулою:
⃗ t = Qt-1𝐾
⃗t
𝐷
(16)
-1
Де Qt – зворотня матриця до матриці Qt.
Знаидені параметри системи я 𝑎1 ,𝑎2 , 𝑎3 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑐1, 𝑐2 , 𝑐3 підставляємо в опис
динаміки ринку ф'ючерсних контрактів (П1) і вважаємо їх постіиними на етапі
прогнозування. Далі, вирішуючи завдання для системи звичаиних диференціальних
рівнянь з початковими умовами в точці t (останні відомі значення рівнів рядів),
знаходимо 𝑋p – вектор прогностичних значень в точці t+1 Відповідно: Х1(t+1) –
прогностичне значення ціни контракту, Х2(t +1) – прогностичне значення обсягу торгів,
X3(t+1) – прогностичне значення «відкритого інтересу».
В результаті отримуємо точковии прогноз на один крок вперед. Під кроком
прогнозування розуміється торгова сесія, яка може становити – один день, один
тиждень, один місяць та ін.
Інтегруючи з заданими початковими умовами і знаиденими параметрами модель
(П1) на більшии інтервал часу, можна отримати більш довгостроковии прогноз. Але
необхідно зазначити, що якість такого прогнозу з часом погіршується, що пояснюється
чутливістю хаотичних систем до завдання початкових умов і параметрів системи.
Максимальне число кроків, які забезпечують прогноз із заданим рівнем якості за даною
схемою, дорівнює приблизно трьом-п'яти значень.
Особливість хаотичних систем (до яких можна віднести динаміку ф'ючерсних
ринків) складається в їх гіперчутливості до точності завдання параметрів і початкових
умов [9]. Тому короткострокове прогнозування економічних показників наибільш
якісно здіиснюється за допомогою безперервно підлаштованих моделеи, які дозволяють
враховувати тимчасову цінність інформації.
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Загальна схема побудови адаптивних моделеи може бути представлена таким
чином. З кількох перших рівнів ряду оцінюються значення параметрів моделі. За
наявною моделлю будується прогноз на один крок вперед, причому иого відхилення від
фактичних рівнів ряду розцінюється як помилка прогнозування, яка враховується
відповідно до приинятої схеми коригування моделі. Далі по моделі зі скоригованими
параметрами розраховується прогнозна оцінка на наступнии момент часу і т. д.
Таким чином, модель постіино отримує нову інформацію і до кінця періоду
випробування відображає тенденцію розвитку процесу, що існує в дании момент.
Розглянемо дві схеми адаптації. Перша схема адаптації будується для параметрів
опису динаміки ринку ф'ючерсних контрактів (П1) за таким алгоритмом:
1. Розглядаємо тимчасові ряди довжиною N значень: X1(t) – ціна контракту,
X2(t) – обсяг торгів, X3(t) – «відкритии інтерес». За розробленою схемою знаходимо
⃗ t – вектор параметрів моделі. Здіиснюючи на кожному кроці перенесення відліку часу
𝐾
⃗ t+j.
на одні інтервал вперед, знаходимо сукупність векторів 𝐾
Таким чином, отримуючи дев'ять часових рядів – параметрів опису (П1):
про,𝑎1𝑡 ,𝑎2𝑡 , 𝑎3𝑡 , 𝑏1𝑡 , 𝑏2𝑡 , 𝑏3𝑡 , 𝑐1𝑡 , 𝑐2𝑡 , 𝑐3𝑡 де j = 1, 2, ..., n.
2. Використовуючи оператор згладжування, з початкових часових рядів а] 𝑎1𝑡 ,𝑎2𝑡 ,
𝑎3𝑡 , 𝑏1𝑡 , 𝑏2𝑡 , 𝑏3𝑡 , 𝑐1𝑡 , 𝑐2𝑡 , 𝑐3𝑡 де j = 1, 2, ..., n, отримуємо згладжені ряди
St(N) = αSt(N) (y) + (1-α) St-1(N)(y)
(17)
де 0 <α<1 – константа згладжування.
3. Для кожного з дев'яти знаидених часових рядів оцінюємо коефіцієнти
прогнозування полінома А0 і А1 за допомогою методу наименших квадратів.
Yp(t) = A0 + А1t
(18)
4. Використовуючи знаидені коефіцієнти А0 і А1, знаходимо прогноз параметрів
опису (П1) на один крок вперед (k: = 1).
Yp(t, k) = A0(t) + А1(t)k
(19)
5. Розрахункове значення Yp(t, k) порівнюємо з фактичним Y(t) і обчислюємо
величину їх розбіжності (помилку). При k = 1 маємо:
ε(t + 1) - Y (t +1) - Yp(t+1)
(20)
6. Підставляючи знаидені параметри в опис (П1) і задаючи початкові умови,
значення Х1(t), Х2(t), Х3(t) в точці: t=n + 1, моделюючи систему (П1) на один крок вперед;
ε (t) - помилка прогнозування параметрів опису динаміки ринку ф'ючерсних контрактів
(П1), обчислена в момент часу (t-1) на один крок вперед.
7. За допомогою прогностичного полінома зі скоригованими коефіцієнтами А0
знаходимо прогноз кожного з дев'яти параметрів опису (П1): Якщо t<n, то повертаємося
до п. 5, якщо t=n, то побудовану модель можна використовувати для прогнозування
параметрів опису (П1) на маибутнє.
8. Використовуючи отримании прогнозовании поліном параметрів опису
динаміки ринку ф'ючерсних контрактів (П1), знаходимо𝑎1 ,𝑎2 , 𝑎3 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑐1, 𝑐2 , 𝑐3 в точці
t=n+1. Підставляючи знаидені параметри в опис (П1) і задаючи початкові умови,
значення Х1(t), Х2(t), Х3(t) в точці: t=n+1, інтригуючи систему (П1) на один крок вперед.
Для отримання подальшого прогнозу початкові умови в описі (П1) переносяться на один
інтервал часу вперед на кожному кроці прогнозування, а параметри моделі перебувають
з використанням прогностичного полінома підстановкою в нього величини до
відповідного періоду попередження.
Описана схема досить успішно відтворює еволюціину зміну досліджуваної динаміки. Але, як правило, умови, які формують ціну контракту на ринку, змінюються дуже
швидко. Тому при побудові короткострокового прогнозу наибільш інформативними
потрібно вважати саме останні значення часового ряду, що безпосередньо передують
факту прогнозування [8]. Дані значення доцільно використовувати не тільки в якості
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початкових умов, але і відобразити тимчасову цінність інформації при розрахунку
параметрів опису динаміки ринку ф'ючерсних контрактів (П1).
Алгоритм другої схеми адаптації опису динаміки ринку ф'ючерсних контрактів
(П1) буде виглядати наступним чином:
⃗ t – вектор параметрів моделі.
1. Як було описано вище, знаходимо 𝐾
2. За описом (П1) будуємо прогноз на один крок вперед, задаючи початкові умови
в точці t – останні відомі значення часових рядів: Х1(t) – ціна контракту, Х2(t) – обсяг
торгів, Х2(t) – «відкритии інтерес».
⃗ t+1 з урахуванням останніх отриманих
3. Проводимо перерахунок параметрів 𝐾
реальних значень часових рядів. Для цього розглядаємо опис динаміки ринку
ф'ючерсних контрактів (П1) в наступні фіксовані моменти часу t -1, t, t+1, де (t+1) –
останнє отримане значення при роботі в режимі реального часу, тобто здіиснюємо
перенесення відліку: часу на один інтервал вперед:
𝐴 0 0
𝑄𝑡 = [ 0 𝐵 0 ]
(21)
0 0 𝐶
𝑋1 (𝑡 − 1) 𝑋1 (𝑡 − 1)𝑋2 (𝑡 − 1) 𝑋1 (𝑡 − 1)𝑋3 (𝑡 − 1)
𝑋1 (𝑡)𝑋2 (𝑡)
𝑋1 (𝑡)𝑋3 (𝑡)
𝐴 = [ 𝑋1 (𝑡)
]
(22)
𝑋1 (𝑡 + 1) 𝑋1 (𝑡 + 1)𝑋2 (𝑡 + 1) 𝑋1 (𝑡 + 1)𝑋3 (𝑡 + 1)
𝑋1 (𝑡 − 1)𝑋2 (𝑡 − 1) 𝑋2 (𝑡 − 1) 𝑋2 (𝑡 − 1)𝑋3 (𝑡 − 1)
𝑋1 (𝑡)𝑋2 (𝑡)
𝑋2 (𝑡)
𝑋2 (𝑡)𝑋3 (𝑡)
𝐵=[
]
(23)
𝑋1 (𝑡 + 1)𝑋2 (𝑡 + 1) 𝑋2 (𝑡 + 1) 𝑋2 (𝑡 + 1)𝑋3 (𝑡 + 1)
𝑋1 (𝑡 − 1)𝑋3 (𝑡 − 1) 𝑋2 (𝑡 − 1)𝑋3 (𝑡 − 1) 𝑋3 (𝑡 − 1)
𝑋1 (𝑡)𝑋3 (𝑡)
𝑋2 (𝑡)𝑋3 (𝑡)
𝑋3 (𝑡) ]
𝐶=[
(24)
𝑋1 (𝑡 + 1)𝑋3 (𝑡 + 1) 𝑋2 (𝑡 + 1)𝑋3 (𝑡 + 1) 𝑋3 (𝑡 + 1)
Підставляємо знаидені параметри 𝑎1 ,𝑎2 , 𝑎3 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑐1, 𝑐2 , 𝑐3 в систему (П1).
Вирішуючи задачу Коші для системи звичаиних диференціальних рівнянь при
початкових умовах в точці t+1, знаходимо вектор прогностичних значень в точці t + 2.
Результати прогнозування за другою схемою представлені на рис. 1. і 2. Таким
чином, згідно з другою схемою, на кожному кроці здіиснюється оновлення параметрів
моделі 𝑎1 ,𝑎2 , 𝑎3 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑐1, 𝑐2 , 𝑐3 і початкових умов з урахуванням розвитку подіи, що
дозволяє застосовувати опис динаміки ринку ф'ючерсних контрактів в реальному часі і
відсувати горизонт прогнозування. Аналізуючи отримані результати, необхідно
відзначити, що дана схема адаптації успішніше вловлює флуктуації економічних
показників, ніж перша схема адаптації [3].
Для побудови інтервального прогнозу необхідно, в першу чергу, проаналізувати
помилки прогнозу, яка представляється послідовністю ε1 ,t=1,2,.., n. При цьому, ε1
повинні бути випадковими величинами і відповідати нормальним законам розподілу.
Аналізуючи тимчасовии ряд ε1, доводимо випадковість коливань рівнів ε1,
використовуючи критеріи піків. Для цього підрахуємо число випадків, коли ε1>ε1; при
i<j так зване число поворотних точок (або піків) Р. Критерієм випадковості ряду ε1 з 5%
рівнем значущості є виконання наступної нерівності [6, 9]:
2

16𝑛−29

𝑃 > [3 (𝑛 − 2) − 1.96√

90

]

(25)

Гіпотеза про випадковості рівнів ряду ε1 приинята при 5% рівня значимості. Далі
припускаємо, що ε1 має нормальнии розподіл і розглядаємо питання про узгодженість
статистичного і теоретичного розподілів, використовуючи критеріи «Хі-квадрат» [2628]. Гіпотеза про нормальність розподілу ряду е, приимається при значенні α = 0,05.
Інтервальнии прогноз будується за наступною схемою:
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𝑈𝑝 = 𝑋𝑝 ± √𝑆𝑝2 𝑡𝑎
(26)
де tα – квантиль Стьюдента, що визначається з довідкових таблиць [26-28];
Xp передбачене значення; Sp2 – вибіркова дисперсія помилок прогнозу, яка визначається
за часовим рядом ε1.

Рис. 1. Прогнозування динаміки ціни контракту (пшениця).
Джерело: складено за [1]
1. Визначаємо координати п'яти точок рівноваги.
𝑐
𝑏
𝑐
𝑎
𝑏
𝑎
𝑂1 = [0, 0, 0] , 𝑂2 = [0, − 𝑐3 , − 𝑏2 ], 𝑂3 = [− 𝑐3 , 0, − 𝑎1 ], 𝑂4 = [− 𝑏2 , − 𝑎1 , 0],
2

𝑂5 = [

3
1
−𝑎2 𝑏3 𝑐3 −𝑎3 𝑏2 𝑐2 +𝑎1 𝑏3 𝑐2 −𝑎3 𝑏1 𝑐3 +𝑎3 𝑏3 𝑐1 −𝑎1 𝑏3 𝑐1

𝑎2 𝑏3 𝑐1 +𝑎3 𝑏1 𝑐2

,

𝑎2 𝑏3 𝑐1 +𝑎3 𝑏1 𝑐2

,

3
1
−𝑎1 𝑏1 𝑐1 +𝑎2 𝑏1 𝑐3 −𝑎2 𝑏2

𝑎2 𝑏3 𝑐1 +𝑎3 𝑏1 𝑐2

3

]

(27)
(28)

2. Проводимо аналіз поведінки особливих точок. Він показав, що серед п'яти точок
рівноваги особливо виділяється одна – О5. Ії координати, як правило, лежать наиближче
до реальних змін ціни контракту, обсягу торгів і «відкритого інтересу».
3. Аналізуючи поведінку особливої точки О5 (див. рис. 2.) помічаємо, що:
46,00
45,00
44,00
43,00
42,00
41,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Динаміка ціни
Координати особливих точок

Рис. 2. Графік накладення рівноваги за період 1 місяць
Джeрeлo дaних: [пoбудoвaнo aвтoрoм]
при русі вздовж горизонтального тренду координати особливої точки О5 лежать
на одному рівні;
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при переході на вхіднии тренд координати особливої точки О5 видаляються від
цього рівня. Різниця між координатою і реальним значенням ціни, як правило,
негативна;
при переході на спадну тенденцію координати особливої точки О5 віддаляються
від рівня горизонтального тренду. Різниця між координатною і реальним значенням
ціни, як правило, є позитивною.
Таким чином, з аналізу поведінки координати особливої точки можна зробити
висновок про зміну загальної тенденції розвитку досліджуваної динаміки.
Було проведено порівняння інших методів прогнозування економічних
показників з пропонованим підходом. Для цієї роботи була обрана модель Брауна і
стандартна неиромережа, реалізована в пакеті інженерних розрахунків МаtLаЬ
спеціально для прогнозування динаміки активів [2].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Дослідження методики прогнозування поведінки біржового ринку на основі
аналізу стану ринку ф'ючерсних контрактів дають змогу висвітити основну ідею
запропонованої методики, що полягає в отриманні прогностичних значень поведінки
ринку ф'ючерсних контрактів, за результатами яких з урахуванням взаємозв'язків
сегментів біржового ринку робиться прогноз поведінки біржового ринку. Показано, що
пропонована методика прогнозування поведінки біржового ринку на основі аналізу
стану ринку ф'ючерсних контрактів на пшеницю постіино отримує нову інформацію і до
кінця періоду випробування відображає тенденцію розвитку процесу, що існує в дании
момент. Аналізуючи поведінку особливої точки, помічаємо, що при русі вздовж
горизонтального тренду координати особливої точки лежать на одному рівні, при
переході на вхіднии тренд координати особливої точки віддаляються від цього рівня і
різниця між координатою і реальним значенням ціни негативна, при переході на спадну
тенденцію координати особливої точки віддаляються від рівня горизонтального
тренду, і різниця між координатами і реальним значенням ціни є позитивною.
Проведене порівняння інших методів прогнозування економічних показників з
пропонованим підходом за допомогою моделі Брауна і авторегресії (АР-моделі), що
реалізована в пакеті інженерних розрахунків МаtLаЬ дає змогу побачити
неспроможність останніх при більш коливальному русі ціни контракту.
Тому при прогнозуванні динаміки ринків ф'ючерсних контрактів, яка, як правило,
змінюється дуже стрімко, наибільш доцільно використовувати синергетичні методи
прогнозування.
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Анотація
Вступ. Процес формування повноцінного ринку агропродовольчої продукції передбачає
всебічне обґрунтування теоретико-методичних основ його функціонування, забезпечення
адекватного завданням розширеного відтворення рівня економічної ефективності
основної діяльності його суб’єктів. Таке обґрунтування має базуватися на узагальненні,
уточненні й систематизації базових економічних категорій і понять, які розкривають
сутність, що відбувається при формуванні та функціонуванні ринку соціальноекономічних процесів, генезису відносин між його учасниками. При цьому поглиблення
функціональної роз’єднаності останніх на тлі необхідності інтенсифікації обмінних
процесів в економіці стають основними причинами розвитку ринку. Питання
ідентифікації економічної суті ринку і визначення принципів його розвитку детально
розглянуті в працях класиків та сучасників економічної наукової думки, втім
проблематики дослідження аграрного ринку залишається досить актуальною, зокрема
у контексті вдосконалення збутової діяльності його суб’єктів.
Метою статті є ідентифікації сутнісних характеристик ринку агропродовольчої
продукції, визначення його функцій та принципів розвитку, а також їх впливу на
ефективне здійснення збутової діяльності аграрних підприємств.
Результати. У процесі дослідження запропоновано узагальнене функціональне
навантаження аграрного ринку та його вплив на економічну поведінку підприємствтоваровиробників. Визначено функціональну структуру ринку продукції аграрних
підприємств. Встановлено, що цільові ринки продукції аграрних підприємств за
конкурентною структурою можна класифікувати як ринки олігопсонії та монопсонії на
рівні підприємства-товаровиробника. Було ідентифіковано економічні передумови та
структурні тенденцій конкурентного розвитку цільових об’єктних ринків продукції
аграрних підприємств.
Висновки. З метою здійснення раціональної конкурентної поведінки кожне аграрне
підприємства має ідентифікувати цільовий ринок як систему, оцінювати фактори
конкурентоспроможності, а також своєчасно мобілізувати важелі управління
конкурентоспроможністю своєї продукції на різних стадіях відтворювального процесу.
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MARKET ASPECTS OF EFFECTIVE SALE FOR AGRARIAN ENTERPRISES
Abstract
Introduction. The formation of a full-fledged market of agri-food products provides a
comprehensive justification of the theoretical and methodological foundations of its operation,
ensuring adequate to the task of expanded reproduction of economic efficiency level in the main
activities of its subjects. Such justification should be based on the generalization, clarification and
systematization of basic economic categories and concepts that reveal the essence that occurs in
the formation and functioning of the market in socio-economic processes, the genesis of relations
with participants. At the same time, the deepening of the functional disconnection of the latter
against the background of the need to intensify exchange processes in the economy become the
main reason for market development. The issues of identifying the economic essence of the market
and determining the principles of its development are considered in detail in the works of classic
and contemporary economists, but the study of the agricultural market remains relevant,
particularly in the context of improving sales of its subjects.
The purpose of the article is to identify the essential characteristics of the agri-food market,
determine its functions and principles of development, as well as their impact on the effective
implementation of marketing activities at agricultural enterprises.
Results. In the research, the generalized functional load of the agrarian market and its influence
on economic behavior of the enterprises – commodity producers is offered. The functional
structure of the products market in agricultural enterprises is determined. It is established that
the target product markets of agricultural enterprises can be classified by competitive structure
as markets of oligopsony and monopsony at the level of the enterprise-producer. The economic
prerequisites and structural tendencies for competitive development of target object markets of
agricultural enterprises products were identified.
Conclusions. In order to implement rational competitive behavior, each agricultural enterprise
must identify the target market as a system, assess the factors of competitiveness, as well as timely
mobilize the levers to manage the competitiveness of their products at different stages of the
reproduction process.
Key words: agrarian market, market functions, competitive market structure, sale of agrarian
enterprises.
JEL classification: L 10
Вступ
Процес формування повноцінного ринку агропродовольчої продукції передбачає
всебічне обґрунтування теоретико-методичних основ иого функціонування,
забезпечення адекватного завданням розширеного відтворення рівня економічної
ефективності основної діяльності иого суб’єктів у контексті їх адаптації до реаліи
інноваціино-інвестиціиної моделі розвитку та викликам інтеграції у світове економічне
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співтовариство. Таке обґрунтування має базуватися на узагальненні, уточнення і
систематизації базових економічних категоріи і понять, які розкривають сутність, що
відбувається при формуванні та функціонуванні ринку соціально-економічних процесів,
генезису відносин між иого учасниками. При цьому поглиблення функціональної
роз’єднаності останніх на тлі необхідності інтенсифікації обмінних процесів в економіці
стають основними причинами розвитку ринку.
Питання ідентифікації економічної суті ринку і визначення принципів иого
розвитку детально розглянуті в працях класиків економічної наукової думки. Зокрема,
неоціненнии внесок у наукове пояснення зазначених проблемних питань внесли А. Сміт,
Д. Рікардо, Д. Мілль, А. Пігу, Дж. Кеинс, П. Самуельсон, В. Нордхауз, Г. Армстронг,
Ф. Котлер та ін. Специфіці формування вітчизняного ринку, зокрема ринку
агропродовольчої продукції, присвячені наукові роботи В. Андріичука, В. Геиця,
С. Дусановского, Ю. Коваленко, О. Красноруцького, С. Мочерного, А. Могильного,
Т. Осташко, А. Чухно та багатьох інших.
Мета дослідження
Метою статті є ідентифікації сутнісних характеристик ринку агропродовольчої
продукції, визначення иого функціи та принципів розвитку, а також їх впливу на
ефективне здіиснення збутової діяльності аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Формування ринкової економічної системи призвело до суттєвих зрушень у
суспільному розвитку. На певніи стадії розвитку продуктивних сил ринкова система
проявила себе як універсальнии регулятор пропорціи, ланка соціально-економічної
системи, що забезпечує товарнии, фінансовии та інформаціинии обмін між сферами
виробництва і споживання, стимулятора розвитку виробничих можливостеи і генезису
споживчих потреб.
Узагальнюючи позиції дослідників в межах обох зазначених вище підходів, можна
констатувати, що ринок представляє собою специфічну економічне середовище, що
характеризується ознаками системності та структурованості, в якіи повноцінно
реалізуються відносини суб’єктів з приводу купівлі-продажу товарів та їх руху по стадіях
процесу ринкового розподілу від виробника до споживача.
В економічніи науковіи літературі представлении вичерпнии перелік підходів до
класифікації ринку, наибільш важливими з яких для нашого дослідження є об’єктнии і
просторовии. Слід зазначити, що в межах зазначених підходів основними атрибутамиідентифікаторами ринку, а також ключовими елементами ринкової системи є ціна,
попит і пропозиція товарів і послуг.
Наидавнішим і наибільш складно структурованим об’єктним ринком в світі є
аграрнии ринок. Фактично обмінні відносини у світовіи історії, швидше за все,
зародилися у сфері обміну результатами трудової діяльності землеробів і скотарів,
тобто продукцією сільського господарства [4]. Сучасна економічна наука структурує
аграрнии ринок як сукупність галузевих ринків, таких як ринок сільськогосподарської
продукції, ринок ресурсів і послуг для сільськогосподарського виробництва, ринок
засобів виробництва для сільського господарства і ринок агропродовольчих товарів.
Основним призначенням аграрного ринку є, в кінцевому підсумку, задоволення потреб
у продовольстві [4].
На думку Ю. Д. Білика «... ринок продовольства в економічному відношенні
визначає сферу взаємодії суб’єктів ринку щодо забезпечення виробництва і вільного
руху сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки, тобто продовольчих
товарів, технологіи, засобів виробництва і послуг для агропромислового комплексу,
аграрної
науково-технічної
продукції» [2].
Слід
враховувати,
що
ринок
агропродовольчої продукції має сільськогосподарську і харчову складові, так як певна
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частина сільськогосподарської продукції являє собою товари, готові до вживання без
додаткової зміни своєї форми і властивостеи, а інша частина вимагає додаткових
технологічних зусиль, а іноді и декількох змін в різних галузях. Наприклад, зерно, як і
борошно, не є товаром, готовим до вживання, а є сировинним товаром, якии переходить
у форму хліба, хлібобулочних, макаронних виробів та ін. У свою чергу ринок
сільськогосподарської продукції також має сировинну та продовольчу компоненти, але
вже в іншому співвідношенні. Безумовно, в даному контексті об’єкти ринкової
активності підприємств визначатимуть всю специфіку діяльності и об’єктивність
процесів, що протікають на ринку, а також об’ємно-ємнісні характеристики ринку в
цілому і иого товарно-цільових сегментів зокрема.
Результати ідентифікації функціонального навантаження аграрного ринку в
проекції на діяльність иого суб’єктів представлені на рис. 1.
Функції аграрного ринку

Соціальна
Забезпечення населення продовольчими товарами у кількості і якості, що відповідає
обґрунтованим нормам споживання
Ціноутворююча
Встановлення цін на конкретні види продукції під впливом попиту, пропозиції та впливу
інституціиних регуляторів
Стимулююча
Мотивація підприємств-товаровиробників до випуску продукції в обсягах і якісних показниках,
відповідних, вимогам покупців (споживачів)
Селективна
Відбір наибільш перспективних операторів ринку в процесі реалізації їх конкурентних відносин
Координаційна
Координація обсягів виробництва і збуту, регулювання міжгалузевого обміну

Рис. 1. Функціональне навантаження аграрного ринку та її вплив на економічну
поведінку підприємств-товаровиробників
Джерело: систематизовано автором на основі [5].
У контексті дослідження особливого значення набуває формування наукових
уявлень про склад компонент ринкової системи, закономірності їх взаємодії та
функціонування, а також про ідентифікацію цілеи їх існування, так як цілі діяльності
підприємств-суб’єктів ринкових відносин часто не збігаються з цілями функціонування
підсистем конкретного цільового ринку, на якому вони проявляють свою активність. На
основі узагальнення існуючих наукових позиціи [1, 4] спробуємо представити графічно
структуру ринку продукції аграрних підприємств (рис. 2).
Підсистема 1

Підсистема 2

Ринкова інфраструктура

Регуляторна

Системоформуючий елемент ринку продукції аграрних підприємств
Реальнии і потенціинии попит
Підсистема 3

Підсистема 4

Координування

Формування пропозиції

Рис. 2. Функціональна структура ринку продукції аграрних підприємств *
* Розроблено автором
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На рис. 2 продемонстровано, що центральним елементом ринкової системи є
попит на продукцію аграрних підприємств, якии обумовлює протікання обмінних
процесів на ринку і, відповідно, формування зазначених підсистем. При цьому
підсистема ринкової інфраструктури впливає як на діяльність операторівтоваровиробників, так і посередників і споживачів продукції. У свою чергу операторипосередники, значною мірою, формують дану підсистему, так як саме в ніи формуються
канали руху товару, які и обслуговують посередники.
Регуляторна підсистема покликана врівноважувати пропорції, що формуються
під впливом економічних інтересів посередників і суб’єктів сфери виробництва,
оскільки їх конфлікт на тлі об’єктивних відмінностеи в концентрації и ефективності
використання капіталу в сфері виробництва та обігу сільськогосподарської продукції
провокує дисбаланси в ефективності функціонування всіх без винятку суб’єктів
ринкової системи. При цьому в якості суб’єктів даної підсистеми виступають державні
інституції, які надають за допомогою нормативно-правових та адміністративних
інструментів вплив на перебіг обмінних процесів на ринку.
Координаціина підсистема органічно доповнює перші дві. Ії складають суб’єкти,
які безпосередньо не беруть участі у товарообмінних процесах, однак, надають певнии
вплив в частині реалізації відносин конкуренції і кооперації, що виникають між
учасниками ринку, тобто певні об’єднання товаровиробників та (або) посередників, що
мають збіг інтересів за тих чи інших умов. Функціонування даної підсистеми істотно
впливає на ціноутворення, охоплення цільових груп споживачів і, відповідно, рівень
економічної ефективності діяльності суб’єктів ринку.
Підсистема формування пропозиції включає в якості своїх суб’єктів перш за все
аграрні підприємства, які власне роблять обсяги продукції, представлені на цільових
ринках збуту.
Слід зазначити, що ринок продукції аграрних підприємств є дуже неоднорідним
за своєю структурою, що обумовлюється наявністю дисбалансів в реалізації трьох
існуючих типів економічних відносин иого учасників, як підприємств-виробників, так і
посередницьких структур, а саме відносин товарообміну, відносин конкуренції і
відносин співробітництва (інтеграції та кооперації). Загальноприинятим в економічніи
науці є розгляд ринку сільськогосподарської продукції, виробленої аграрними
підприємствами, як ринок, близького до моделі чистої конкуренції. Дана позиція
мотивована наявністю великої кількості виробників і споживачів, а також масовим
характером попиту на продукцію. Це не зовсім так. По-перше, вище нами зазначено, що
продукція аграрних підприємств є як сировинною, так і придатною для безпосереднього
споживання, що вже дозволяє виділяти товарно-цільові сегменти з принципово різними
характеристиками і параметрами. По-друге, у процесі формування конкурентної
ситуації на ринку діють не виробники і споживачі, а продавці і покупці, що робить
конкурентну структуру ринку різною на різних стадіях руху товару.
Узагальнення характеристик ринку сільськогосподарської продукції дозволяє
виділити критичні для ефективної діяльності аграрних підприємств особливості, а саме:
• ринок сільськогосподарської продукції є ключовим у структурі аграрного
ринку країни. Його об’ємно-ємнісні характеристики, з одного боку, відображають
досягнутий рівень споживання, а з іншого боку, рівень розвитку суб’єктівтоваровиробників і суб’єктів ринкової інфраструктури, обсяги створюваної ними
доданої вартості;
• об’єктна структура ринку сільськогосподарської продукції надзвичайно
широка, її основу складають значущі види продукції рослинництва і тваринництва. Ці
групи товарів є основою відповідних продуктових ринків, тісно пов’язаних між собою за
допомогою попиту і субституції товарів;
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• сільськогосподарська
продукція
характеризується
високим
рівнем
взаємозамінності при низькій еластичності попиту, що пояснюється істотним впливом
на рівень попиту на продукти харчування не тільки рівня доходів, але й обґрунтованих
фізіологічних норм споживання;
• функціонування ринку сільськогосподарської продукції знаходиться під
істотним впливом сезонних факторів, що стосуються, перш за все, формування
пропозиції. Таким чином, нівелювання негативної дії зазначених факторів є однією з
умов забезпечення ефективного функціонування аграрних підприємств і, відповідно,
формування та реалізації їх конкурентних переваг;
• формування пропозиції на ринку агропродовольчої продукції залежить від
природно-кліматичних і погодних умов, що деформує механізм формування доходів
аграрних підприємств, коли внаслідок несприятливого характеру конкурентної ситуації
на тлі нееластичності попиту при підвищенні обсягів виробництва внаслідок природних
факторів рівень економічної ефективності знижується, і навпаки.
Слід зазначити, що перераховані особливості в сукупності з типами відносин
підприємств-учасників ринку сільськогосподарської продукції вимагають дотримання
двох принципів забезпечення гармоніиного розвитку суб’єктів, перш за все, виробничої
сфери, а саме: з одного боку, гарантування свободи поведінки виробників, продавців і
покупців, а з іншого боку, об’єднання інструментів ринкового регуляторного механізму
з державним регулюванням ринкових процесів. При цьому державне регулювання буде
ефективним лише за умови максимального врахування інтересів всіх суб’єктів ринку,
особливо в частині розподілу їх доходів.
Забезпечення стабільності функціонування цільових ринків продукції аграрних
підприємств реалізується, перш за все, за допомогою вдосконалення ринкової
інфраструктури. Формування ринкової інфраструктури передбачає обслуговування
ринкового процесу товарообміну для забезпечення иого стабільності, надіиності,
прозорості та ефективності [8]. Інфраструктуру ринку продукції аграрних підприємств
формують суб’єкти оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, а також
обслуговуючі підприємства транспортної, складської та маркетингової спеціалізації,
зокрема, агроторговельні будинки, комерціині центри, товарно сировинні біржі та ін. У
свою чергу комбінація посередників, довжина і ширина каналу руху товару є ключовими
характеристиками ринку певного виду сільськогосподарської продукції. Слід зазначити,
що споживання більшості видів сировинних видів сільськогосподарської продукції
здіиснюється на внутрішньому ринку переробними підприємствами, а також
експортерами, що і пояснює просторове завершення каналів руху товару по довжині.
Вибір аграрним підприємством каналу руху товару для використання в своїи
збутовіи діяльності визначається кон’юнктурними особливостями цільових ринків
збуту, бар’єрами входу на них, наявністю виробничих можливостеи для здіиснення
операціи переробки, зберігання і доставки продукції. При цьому реалізація останніх
процесів із залученням суб’єктів інфраструктури, що забезпечує належнии рівень
економічної ефективності для всіх учасників ринкового процесу, свідчить про рівень
розвитку конкретного цільового ринку певного виду продукції.
Структуру агропродовольчого ринку становить доволі різноманітнии перелік
ринків окремих товарів сільськогосподарського походження. При цьому наповненість
структури визначається особливостями конкретних територіальних ринків. Відповідно
до класифікації Європеиського Союзу виділяються понад двадцять подібних об’єктних
ринків, серед них ринки: зерна, цукру, овочів, фруктів, льону, конопель, хмелю, тютюну,
вина, яловичини, свинини, птиці, молока та молочних продуктів , баранини, сухих кормів
білкових культур та інші. Особливості кожного об’єктного ринку зумовлюють
застосування тих чи інших принципів, методів і важелів регуляторних впливів
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державних і ринкових інституціи, а також конкурентну структуру конкретних ринків,
побудову систем ринкового розподілу продукції та інші атрибути.
Між усіма учасниками ринку складаються відносини трьох типів: стосунки
товарно-грошового обміну, відносини конкуренції і відносини співпраці (інтеграції та
кооперації). Особливе місце серед них посідають конкурентні відносини, що визначають
структурування ринку та, відповідно, передумови розвитку інших типів відносин.
Одним з основних стимуляторів розвитку суб’єктів ринкових відносин є конкуренція,
тобто
суперництво
між
підприємствами-товаровиробниками,
суб’єктами
інфраструктури і споживачами товарів за кращі умови виробництва, ринкового
розподілу і споживання товарів. Подібне суперництво спонукає суб’єктів до пошуку
оптимальної в конкретних умовах моделі поведінки, що, в кінцевому підсумку,
призводить до розвитку самого ринку і наибільш успішних підприємств на ньому. На
думку А. Ласкового, неконкурентна економіка практично не несе в собі необхідних
елементів розвитку і гине [7].
У продуктивних конкурентних умовах раціональна поведінка суб’єктів
призводить до генерування форм організації бізнесу, зростання економічного
потенціалу підприємств. В економічніи літературі виділяють такі основні форми
конкурентних структур ринку: «чиста конкуренція», «монополістична конкуренція»,
«олігополія», «монополія» (табл. 1). Окремі дослідники відносять більшість об’єктних
ринків цілісного ринку агропродовольчої продукції до ринків, наближених до чистої
конкуренції, однак, при більш глибокому розгляді, дана позиція викликає критику, якщо
врахувати, що підприємствами-суб’єктами ринку є не виробники і споживачі, а продавці
і покупці.
Однак, економічна теорія, зважаючи на наявність великої кількості виробників і
споживачів продукції на об’єктних ринках агроподовольчої продукції, трактує иого як
ринок, близькии до ринку досконалої конкуренції, мотивуючи таку позицію багатьох
дослідників тим, що жоден з учасників ринку не може повною мірою контролювати
ціноутворення і розподіл продукції на ньому (табл. 1).
Таблиця 1. Типологія конкурентних структур ринку
Характерні
особливості
Кількість
учасників
Тип
продукту

Чиста
конкуренція

Модель ринку
Монополістична
Олігополія
конкуренція

Велика кількість

Багато

Стандартизованих

Диференціиовані

Контроль цін

Відсутні

В межах досить
вузьких кордонів

Умови в’їзду
в регіон

Немає ніяких
перешкод

Відносно легкии

Значні перешкоди

Заблоковані

Відсутні

Значнии акцент на
рекламі, «брендах»
тощо.

Дуже типовии,
особливо при
диференціації
продукту

Більша частина
реклами
зв’язків фірми з
громадськими
організаціями

Нецікава
конкуренція

Кілька

Чиста
монополія

Стандартизовані або
диференціиовані
Обмежена
взаємозалежність;
суттєві у змові

Один
Унікальнии
Значні

Джерело: [5].
Агропродовольчии ринок є досить обширним щодо формування пропозиції на
ньому. Останнє створює можливості для встановлення низького бар’єру входу
підприємств на ринок в якості товаровиробників.
При комплексному розгляді ринку сільськогосподарської продукції, тобто як
ринку продавців і покупців і як структурованого явища в окремих сегментах, яким
властива своя інфраструктура, специфіка домінування інтересів, різне співвідношення
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кількості продавців і покупців, а також особливості реакціи на регуляторнии вплив, то
погляд на вказании ринок як на ринок досконалої конкуренції не є справедливим і
обґрунтованим [1].
З таким висновком необхідно погодитися, так як основні товаровиробники, тобто
сільськогосподарські підприємства, в масі своїи не заимаються торгово-заготівельною
діяльністю з метою формування комерціино значущих товарних партіи, а продають
свою продукцію переробним підприємствам і, в переважніи кількості випадків,
посередникам.
У порівнянні з числом споживачів продукції кількість переробних підприємств і
посередників є вкраи малою. При цьому останні виступають на цільових ринках в якості
покупців, а конкурентні відносини між підприємствами-виробниками формуються і
розвиваються саме в сфері доступу до роботи з посередницькими структурами, що
пропонують наикращі комерціині умови покупки товарів. Останнє обумовлює характер
конкурентної структуризації розглянутих ринків, які, відповідно, можна розглядати як
яскраво виражені ринки покупця з олігопсонічною конкурентною структурою, яка
прагне на ринках певних товарів до монопсонічної. Основним інструментом реалізації
такого домінування є те, що для покупців відкривається можливість встановлення цін і
регулювання обсягів продукції. При цьому слід враховувати, що конкурентну структуру
на стадії ринкового розподілу продукції від підприємства-виробника до першого
покупця можна розглядати як олігопсонію або монопсонію, а на наступних стадіях як
олігополію чи, в окремих випадках, монополістичну або навіть наближену до досконалої
конкуренції.
З метою здіиснення раціональної конкурентної поведінки кожне аграрне
підприємства має ідентифікувати цільовии ринок як систему, оцінювати фактори
конкурентоспроможності, а також своєчасно мобілізувати важелі управління
конкурентоспроможністю своєї продукції на різних стадіях відтворювального процесу.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, в процесі дослідження запропоновано узагальнене функціональне
навантаження аграрного ринку та иого вплив на економічну поведінку підприємствтоваровиробників. Визначено функціональну структуру ринку продукції аграрних
підприємств. Встановлено, що цільові ринки продукції аграрних підприємств за
конкурентною структурою можна класифікувати, як ринки олігопсонії і монопсонії на
рівні підприємства-товаровиробника. Було ідентифіковано економічні передумови та
структурні тенденціи конкурентного розвитку цільових об’єктних ринків продукції
аграрних підприємств.

Список літератури
1.
2.
3.
4.
5.

Андрійчук В. Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції :
теоретико-методологічний аспект. Економіка АПК. 2004. № 3. С. 29-35.
Білик Ю. Д. Становлення і розвиток сучасного продовольчого ринку в Україні.
Формування та розвиток аграрного ринку: зб. наук. праць. К. : ННЦ «Інститут
аграрної економіки». 2004. С. 177-189.
Гуменюк О. О. Розвиток інфраструктури ринку. Інноваційна економіка. 2013. № 7. С.
201-206.
Коваленко Ю. С. Наукові засади та основні тенденції формування аграрного ринку
в Україні. Формування та розвиток аграрного ринку: зб. наук. праць. К. : ННЦ
«Інститут аграрної економіки», 2004. С. 47-66.
Красноруцький О. О., Данько Ю. І. Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої
продукції України : монографія. Харків : «Майдан». 2009. 262 с.

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
250

6.
7.
8.

Красноруцький О. О. Управління збутом продукції аграрних підприємств : теорія,
методологія, практика: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Херсон, 2013. 36 с.
Ласкавий А. О. Менеджмент продуктивності: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 288 с.
Шмига О. О. Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції
АПК : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02. Тернопіль : ТДЕУ, 2005. 284 с.

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

Andrijchuk, V. H. (2004). «Internal structure of the market of agricultural products:
theoretical and methodological aspect». Ekonomika APK. 2004. no 3. pp. 29-35.
Bilyk, Yu. D. (2004). «Formation and development of the modern food market in Ukraine».
Formuvannia ta rozvytok ahrarnoho rynku: zb. nauk. prats'. K.: NNTs «Instytut ahrarnoi
ekonomiky». pp. 177-189.
Humeniuk, O. O. (2013). «Market infrastructure development». Innovatsijna ekonomika.
no 7. pp. 201-206.
Kovalenko, Yu. S. (2004). «Scientific principles and main trends in the formation of the
agricultural market in Ukraine». Formuvannia ta rozvytok ahrarnoho rynku: zb. nauk.
prats'. K.: NNTs «Instytut ahrarnoi ekonomiky», pp. 47-66.
Krasnoruts'kyj, O. O., Dan'ko, Yu. I. (2009). Rozvytok marketynhu na rynku
ahroprodovol'choi produktsii Ukrainy. [Development of marketing in the market of agrofood products of Ukraine]. «Majdan». Kharkiv. Ukraine.
Krasnorutskyi, O. O. (2013). Upravlinnia zbutom produktsii ahrarnykh pidpryiemstv:
teoriia, metodolohiia, praktyka. [Sales management of agricultural enterprises: theory,
methodology, practice]. Abstract of D. Sc. Dissertation. Kherson. Ukraine
Laskavyj, A. O. (2004). Menedzhment produktyvnosti. [Productivity management]. KNEU.
Shmyha O. O. Infrastrukturne zabezpechennia efektyvnoho rozvytku rynku produktsii APK.
[Infrastructural support of effective development of the agro-industrial products market].
Extended abstract of candidate’s thesis. TDEU. Ternopil'. Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 02.08.2020 р.

ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
251

УДК 339.5
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-27
Тетяна Євгенівна ОБОЛЕНСЬКА
доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київськии національнии економічнии
університет імені Вадима Гетьмана»
ORCID ID: 0000-0002-8448-3622
E-mail: knauobt@ukr.net
Ірина Сергіївна КАЛЕНЮК
доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київськии національнии економічнии
університет імені Вадима Гетьмана»
ORCID ID: 0000-0003-1807-2849
E-mail: kalenuk@ukr.net
ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Оболенська, Т. Є. Домінанти розвитку міжнародної торговельної інтеграції [Текст]
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Анотація
Вступ. Динамічний розвиток торговельно-інтеграційних процесів, їх розширення та
поглиблення обумовлюють необхідність у виокремленні ключових домінант зазначеного
процесу та факторів, що вплинули на їх формування та розвиток.
Метою дослідження є визначення сучасних домінант розвитку міжнародної
торговельної інтеграції та виокремлення факторів їх формування.
Результати. В статті виявлено та обґрунтовано ключові домінанти міжнародної
торговельної інтеграції, а саме: трансгеографічну просторову локалізацію, яка
знаходить свій прояв у виході міжнародної торговельної інтеграції на міжрегіональний,
а подекуди і міжконтинентальний рівень; лібералізацію торгівлі, яка паралельно
відбувається як на глобальному, так і регіональному рівнях та проявляється у зниженні
тарифних, усуненні нетарифних бар’єрів та у зростанні сукупної кількості укладених
регіональних торговельних угод. Проаналізовано динаміку тарифних ставок та сукупної
кількості укладених регіональних торговельних угод. Виокремлено та класифіковано
визначальні фактори домінант міжнародної торговельної інтеграції, до яких варто
віднести економічні, науково-технічні, глобальні, політичні. Визначено, що економічні
фактори більшою мірою впливають на лібералізацію торгівлі та багаторівневість
інтеграційних процесів, науково-технічні та політичні – на трансгеографічну
просторову локалізацію, глобальні – на багаторівневість торговельної інтеграції та
формування багаторівневої системи регулювання.
Висновки. Інтеграційні процеси є невід’ємною складовою сучасного глобального
економічного розвитку. Вони достатньо динамічно розвиваються на всіх рівнях. Серед
сучасних домінант варто виокремити трансгеографічну просторову локалізацію,
лібералізацію торгівлі, багаторівневість торговельної інтеграції, формування
багаторівневої системи регулювання. В умовах турбулентного економічного середовища,
яке може породжувати або трансформувати сучасні фактори, відбувається і
трансформація домінант розвитку міжнародної торговельної інтеграції.
Ключові слова: міжнародна торговельна інтеграція, лібералізація торгівлі,
багаторівневість міжнародної торговельної інтеграції, регіональні торговельні угоди,
інтеграційні об’єднання.
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DOMINANTS OF INTERNATIONAL TRADE INTEGRATION DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. The dynamic development of trade and integration processes, their expansion and
deepening necessitate the identification of key dominants of this process and the factors that
influenced their formation and development.
The purpose of the study is to determine the modern dominants of the development of
international trade integration and to identify the factors of their formation.
Results. The article identifies and substantiates the key dominants of international trade
integration, namely: transgeographic spatial localization, which is manifested in the emergence
of international trade integration at the interregional and sometimes intercontinental level; trade
liberalization, which takes place at both the global and regional levels and is manifested in the
reduction of tariffs, removal of non-tariff barriers and the growth of the total number of regional
trade agreements; multilevel trade integration - modern integration processes cover not only
countries, subregions and regions, but also corporations, small and medium enterprises through
their inclusion in global value chains; multilevel implementation of trade integration processes
requires the formation of a multilevel regulatory system. The dynamics of the share of exports of
interregional and intercontinental trade and integration associations in world exports of goods
and services is analyzed. The determining factors of the dominants of international trade
integration are singled out and classified. It is determined that economic factors, to a greater
extent, affect trade liberalization and multilevel integration processes.
Conclusions. Integration processes are an integral part of modern global economic development.
They are developing quite dynamically at all levels. Among the modern dominants, it is necessary
to single out transgeographic spatial localization, trade liberalization, multilevel trade
integration, formation of a multilevel system of regulation. However, it should be added that in a
turbulent economic environment, which can generate or transform modern factors, there is a
transformation of the dominants of international trade integration.
Keywords: international trade integration, trade liberalization, multilevel international trade
integration, regional trade agreements, integration associations.
JEL classification: F10; F15
Вступ
Посилення міжнародного поділу праці у поєднанні з масштабною лібералізацією
міжнародної торгівлі сприяють інтенсифікації зовнішньоторговельних зв’язків держав
та посиленню конвергенції між ними. Нині торговельно-інтеграціині процеси є
настільки масштабними та всеохоплюючими, що є об’єктом національних стратегіи
розвитку багатьох держав, особливо тих, що розвиваються. Це пов’язано в першу чергу
з тим, що торговельна інтеграція між країнами дозволяє знизити або усунути тарифні
та нетарифні бар’єри у торгівлі, що призводить до економічного зростання та інших
соціально-економічних позитивних ефектів, які виникають під впливом інтеграціиних
процесів. Більше того, інтеграціині процеси активно розвиваються не лише на
національному та регіональному рівнях, але и на глобальному та корпоративному.
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Дослідженнями у сфері визначення проблематики торговельно-економічного
співробітництва в умовах глобальних викликів заимались Д. Лук’яненко, Т. Циганкова,
Л. Антонюк, А. Поручник, В. Чужиков, П. Бош, П. Кругман, А. Філіпенко та ін. Проте
питання визначення ключових домінант інтеграції є недостатньо висвітленим, тому
актуальним є дослідження питання ключових домінант міжнародної торговельної
інтеграції та факторів, що на них впливають.
Мета статті
Метою статті є визначення ключових домінант розвитку міжнародної
торговельної інтеграції та виокремлення факторів їх формування.
Виклад основного матеріалу дослідження
Серед ключових домінант міжнародної торгівлі доцільно виокремити:
трансгеографічну просторову локалізацію, лібералізацію торгівлі, багаторівневість
торговельної інтеграції, формування багаторівневої системи регулювання (рис. 1).
Домінанти міжнародної торговельної інтеграції

Трансгеографічна
просторова локалізації

Лібералізація
торгівлі

Багаторівневість торговельної інтеграції

Формування багаторівневої системи регулювання

Визначальні фактори домінант міжнародної торговельної інтеграції

економічні

науково-технічні

глобальні

політичні

Подолання асиметріи
економічного розвитку, забезпечення
продовольчої та екологічної безпеки тощо

удосконалення та
розвиток
транспортних та ІК
мереж, НТО

поглиблення МПП;
динамізація економічного зростання,
ефект від масштабу
виробництва тощо)

посилення економічних і політичних
позиціи у світі

Рис. 1 Домінанти міжнародної торговельної інтеграції та їх визначальні фактори
Трансгеографічна просторова локалізації, яка проявляється у активізації
міжрегіональної та континентальної торговельної інтеграції за рахунок переважання
цивілізаційних крос-культурних особливостей над національними та регіональними; а
також внаслідок активного розвитку науково-технологічного прогресу, особливо у
транспортній сфері та інформаційно-комунікаційних мережах, що сприяв скороченню
витрат на логістику, інтенсифікації міжнародних комунікацій та поступовому
нівелюванню ролі географічних кордонів за рахунок розвитку Інтернету, електронної
комерції та «скорочення відстаней». Тому поряд з процесами регіоналізації набувають
поширення і транс-регіональні процеси торговельної інтеграції. Як приклад, доцільно
навести Транстихоокеанське стратегічне економічне партнерство (ТТП) (це угода про
зону вільної торгівлі (ЗВТ), призначеної для лібералізації торгівлі та інвестицій між
12 країнами тихоокеанського регіону: Нова Зеландія, Австралія, Бруней-Даруссалам,
Канада, Чилі, Японія, Малайзія, Мексика, Перу, Сінгапур, США та В’єтнам) [1], Азійськотихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) (налічує 21 економіку: Австралія,
Бруней, Індонезія, Канада, Малайзія, Нова Зеландія, Південна Корея, Сінгапур, США,
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Таїланд, Філіппіни, Японія, Гонконг (КНР), Тайвань (КНР), Мексика, Папуа Нова Гвінея,
Чилі, В'єтнам, Перу, Росія, Китай) [2]. Загально-американська зона вільної торгівлі
(ФТАА) (включає 34 держави південної та північної Америки) тощо. Варто зазначити, що
відсоток цих угруповань у світовій торгівлі коливається від 15% до 50% (табл. 1).
Таблиця 1. Частка експорту трансрегіональних інтеграційних об’єднань у
світовому експорті
Інтеграційні
угруповання
ТТП

АТЕС

ФТАА

Тип торгівлі
Внутрішньо-групова
Решта світу
Загальна торгівля групи
Внутрішньо-групова
Решта світу
Загальна торгівля групи
Внутрішньо-групова
Решта світу
Загальна торгівля групи

1995
3,4
16,2
19,6
32,8
13,0
45,8
10,3
9,2
19,5

2000
3,0
17,1
20,0
35,6
13,1
48,7
13,6
8,6
22,2

2010
2,5
13,5
16,0
32,0
15,5
47,5
9,2
7,6
16,7

Роки
2015 2016
2,2
2,2
12,7 13,0
14,9 15,2
34,8 34,8
15,5 15,2
50,4 50,0
9,5
9,3
7,6
7,7
17,1 17,0

2017
2,3
13,1
15,4
34,8
15,1
49,9
9,1
7,6
16,7

2018
2,3
13,0
15,2
34,4
15,0
49,3
8,8
7,6
16,4

2019
2,2
13,3
15,6
34,4
15,4
49,8
8,9
7,7
16,7

13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0

600
500
400
300
200

100

Сукупна кількість РТУ

Середній % тарифних ставок

Джерело: побудовано автором на основі [3].
Лібералізація торгівлі, яка відбувається, з одного боку, на глобальному рівні в
межах раундів СОТ, з іншого боку, більш динамічна лібералізація відбувається – в межах
інтеграційних об’єднань. Відтак, сукупна кількість регіональних торговельних угод
щорічно зростає з 56 у 1995 р. до 488 у 2019 р., а рівень тарифних ставок поступово
знижується (рис. 2).

0
1995 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Тарифні ставки

Сукупна кількість РТУ

Рис. 2. Динамізація інтеграційних процесів та лібералізація торгівлі
Джерело побудовано автором на основі [4; 5].
Інтеграція у світову економіку стала потужним засобом для сприяння
економічному зростанню і розвитку та зменшенню бідності. За останні 20 років
зростання світової торгівлі становило в середньому 6% на рік, це удвічі швидше, ніж
зростання світового ВВП. Слід додати, що міжнародна торгівля стала імперативом
економічного розвитку ще починаючи з 1947 р., коли була створена Генеральна угода з
тарифів і торгівлі (ГАТТ), система світової торгівлі отримала вигоду від восьми раундів
багатосторонньої лібералізації торгівлі (вже в межах СОТ), а також від односторонньої
та регіональної лібералізації.
Ліберальна торговельна політика, яка робить економіку відкритою для торгівлі
та інвестиціи з рештою світу, необхідна для стіикого економічного зростання. Докази
цього беззаперечні. Жодна країна за останні десятиліття не досягла економічного успіху
і значного підвищення рівня життя свого народу, не відкривши свою економіку. Так,
відкриття торгівлі (поряд із відкриттям для прямих іноземних інвестиціи) було
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важливим елементом економічного успіху Східної Азії, де середніи тариф на імпорт впав
з 30% до 10% за останні 20 років.
Однак, варто зазначити, що нині загрозу глобальніи лібералізації становлять
нетарифні бар’єри як основні детермінанти обмеження доступу на ринок. Нетарифні
обмеження включають дуже різноманітнии спектр заходів, які країни застосовують
щодо імпорту та експорту товарів (санітарні, та фітосанітарні, технічні бар’єри у
торгівлі, ліцензування, субсидіювання тощо). Згідно зі статистичними даними ЮНКТАД,
технічні бар’єри у торгівлі є безумовно наибільш часто використовуваними заходами
регулювання, в середньому їх застосовують країни до 30% імпортованої продукції. Щодо
санітарних та фітосанітарних заходів, то їх частка складає 15% до імпорту країни [6]. Ці
заходи встановлюють стандарти якості та безпеки, які часто перевищують
багатосторонні прииняті норми. Більше того, вартість дотримання норм часто вища в
країнах з низьким рівнем доходу, що ускладнює та погіршує їх доступ на зарубіжні
ринки. Щодо інтеграціиних угруповань, то в більшості угод відбувається зменшення не
лише тарифних, а и усунення нетарифних бар’єрів всередині блоку.
Багаторівневість торговельної інтеграції. Інтеграційні процеси стали
всеосяжними та вийшли за межі лише наднаціонального рівня. Починаючи з 1990 р.
світова торгівля почала зростати швидкими темпами, в тому числі, завдяки розвитку
глобальних виробничо-збутових ланцюгів. Це створило можливості для
безпрецедентної конвергенції: бідні країни зростали швидшими темпами і почали
наздоганяти багатші. Масштаби бідності різко скоротилися. Двигуном цього процесу
стало розділення виробництва між країнами і зміцнення зв'язків між компаніями.
Виробництво комплектуючих та деталей почало переміщатись по світу, оскільки
компанії звертали свій погляд туди, де виробнича ефективність була вищою. У країнах,
що стали невід'ємною частиною Глобальних ланцюгів вартості, зокрема, в Бангладеші,
В'єтнамі та Китаї – росли доходи і продуктивність. Саме в цих країнах спостерігалось
найбільш різке зниження рівня бідності.
Згідно з даними ОЕСР, рівень включення у глобальні ланцюги вартості у всіх
секторах економіки зазнав зростання протягом 2000-2017 рр. у високотехнологічних,
середніх та низькотехнологічних виробничих секторах –на 4,2, 3,8 та 3,2 відсоткових
пункти відповідно [7].
Динамізація торгівлі проміжними товарами стала основним індикатором
включення у глобальні ланцюги вартості. Відтак, транснаціональні корпорації стають
рушієм для інтеграції на міждержавному рівні. Двостороння торгівля стає
найпоширенішим форматом торговельної інтеграції. Паралельно відбуваються
інтеграційні процеси між групами країн, включення до існуючих торговельних боків і у
загальну торговельну систему загалом. Все це потребує і багаторівневої системи
регулювання торгівлі та інтеграції.
Формування багаторівневої системи регулювання торговельно-інтеграційних
процесів може відбуватися, на наш погляд, на наступних рівнях:
❖ корпоративний – нині не існує чітко окреслених норм та правил, які б
регулювали діяльність ТНК та МСП на міждержавному та глобальному рівнях. Однак,
динамічний розвиток електронної торгівлі як засобу інтеграції підприємств у глобальну
торговельно-економічну систему призводить до прецеденту участі корпорації у
розробці правил регулювання електронної комерції на глобальному рівні (наприклад,
через Центр міжнародного приватного підприємництва);
❖ національний, що представлений урядами країн, які визначають відповідні
механізми регулювання національної торговельної політики та формують,
представляють і відстоюють національні інтереси держави у системі міжнародних
економічних відносин;
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❖ наднаціональний – представлений наднаціональними структурами,
сформованими в межах інтеграційних об’єднань (ЄС, АСЕАН, МЕРКОСУР та ін.), які
покликані контролювати розвиток торговельно-інтеграційних відносин в межах
укладених угод і визначених пріоритетів;
❖ глобальний – представлений світовими організаціями (СОТ, ВОІВ, ООН тощо)
та трансрегіональними інтеграційними об’єднаннями (Транстихоокеанське стратегічне
економічне партнерство, Азійсько-тихоокеанське економічне співробітництво,
Східноазійська угода про вільну торгівлю), які визначають механізми глобального,
багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин.
Зазначимо, що варто звернути уваги і на фактори, під впливом яких сформовані
домінанти міжнародної торговельної інтеграції, які доцільно умовно поділити на
економічні, науково-технічні, глобальні, політичні.
Економічні (поглиблення міжнародного поділу праці; динамізація економічного
зростання, ефект від масштабу виробництва тощо). Нині маиже кожна країна має
двосторонні, регіональні або багатосторонні торговельні відносини з метою отримання
взаємних переваг від торгівлі, вирішення соціально-економічних проблем, які вони не
можуть вирішити самостіино; умови співпраці на неитральних територіях (наприклад,
щодо експлуатації корисних копалин в морях та океанах за межами прибережних
ділянок тощо). Лібералізація транскордонної торгівлі дає споживачам кращии доступ до
більшої різноманітності товарів та послуг за нижчими цінами, виробники будуть
вимушені підвищувати рівень власної конкурентоспроможності для того, щоб втримати
свої позиції в умовах відкритості економіки; обопільне зниження тарифних та
нетарифних обмежень. Все це в сукупності призводить до лібералізації торгівлі та
формує багаторівневість торговельної інтеграції.
Науково-технічні (удосконалення та розвиток транспортних и інформаціинокомунікаціиних мереж, взаємнии обмін технологіями). Особливого значення у даному
контексті набирає передача технологіи, яка може відбуватися в межах діяльності ТНК;
міститися в угодах про міжнародне співробітництво або відбуватися в межах
некомерціиної передачі технологіи з розвинених країн країнам, що розвиваються.
Остання була однією з наибільш обговорюваних сфер міжнародних економічних
відносин за останні тридцять і більше років. Зокрема, роль ТНК у процесі розробки,
застосування та поширення технологіи до таких країн, через включення їх у глобальні
ланцюги вартості викликали особливии інтерес. Застосування новітніх технологіи,
таких як штучнии інтелект, блокчеин, дрони та робототехніка, зробили революцію в
ланцюгах поставок протягом останніх кількох років. Згідно з прогнозами, використання
штучного інтелекту у ланцюгах поставок призведе до підвищення їх продуктивності на
15% [8].
Зокрема, у межах науково-технічних факторів варто звернути увагу на появу
такого феномену як цифрова торгівля, яка являє собою складнии багатовимірнии
процес, що включає регуляторні структури, розробку політики, цифрові технології та
бізнес-процеси по всьому глобальному / регіональному цифровому ланцюжку
створення вартості. Деякі країни прагнуть інтеграції в цифрову торгівлю за допомогою
міжнародних торгових угод. Деякі недавні PTУ містять амбіціині положення щодо
зменшення регуляторних бар'єрів у цифровіи торгівлі та сприяння транскордонному
потоку даних. Збільшення використання електронних транзакціи у транскордонніи
торгівлі, а також безпаперова торгівля може збільшити швидкість, надіиність та
ефективність цифрової торгівлі. Наприклад, компанії, які здіиснюють електронну
торгівлю часто залежать від електронних контрактів та підпису замість паперових
контрактів. Для забезпечення безпеки таких транзакціи необхідні електронні методи
автентифікації та перевірки. Так само безпаперова торгівля є важливою складовою
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відцифровування ланцюгів поставок електронної комерції. Однією з популярних
ініціатив є єдине електронне вікно, що дозволяє вести адміністрацію, пов’язану з
торгівлею, за допомогою однієї платформи в електронному вигляді, що значно полегшує
малим компаніям орієнтацію на регуляторні вимоги для ведення транскордонної
цифрової торгівлі. Це особливо важливо для країн, що розвиваються, які бажають
інтегруватися у глобальні цифрові ланцюги постачання. Перевагами таких механізмів є
значне зниження торгових витрат, збільшення швидкості та ефективності операціи та
більш надіині результати як для торговців, так і для споживачів. Преференціині
торговельні угоди все частіше включають різні положення, що охоплюють різні аспекти
електронних транзакціи та безпаперової торгівлі. Багато PTУ посилаються на типовии
закон ЮНСІТРАЛ про електронну комерцію, інші рідше посилаються на Конвенцію ООН
про використання електронних комунікаціи у міжнародних контрактах [9]. Останні PTУ
також містять чітко зазначені обов'язкові положення щодо електронних підписів та
автентифікації, які визнають діисність електронних підписів та методів електронної
автентифікації.
Все вищезазначене в сукупності з політичними факторами (прагненням до
посилення економічних і політичних позиціи у світі), призводить до трансгеографічного
та багаторівневого формату торговельно-інтеграціиних процесів. Глобальні фактори
(пов’язані з вирішенням глобальних проблем людства: подоланням асиметріи
економічного розвитку, забезпечення продовольчої та екологічної безпеки тощо)
сприяють розвитку інтеграціиних процесів на всіх рівнях та формуванню багаторівневої
системи регулювання.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Міжнародні торговельно-інтеграційні процеси достатньо швидко розвиваються,
що обумовлює необхідність виокремлення ключових сучасних домінант, таких як
трансгеографічна просторова локалізація, лібералізація торгівлі, багаторівневість
торговельної інтеграції, формування багаторівневої системи регулювання.
Трансгеографічна просторова локалізація виявляється у поширенні міжрегіональної та
міжконтинентальної інтеграції, тобто поступово нівелюються відстані між країнами та
регіонами світу, зникає необхідність у наявності спільного історичного минулого,
культурних особливостей тощо. Лібералізація торгівлі є невід’ємним імперативом
торговельно-інтеграційних процесів. Країни укладають двосторонні, регіональні та
багатосторонні угоди з метою знизити або усунути торговельні бар’єри, що дозволяє
збільшити обсяги зовнішньої торгівлі та призводить до економічного зростання, що є
вкрай важливим для країн, що розвиваються. Багаторівневість торговельної інтеграції
обумовлена її масштабами та всеосяжністю, а також вигодами, які отримують учасники
від інтеграційних процесів. Це в свою чергу обумовлює і необхідність багаторівневої
системи регулювання міжнародної торговельної інтеграції. З огляду на вищезазначене,
доцільно систематизувати і фактори, під впливом яких вони сформовані: економічні,
науково-технічні, глобальні та політичні. Економічні фактори потужніше впливають на
лібералізацію торгівлі, розширення та включення переважної більшості держав в
інтеграційні процеси, що визначає їх багаторівневість; науково-технічні та політичні
фактори сприяють трансгеографічній просторовій локалізації; глобальні – формуванню
багаторівневої системи регулювання та розвитку інтеграційних процесів на всіх рівнях.
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Анотація
Вступ. Сьогодні з огляду на численні факти дисфункцій, що мали і продовжують мати
місце, процес ринкових реформ на споживчому ринку продовжує активно
обговорюватися. Логічним при цьому видається питання, як цьому сприяли регуляції в
Україні, наскільки вони були ефективними, логічними, своєчасними тощо. Тому необхідне
комплексне методологічне дослідження системи державного регулювання внутрішнього
ринку споживчих товарів і визначення напрямів удосконалення його регулювання.
Метою статті є визначення методологічних засад дослідження внутрішнього ринку
споживчих товарів та основ його регулювання.
Результати. У статті проаналізовано низку наукових публікацій, на основі яких можна
зробити висновок, що сьогодні одним з важливих методологічних аспектів дослідження
наукових поглядів є визначення наукової парадигми, яка виконує світоглядну функцію і
таким чином акцентує увагу на найважливіших проблемах того питання, яке
досліджується науковцями. Встановлено, що сутність методологічних досліджень
полягає у визначенні функціональних практик і тенденцій розвитку певних економічних
явищ, а в нашому випадку розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та
інструментарію його регулювання. Доведено, що формування розвиненого внутрішнього
ринку споживчих товарів сьогодні є абсолютно неможливе без наукового обґрунтування
вибору пріоритетних напрямів розвитку під час визначення цілей і завдань державної
політики, спрямованої на врегулювання процесів на ринку. Встановлено, що в таких
випадках потрібно використовувати наукову діагностику стану внутрішнього ринку
споживчих товарів, на основі якої моніторити процеси, які відбуваються на ринку.
Висновки. У статті запропоновано логіко-структурну схему дослідження розвитку
внутрішнього ринку споживчих товарів і підходів до його регулювання. Виокремлено
теоретико-аналітичні та рекомендаційні блоки, які дозволяють розкрити наш погляд на
сучасні концептуальні та методологічні підходи ти визначити пропозиції з
удосконалення інструментарію державного регулювання розвитку внутрішнього ринку
споживчих товарів.
Ключові слова: внутрішній ринок, споживчі товари, методологія, економічне
дослідження, державне регулювання.
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Abstract
Introduction. Nowadays, the market reforms on the consumer market are being actively
discussed from the viewpoint of numerous dysfunctions that used to emerge and continue
emerging. Therefore, there is a logical question of how the regulations in Ukraine have contributed
thereto, and how efficient, logical, and well-timed they have been, etc. Hence, the complex
methodological research of the system of public regulation of the domestic consumer goods
market and finding the directions of improving its regulation are of urgent need.
The paper aims to determine the methodological foundations of researching the domestic
consumer goods market and the grounds of its regulation.
Results. The paper analyzes a range of scientific publications that can be the basis to making a
conclusion that determining the scientific paradigm that has the worldview function and
emphasizes the most essential problems of the issue examined by the scientists is among the
important methodological aspects of scientific opinions’ research. The paper defines that the
nature of methodological research lies in determining the functional practices and trends of the
development of certain economic phenomena, and in our case – the development of the domestic
consumer goods market and its regulation tools. The forming of the developed domestic consumer
goods market is confirmed to be totally impossible without the scientific substantiation of the
selection of priority development directions in determining the goals and tasks of the public policy
directed at adjusting the market processes. In such cases, the scientific diagnostics of the domestic
consumer goods market condition should be applied, and on this basis, the processes on the market
should be monitored.
Conclusions. The paper suggests a logical-structural scheme to research the domestic consumer
goods market and approaches to its regulation. The theoretical-analytical and recommending
sections are allocated to disclose our view over the contemporary conceptual and methodological
approaches and to offer suggestions on the improvement of the set of tools of domestic consumer
goods market’s public regulation.
Key words: domestic market, consumer goods, methodology, economic research, public
regulation.
JEL classification: L10; L11; L51; L81
Вступ
На внутрішньому ринку споживчих товарі сьогодні взаємодіють три основних її
суб’єкти: виробники, споживачі і держава. Кожен з цих суб’єктів має конкретні цілі,
відповідно до яких і здіиснює свою діяльність. Одним з напрямів державного
регулювання економіки є забезпечення єдності економічного простору, свободи
економічної діяльності, захист конкуренції і створення умов для ефективного
функціонування товарних ринків, зокрема ринку споживчих товарів. Ця функція
держави в умовах ринкової економіки є базовою для формування «здорового»
конкурентного середовища, яке б сприяло розвитку національної економіки.
Нові реалії, у яких нині існує ринок, зокрема ринок споживчих товарів, розвиток
цифрових технологіи вимагають і нових підходів до иого дослідження, удосконалення
наявних або розроблення нових методологічних підходів, які б відповідали
сьогоднішнім викликам. Отже, дослідження розвитку ринку споживчих товарів у
сучасних умовах трансформації економіки та динамічних глобалізаціиних процесів є
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надзвичаино актуальним завданням, адже тут переплітаються основні інтереси
споживачів, виробників і держави, а за своїм призначенням ринок споживчих товарів
виконує багатогранні функції життєзабезпечення населення. Водночас він є механізмом
інтенсивного зворотного стимулюючого впливу споживчого виробництва на весь
комплекс галузеи економіки и на соціально-економічну ситуацію в суспільстві, а иого
випереджальнии розвиток є передумовою для прискорення темпів економічного
зростання. Проте недостатніи рівень розвитку та неефективне функціонування ринку
споживчих товарів спричиняє макроекономічні диспропорції та структурні деформації
соціально-економічного розвитку, призводить до зниження конкурентоспроможності
національної економіки та добробуту населення. Саме тому існує об’єктивна
необхідність удосконалення методології дослідження розвитку ринку споживчих
товарів, адже для сталого розвитку країни необхіднии такии стан ринку споживчих
товарів, якии характеризується позитивною динамікою иого розвитку і
збалансованістю між попитом і пропозицією за обсягом і структурою, а забезпечення
збалансованості – складнии процес, що вимагає злагоджених діи усіх основних суб'єктів
ринку.
Аналіз публікаціи щодо методологічних засад досліджень ринку споживчих
товарів дає підстави зробити певні висновки.
Активне дослідження внутрішнього ринку, зокрема і ринку споживчих товарів,
розпочалося разом з ринковою трансформацією економіки України. На перших етапах
основна увага приділялася становленню інститутів ринку, подоланню інфляціиних
шоків, лібералізації цінової політики та економічних відносин загалом, що, безумовно,
відобразилось і на методології досліджень. Проте наибільше досліджень стосувалась
питань економіки споживчого ринку, організаціиних і ринкових проблем торгівлі.
Зокрема, цими питаннями заималися О. Азарян, В. Лагутін, Л. Лігоненко, І. Лошенюк,
О. Пустовоит і багато інших українських науковців, дослідженням проблем
торговельних відносин на споживчому ринку – В. Апопіи, М. Барна, І. Бланк, М. В. Бодров,
А. Боико, А. Вітренко, Н. Власова, В. Гросул, В. Геєць, А. Герасименко, Я. Жаліло, А. Ігнатюк,
Ю. Кіндзерськии, Н. Краснокутська, Л. Кудирко, В. Лагутін, І. Лазебна, А. Мазаракі,
О. Міняило, Т. Осташко, О. Пустовоит, Р. Пустовіит, Г. Пилипенко, В. Точилін, Ю. Уманців,
Н. Ушакова, Г. Филюк, М. Чорна, О. Шубін, А. Чухно та інші.
Серед зарубіжних авторів, праці яких присвячені ціи проблематиці, слід
відзначити Б. Бермана, Ф. Котлера, К. Макконелла, Е. Ньюмена. Названі науковці зробили
значнии внесок у формування теорії та методології розвитку як споживчого ринку
загалом, так і внутрішнього ринку споживчих товарів, зокрема, через дослідження
закономірностеи, суперечностеи і тенденціи иого трансформації в умовах глобальної
конкуренції, визначення диспропорціи і невикористаних можливостеи задля
розроблення програм иого розвитку.
Мета та завдання статті
Метою статті є визначення методологічних засад дослідження внутрішнього
ринку споживчих товарів та основ иого регулювання.
Виклад основного матеріалу
Встановлено, що на практиці використовують різні методологічні підходи до
досліджень розвитку споживчого ринку, зокрема у питаннях визначення критеріїв
оцінки, системи показників і методів дослідження, а враховуючи умови циклічності
економічного розвитку, глобальні продовольчі виклики і перманентні фінансовоекономічні кризи слід звернути увагу на певну неузгодженість питань методологічного
характеру, складність вибору необхідного оціночного інструментарію. Це зумовлює
брак взаємозв’язку між результатами наукових методичних напрацювань і
практичністю їхнього застосування, адже прогрес наукового знання і все більш повне
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виконання ним практичної функції значно визначаються рівнем методологічного
забезпечення досліджень, а на цьому етапі розвитку науки – особливо у сфері економіки.
Аналізуючи низку наукових публікаціи, можна зробити висновок, що нині
відбувається своєріднии методологічнии бумом, одним з наслідків якого є введення в
науковии обіг поняття «наукова парадигма», яке виконує щодо конкретних досліджень
світоглядну функцію, а також орієнтує на вибір наивагоміших для кожної науки
проблем. Методологія внаслідок потужного розвитку перетворилася на нову дисципліну
сучасної економічної науки, яка вивчає практику функціонування і тенденцію розвитку
економічної науки, зокрема визначає підходи до побудови її парадигми. Методологія і
парадигма є самостіиними и водночас спорідненими поняттями.
Водночас, як засвідчують опубліковані наукові результат, обґрунтувати будь яку
методологію дослідження, зокрема, розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів
можливо за певних умов. По-перше, потрібно ідентифікувати підходи до самої категорії
«методологія». По-друге, слід визначити сукупність методологічних складників
оціночного апарату (методологічнии детермінізм). По-третє, потрібно обґрунтувати та
виокремити сукупність загальних і спеціальних підходів, методів, критеріїв, показників
у межах визначеної методології.
Щодо першої та другої умов, то слід зазначити, що в недалекому минулому
методологію наука розуміла досить неоднозначно, зокрема:
методологія — це певна сукупність філософських методів пізнання. До неї
входять: індуктивнии метод Френсіса Бекона, раціоналістичнии метод Рене Декарта,
діалектичнии метод Сократа, Георга Гегеля, Карла Маркса, феноменологічнии метод
Едмунда Гуссерля, системнии метод Людвіга фон Берталанфі, Уїльяма Ешбі, Толкотта
Парсонса тощо. Методологія в цьому разі підноситься до небес філософської методології,
з неї виключається величезнии пласт конкретних методів і прииомів. У філософському
словнику методологія трактується як «1) сукупність прииомів дослідження, що
застосовуються в будь-якіи науці; 2) вчення про метод наукового пізнання і
перетворення світу» [1];
методологія розглядається як система методів пізнання, зокрема и конкретних.
Вона уявляється у вигляді певного арсеналу методів діяльності. Недоліки такого підходу
в тому, що методологія, з одного боку, звужується до розуміння тільки методів і тільки
методів пізнання. Тут виключається методологічна роль принципів, теоріи і парадигм. З
другого боку, методологія в ціи інтерпретації стосується тільки пізнавальної діяльності.
Насправді діяльність характеризується щонаименше трьома її різновидами:
пізнавальною, практичною та оцінною, які взаємно доповнюють один одного у реальніи
життєдіяльності. Немало важить і те, що навіть якщо методологію зводити до системи
методів, то викликає сумнів застосування до неї терміна «система». Наиімовірніше,
ідеться про сукупність методів, не про організовану систему, у якіи всім процесом
еволюції було б визначено наперед місце кожного методу в їхніи сукупності [2];
методологія – це тип раціонально-рефлексивної свідомості, спрямовании на
вивчення, удосконалення і конструювання методів. Поняття «методологія» має два
основних значення: по-перше, це – система певних правил, принципів і операціи, що
застосовуються у тіи чи іншіи сфері діяльності (у науці, політиці, мистецтві тощо); подруге, це – учення про цю систему, загальна теорія методу [3];
методологія – це система принципів наукового дослідження; вчення про
науковии метод пізнання законів природи за допомогою сукупності методів
дослідження, що застосовуються в будь-якіи науці відповідно до специфіки об'єкта її
пізнання [4];
відповідно до системно-діяльнісного підходу методологія досліджує
взаємообумовленість, взаємозв'язок і залежність систем знань і систем діяльності [5].
Системно-діяльніснии підхід до методології був недостатньо розроблении, але він мав
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добрі перспективи виділення в методології деяких підсистем, які забезпечують
пізнання, комунікацію, рефлексію і т. ін.
Водночас наука поки не має такого методологічного потенціалу, щоб сформувати
розвинуту внутрішню структуру методології. Однак процеси становлення окремих
методологіи відбуваються досить швидко. Формуються методології пізнання,
прогнозування, комунікаціи, діагностики, оцінювання, моделювання, проектування,
контролю, управління, виробництва і споживання. Це дає підстави зазначити, що у
широкому розумінні, методологія – це сукупність таких, що реально «працюють» і
функціонують у певніи науковіи сфері принципів розуміння закономірностеи реального
світу, а методологічнии апарат економічного дослідження – це система методологічних
категоріи, що є характеристиками економічного дослідження: проблема, актуальність,
об’єкт дослідження, иого предмет, мета, завдання, гіпотеза тощо [6].
Що стосується методології дослідження розвитку внутрішнього ринку споживчих
товарів, то, на нашу думку, – це логіка наукового пошуку, стратегія прииомів наукового
пізнання, яка виступає, по-перше, як засіб пояснення закономірностеи, що відображають
реальну діисність щодо розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів; по-друге,
визначає, наскільки зібрані факти можуть служити реальною і надіиною підставою
знання про розвиток внутрішнього ринку споживчих товарів; по-третє, є засобом
вивчення ще непізнаних явищ, зокрема у питаннях розвитку внутрішнього ринку
споживчих товарів.
Необхідно також зазначити, що методологія в розрізі наук ґрунтується на
особливостях пізнання конкретних процесів і виявляється у здіисненні, з одного боку,
теоретичних узагальнень, принципів окремих наук, а з другого – часткових методів
дослідження [7, с. 57].
Щодо третьої умови, то методика є конкретизацією методології, за якої остання
трансформується у точні пізнавальні процедури та операції. Своєю чергою, «метод
розширюється в систему», тобто використовується для подальшого розвитку науки,
поглиблення теоретичного знання як системи, а також иого матеріалізації і
об’єктивізації в практиці [8, с. 18].
Методичнии підхід не є настільки формалізованим, як методологія, проте він має
врахувати такі вимоги: 1) можливість виникнення лише в конкурентному середовищі,
що зумовлює необхідність застосування порівняльного підходу; 2) обов’язкова
наявність стіикості, що потребує брати до уваги усі відхилення від рівноважного стану;
3) тривалість, врахування якої можливе на основі застосування динамічних показників
(ланцюгових або базисних темпів зміни); 4) дослідження на мікрорівні передбачає
розгляд підприємства як відкритої економічної системи (системнии) [8, с. 69]. Водночас
привертає до себе увагу тои факт, що більшість з описаних у науковіи літературі
методичних підходів здебільшого присвячені питанням дослідження регіональних
споживчих ринків, що ж стосується методичних підходів до дослідження стану розвитку
споживчого ринку та, зокрема, розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів, то їх
опис у науковіи літературі є недостатнім.
На відміну від методології, метод дослідження – це иого напрям. Метод
підпорядковано розв’язанню конкретно-наукових завдань. Він є способом дослідження,
інструментом досягнення мети [9, с. 31]. Поняття «метод» у широкому розумінні означає
«шлях до чого-небудь» чи спосіб діяльності суб’єкта у будь-якіи її формі. На емпіричному
рівні існує значне різноманіття можливих об’єктів дослідження, а теорія оперує
виключно ідеалізованими об’єктами, що зумовлює істотну різницю в методах
дослідження [10, с. 14]. Сукупність різних методів пізнання (економічних, статистичних,
математичних та ін.) з урахуванням принципів діалектичного матеріалізму становить
зміст методики економічних досліджень [11, с. 58]. В економіці методи дослідження
визначають як прииоми, процедури та операції емпіричного, а також теоретичного
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пізнання і вивчення явищ діисності, що є знаряддям одержання наукових фактів [6, с.
140], а визначальна роль у забезпеченні досліджень розвитку ринку споживчих товарів
належить науковим напрацюванням.
Як засвідчує аналіз низки літературних джерел, науковці звертають увагу на те,
що для отримання комплексних результатів під час вивчення внутрішнього ринку
споживчих товарів доцільно розглядати иого на основі використання різних груп
методів.
Враховуючи широту застосування та наявність спільних параметрів їх
класифікують на загальнонаукові та спеціальні. Базисним для проведення наукового
дослідження є діалектичнии метод пізнання процесів і явищ. Зазначении підхід дає
можливість вивчати процеси і явища шляхом визначення закономірності постіиного їх
розвитку, наявних взаємозв’язків з урахуванням переходу кількісних змін у якісні,
аналізу протиріч, притаманних об’єкту дослідження, тобто постіиного руху вперед,
розвитку [12, с. 118]. Визнаючи корисність такого триєдиного підходу, К. Поппер,
звертає увагу на недоліки діалектичного методу і стверджує, що иого використання
може призвести до нівелювання критичного осмислення процесів і явищ. Однак
професор А. В. Решетніченко зазначає, що діалектика не може бути ні істинною, ні тим
більш продуктивною, якщо її позбавлять головної методологічної вимоги – єдності,
цілісності та неподільності всіх базових пар протилежностеи як вихідних одиниць
пізнавальної діяльності [13].
Отже, важливим аспектом застосування діалектичного методу є поєднання иого
із системним підходом. І. В. Попович зазначав, що системнии підхід вимагає виявлення
сутності явища та процесу як самостіиних систем певного порядку, що володіють
різноманітністю структури зв’язків з економічними підсистемами, системою та
середовищем; розроблення синтетичних і аналітичних показників, що характеризують
кількіснии бік явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісною визначеністю;
вивчення законів, закономірностеи і тенденціи їх розвитку на основі відбору і
перетворення інформації; складання моделеи розвитку явищ і процесів з урахуванням
динамічності економічної системи, з економічною їх обґрунтованістю. Такии
комплекснии підхід – характерна ознака сучасних досліджень [14]. Розвитку ідеи
системного підходу, иого методології та використання в управлінні ринком присвячені
роботи Р. В. Логоша [15].
На окрему увагу заслуговує ретроспективнии аналіз, якии досить часто
використовується у процесі економічних досліджень, зокрема і щодо розвитку
споживчого ринку та ринку споживчих товарів. За визначенням І. В. Поповича,
історичнии метод дослідження зводиться до вивчення всіх явищ і процесів у динаміці
розвитку, становленні конкретного етапу розвитку суспільства [14]. Вирізняють такі
прииоми в межах ретроспективного методу, як періодизація, історичне моделювання,
історична деталізація та ін. Крім того, для дослідження еволюції теоретичних підходів
до дослідження внутрішнього ринку та тенденціи розвитку внутрішнього ринку
споживчих товарів пропонується використовувати історико-логічнии аналіз; для
дослідження особливостеи розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів –
статистичнии і компаративнии аналіз [16].
Для визначення резервів підвищення ефективності виробництва та
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання використовують різні прииоми і
методи економічного аналізу: від простих, таких як порівняння, обчислення середніх і
відносних величин, побудова таблиць і графіків, до більш складних, які дають змогу
дослідити причинно-наслідкові зв’язки: індекснии метод, групування, прииоми
елімінування: засобами ланцюгових підстановок, відносних різниць, абсолютних
різниць та ін. [17]. Формалізація проведення дослідження зумовлює дедалі більше
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поширення і застосування математичних та статистичних методів і прииомів. Такі
методи використовують як під час збирання аналітичної бази дослідження, так і під час
її аналізу. До них належать метод середніх і відносних величин, метод групування,
прииом індексного аналізу, балансовии метод регресіиного та кореляціиного аналізу,
моделювання тощо. Оцінка закономірностеи ринкових процесів, зв’язків між
факторними та результуючими показниками задля визначення резервів проводиться з
використанням кореляціиного аналізу. На практиці часто поєднують кореляціинии і
регресіинии аналізи, проте необхідно зазначити, що завдання цих методів різні. Так,
регресіинии аналіз визначає форму зв’язку, а кореляціинии аналіз визначає тісноту
зв’язку [8].
Крім того, під час вибору методів оцінки стану і розвитку споживчого ринку,
багато науковців наголошують на використанні системного аналізу, статистичних
методів (балансовии, індекснии та ін.), методів соціологічних досліджень, факторного,
регресіиного і кореляціиного аналізу, експертних методів, зокрема заснованих на
інтуїтивному передбаченні розвитку досліджуваного об’єкта фахівцями [18-24].
В умовах загальної інформатизації та високого рівня обчислювальної техніки
існують можливості використання методів математичної статистики, економетричного
моделювання та інших дослідницьких прииомів [14; 25-27]. Економіко-математичні
методи використовують для розв’язання оптимізаціиних завдань, що дає змогу
розв’язати проблему вибору виробництва тих видів продукції (товару), які мають
наибільші резерви росту та виробництво яких є економічно ефективним і доцільними.
Під впливом посилення інтеграціиних процесів відбувається формування так
званого глобального ринку. Сфера виробництва та реалізації споживчих товарів не є
виключенням. Отже, важливим є визначення позиції вітчизняних виробників на
світовому ринку. Для досягнення зазначеної мети використовують спеціальнии
методичнии інструментаріи. Проте особливе значення для розвитку ринку споживчих
товарів має відпрацювання методичного підґрунтя иого аналізу в межах національної
економіки, тобто проведення внутрішньогалузевого аналізу [28-29]. Такии конкретно
галузевии підхід є стартовим етапом, однак він може виявитися недостатнім, оскільки
не завжди ясно, які галузеві тенденції мають місце в цеи момент і які зміни можуть
відбутися в маибутньому.
Для досягнення переваг над конкурентами та формування ефективних стратегіи
розвитку суб’єкти господарювання мають знати ринкову ситуацію, оцінювати рівень
конкуренції та рівень власної конкурентоздатності за об’єктивними методиками.
Комплексне маркетингове дослідження ринку становить собою систему вивчення
незадоволених потреб покупця, проведення яких забезпечує ефективне прииняття всіх
видів управлінських рішень щодо створення нових продуктів [30]. Низка авторів
пропонує використовувати комплексну маркетингову оцінку стану споживчого ринку за
допомогою таких показників [31, c. 86-87]: обсяг виробництва споживчих товарів на
одну особу населення; обсяг продажів на одну особу населення; обсяг послуг на одну
особу населення; співвідношення обсягу і норми споживання продовольчих товарів;
співвідношення частки вітчизняних та імпортних товарів; співвідношення обсягу і
норми споживання непродовольчих товарів; рівень забезпеченості товарами тривалого
користування; частка якісних товарів щодо загального обсягу реалізованої продукції;
ступінь задоволеності потреб населення (коефіцієнт асортименту пропонованих послуг
(товарів) (відношення отриманих товарів до кількості видів, у яких потребує
населення); співвідношення обсягу наданих послуг і нормативів з їх надання;
відношення між споживанням продовольчих товарів і непродовольчих товарів;
ставлення спожитих послуг до обсягу спожитих товарів; співвідношення
платоспроможного попиту населення та пропозиції споживчих товарів і послуг;
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пропорції між споживанням і виробництвом товарів і послуг; співвідношення між
обсягом обігу роздрібної торгівлі та обсягом товарних запасів.
Формування розвиненого внутрішнього ринку споживчих товарів неможливе без
наукового обґрунтування вибору пріоритетних напрямів розвитку під час визначення
цілеи і завдань регіональної політики. Такою науковою основою може служити
економічна діагностика стану внутрішнього ринку споживчих товарів. Комплексна
економічна діагностика дозволяє виявити и провести аналіз основних чинників, що
впливають на розвиток споживчого ринку; оцінити стан споживчого ринку и рівень
розвитку иого інфраструктури, виявити регіональну специфіку розвитку споживчого
ринку; визначити форми и межі державного впливу на споживчии ринок; визначити
пріоритетні напрями розвитку; обґрунтувати необхідність будівництва об’єктів сфери
торгівлі та послуг. Дослідження концептуальних основ формування попиту на
споживчому ринку забезпечило виявлення вихідних методологічних принципів
економічної діагностики, зокрема: системного підходу, динамічного підходу, урахування
регіональної специфіки, урахування науково-технічного прогресу в розвитку
регіональних ринків [32].
Основою економічної діагностики процесів, що відбуваються на споживчому
ринку, визнається аналіз кон’юнктури. Економічна кон’юнктура трактується як «...
форма прояву на ринку системних факторів і умов відтворювального процесу в їх
постіиному розвитку і взаємодії з урахуванням конкретного історичного аспекту, що
виражається в певному співвідношенні попиту, пропозиції та динаміки цін» [33, c. 15].
На думку низки науковців, аналіз кон’юнктури споживчого ринку має складися з таких
напрямів [21; 33]: аналіз попиту, аналіз запасів, аналіз виробництва, аналіз цін, аналіз
експорту та імпорту, аналіз споживання.
Отже, в економістів склалися різні погляди на поділ і використання показників
[34-36]: поділ усіх показників на специфічні та атрибутивні, які ґрунтуються на оцінках
експертів і думках і досвіді фахівців; пропонується аналітичні дослідження споживчого
ринку здіиснювати за допомогою показників, які формують кількісну характеристику
якісних змін ринкової ситуації та визначити значущість і напрями і тенденції розвитку
ринку, тобто сформувати иого прогноз; виокремлення таких основних показників
ринку: показники потенціалу ринку, показники пропозиції та динаміки цін; показники
стану попиту; показники масштабу та рівня конкуренції; показники динаміки цін;
показники стану торговельної інфраструктури ринку та групування ринкових
показників за ознаками: усталеність, циклічність і динаміка розвитку ринку, ринкова
пропозиція, ринковии попит, пропорціиність ринку, ділова активність і комерціинии
ризик. На наш погляд, підбір показників для характеристики, зокрема внутрішнього
ринку споживчих товарів, варто постіино удосконалювати, доповнювати, враховувати
їхню значущість на окремии період.
Отже, дослідження внутрішнього ринку споживчих товарів пов’язані з аналізом
формування регіональних ринків. Тому, формуючи методологію дослідження
внутрішнього споживчого ринку товарів, зокрема вибору методів і показників, слід
враховувати, що можна використовувати результати досліджень регіональних ринків за
такими напрямами: удосконалення системи показників, щоб вони якомога повніше
охоплювали явища і процеси розвитку ринку в територіальному розрізі; подальшии
розвиток методології відстежування і прогнозування регіональних ринків;
забезпечення відстежування регіональних ринків з урахуванням факторів, які
впливають на регіональні процеси і явища; забезпечення взаємозумовленості
тактичного і стратегічного розвитку регіональних і загальних ринків [37].
На думку Н. І. Кузічкіної, результатом діагностики регіонального споживчого
ринку є інтегровании показник, що характеризує зміни стану споживчого ринку в межах
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аналізованого періоду. Таким показником пропонується вважати інтегральнии вектор
споживчого ринку, що характеризує зміни стану споживчого ринку [34].
Крім того, як зазначає низка дослідників, ринки споживчих товарів вивчаються
здебільшого на основі використання трьох підходів: через аналіз вторинної інформації;
через дослідження мотивації та поведінки споживачів; через аналіз випущеної і
реалізованої продукції.
У межах першого підходу вивчаються всі документи, що видані статистичними
органами, різними міністерствами, торговельними палатами, регіональними органами
управління, а також є результатом спеціальних і маркетингових досліджень. Така
інформація є досить дешевою, навіть безкоштовною та відносно легко доступною.
Очевидно, що інформація може бути закритою, неповною, недостатньо деталізованою,
наприклад не бути представлена в досить докладному номенклатурному розрізі. Тому
для отримання надіиних результатів її явно недостатньо. У результаті вивчення
документів можна одержати загальну картину імпорту и експорту, структури
виробництва, а також структури споживання за видами продукції і галузями. Але
вивчення документів не може дати оперативної інформації необхідної якості; воно дає
лише деяку статистику про виробництво і збут досліджуваної продукції. Другии підхід
до дослідження ринку споживчих товарів припускає дослідження мотивації і поведінки
споживачів через проведення спеціальних обстежень: інтерв'ювання, співбесід,
заповнення анкет, тобто тут застосовуються як методи соціологічних досліджень, так і
експертні оцінки. Під час проведення досліджень ринку, особливо коли немає
можливості отримати надіину кількісну інформацію на основі одного з розглянутих
підходів, варто використовувати паралельно всі три підходи. Кінцеві результати
(наприклад, величина попиту, показник ринкової частки) можуть бути середніми
(середньозваженими) оцінками, отриманими різними шляхами і з різних джерел.
Необхідність дослідження передусім ринкової поведінки споживачів обумовлена
їх визначальним статусом як суб’єктів ринкових відносин. М. Макдоналда і Я. Данбар
зазначають: «... основне правило при визначенні ринку полягає в тому, що воно повинно
бути дано в термінології потреб споживача і дозволяти охоплювати сукупність всіх
альтернативних продуктів або послуг, які, на думку споживача, можуть відповідати иого
потребам. Ринок є потреба споживача, яка може бути задоволена продуктами або
послугами, які розглядаються як альтернативні» [38, c. 79].
Важливим, хоча і дещо суб’єктивним, методом дослідження слід вважати
експертне опитування, яке сприяє не лише визначенню якісних параметрів
трансформаціи, але и окреслює визначальні напрями розвитку. Необхідно враховувати
методологічні рекомендації, запропоновані: У. Кендаллом, якии пропонує побудувати
матрицю відповідеи та опиратися на наикращі; дещо подібне обґрунтовано Д. Блеком,
за яким «наикращими» вважаються об’єкти, що не поступаються ні одному об’єкту
відповідно до правила більшості; Маккельвом, якии домінантною ознакою вважає
правило більшості; Кеменем-Слеитером, якии насамперед не погоджується з умовою
монотонності; Ж. Ш. де-Бором з иого обґрунтуванням необхідності будувати ряди
ранжування, де кращим вважається вищии результат; Е. Цермелом, з акцентуванням
уваги на якісніи компоненті, тобто на тому, що будь-якому об’єкту притаманна певна
глибина, і чим вона більша, тим кращии результат; А. Апінісом, за яким, якщо два об’єкти
заимають однакову позицію, то правильнии результат вибирається навмання [39].
З огляду на те, що структура споживчого ринку з самого початку не відома, а
кількість змінних може становити безліч і визначення на початковому етапі аналізу
залежних змінних не представляється можливим, для подальшого дослідження, слід
погодитися з думкою низки авторів, що наибільшии інтерес можуть представляти
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кластерні методи дослідження споживчого ринку. Основна перевага кластерного
аналізу – це пошук природних кластерів без визначення залежної змінної [40-41].
Проте, як зазначає Т. П. Яхно, здебільшого дослідники, формуючи методичнии
підхід до дослідження та аналізу ринку, зокрема ринку споживчих товарів, ґрунтуються
на варіанті концептуалізації ринку, відповідно до ідеальної моделі неокласичної
економічної теорії. Ринок постає тут як переважно ціновии механізм регулювання
попиту і пропозиції, що приводяться до рівноваги силами вільної конкуренції між
незалежними і раціональними учасниками ринку [42].
Ми погоджуємось з думкою, що ця модель не може повністю задовольняти
завдання дослідження та аналізу ринку споживчих товарів, зокрема щодо иого розвитку.
Тому, погоджуючись з Т. П. Яхно, наибільш повно вирішити ці питання можна за
допомогою комплексного підходу, якии може ґрунтуватись, зокрема і на економікосоціологічних
методах,
зокрема
історико-генетичних,
статистичних
і
феноменологічних. За умов використання історико-генетичних методів, які вивчають
ринок як місце торгівлі і як сукупність організаціиних форм, можна простежити
виникнення первинних форм ринкового обміну і їх подальшу еволюцію і через
зіставлення і виявлення наибільш стіиких форм обміну виходити на відповідне
узагальнення, як це робив, наприклад, у своїх знаменитих працях історик Ф. Бродель
[43]. Статистичні методи розглядають ринок як сукупність диференціиованих
сегментів, або ніш. Ці методи є наибільш простими і, оперуючи певними обсягами
товарних, грошових і трудових ресурсів, дозволяють досить чітко визначати межі ринку
і иого окремих сегментів. Важливо и те, що ці методи виводять нас на різноманітні
вимірювання, надаючи ринковим параметрам кількісну визначеність. Крім того, варто
зазначити, що методологічні прииоми та способи визначення и аналізу самого ринку та
иого меж окреслені в Методиці визначення монопольного (домінуючого) становища
суб'єктів господарювання на ринку [44], а в економічніи літературі ринок розуміється
як сукупність економічних відносин, що складаються в процесі виробництва та обміну з
метою реалізації товару, середня ланка у сфері «виробництво» – «споживання» [45, с. 4].
Правова ж концепція товарного ринку пов'язана з проблематикою визначення так
званого «відповідного (релевантного) ринку». Отже, товарнии ринок, зокрема ринок
споживчих товарів, має три виміри: об'єктивнии (товарнии), географічнии і часовии. А
тому основним чинником в аналізі конкурентних відносин є вивчення ринку з погляду
иого товарних, географічних і часових меж.
Феноменологічні методи пропонують розглядати ринок як продукт взаємодії
иого учасників і наибільшою мірою наближають дослідників до діючих акторів,
змушуючи вступати з ними в безпосередню комунікацію і дозволяючи не виводити
поняття з абстрактних передумов, а формувати їх зміст з суджень самих учасників
ринку [42].
Враховуючи наведене вище, сформуємо логіко-структурну схему дослідження
внутрішнього ринку споживчих товарів і підходів до иого регулювання, яка розкриває
авторську концепцію проведення дослідження (рис. 1).
Таким чином, задекларовані теоретичнии, аналітичнии і рекомендаціинии блоки
розкривають сутність авторського підходу до дослідження концептуальних засад і
пропозиціи з удосконалення інструментарію державного регулювання розвитку
внутрішнього ринку споживчих товарів і є иого методологічними засадами. Напрями
аналізу внутрішнього ринку сфокусовано на основних проблемах розвитку
внутрішнього ринку та виявленні дисфункціи державного регулювання иого розвитку,
а пропозиції – на основних напрямах удосконалення інструментарію регулювання в
площині основних сфер державного впливу.
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Рис. 1. Логіко-структурна схема дослідження розвитку внутрішнього ринку
споживчих товарів та підходів до його регулювання
Висновки та перспективи подальших розвідок
Підсумовуючи дослідження варто наголосити, що на основі розглянутих підходів
до визначення сформовано авторське бачення сутності методології дослідження
розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів, як відповідної логіки наукового
пошуку та стратегії прииомів наукового пізнання, яка, у свою чергу, виступає, по-перше,
як засіб пояснення закономірностеи, що відображають реальну діисність щодо розвитку
внутрішнього ринку споживчих товарів; по-друге, визначає, якою мірою зібрані факти
можуть служити реальною і надіиною підставою знання про розвиток внутрішнього
ринку споживчих товарів; по-третє, є засобом вивчення ще непізнаних явищ, зокрема, у
питаннях розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів.
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Анотація
Результати. Досліджено особливості інноваційних процесів в стимулюванні розвитку
аграрних підприємств. Обґрунтовано роль інноваційних процесів пов’язаних з динамікою
інтенсивності досліджень і розробок, співвідношення витрат на дослідження і розробки
та ВВП, виробництво та проникнення високих технологій. Визначено, що система
економічних взаємовідносин учасників аграрних підприємств інноваційного спрямування
ґрунтується на підприємницькому і інноваційному середовищі. Проаналізовані показники
інноваційної діяльності за пріоритетним напрямом "Раціональне природокористування". Встановлено найбільшу питому вагу витрат на фінансування за пріоритетним
тематичним напрямом "Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості". Здійснено аналіз динаміки кількості впроваджених нових технологічних процесів та інноваційних видів продукції за 2012-2019 рр., од. Визначено основні
напрями національних стимулів розвитку аграрних підприємств на основі інновацій,
впливу інноваційних процесів на стимулювання розвитку аграрних підприємств з точки
зору інтересів регіону, інноваційних стимулів розвитку аграрних підприємств. З’ясовано,
що процес використання інновацій з метою стимулювання аграрних підприємств можна
представити як сукупність чинників, що спонукають до розвитку підприємництва у
напрямах вирішення найважливіших проблем аграрного сектору, регіону (держави), а
також певних механізмів їх взаємодії.
Ключові слова: інновації, інноваційні процеси, стимулювання, аграрні підприємства,
інноваційні рішення.
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INNOVATIVE PROCESSES IN STIMULATING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Abstract
Introduction. The concentration of agricultural enterprises on the implementation of innovations
allows them to adapt to modern environmental conditions and stay on the market for a long time.
Innovative solutions in the agri-food sector can help increase food production efficiency. Such
technologies can help reduce production costs, increase yields and added value. Today, there is an
urgent need to address issues related to stimulating the development of agricultural enterprises,
as well as to analyze innovation processes and identify factors that negatively affect the
innovation climate in the agricultural sector.
Objective. The purpose of the study of the peculiarities of innovation processes in stimulating the
development of agricultural enterprises and substantiation of the directions of intensification of
the innovation process in the agricultural sector.
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Methods. In conducting research, a set of such methods and techniques of scientific knowledge
was used: abstract-logical (in forming the logical-structural scheme of the system of economic
relations of participants in new forms of business organization), monographic and economicstatistical (in assessing the current state of innovation); methods of analysis and synthesis (in the
formalization and evaluation of the effect of factors on the development of innovation processes),
the method of scientific comparison.
Results. The peculiarities of innovation processes in stimulating the development of agricultural
enterprises are studied. The role of innovation processes related to the dynamics of the intensity
of research and development, the ratio of costs for research and development and GDP,
production and the penetration of high technology. It is determined that the system of economic
relations of participants of agrarian enterprises of innovative direction is based on
entrepreneurial and innovative environment. The indicators of innovation activity in the priority
direction "Rational use of nature" are analyzed. The largest share of financing costs in the
priority thematic area "Prospective technologies of the agro-industrial complex and processing
industry" has been established. The analysis of the dynamics of the number of introduced new
technological processes and innovative types of products for 2012-2019, units The main
directions of national incentives for the development of agricultural enterprises based on
innovations, the impact of innovation processes on stimulating the development of agricultural
enterprises in terms of the interests of the region, innovative incentives for the development of
agricultural enterprises. It was found that the process of using innovations to stimulate
agricultural enterprises can be represented as a set of tools, factors that encourage the
development of entrepreneurship in solving the most important problems of the agricultural
sector, region (state), as well as certain mechanisms of their interaction.
Keywords: innovations, innovation processes, incentives, agricultural enterprises, innovative
solutions.
JEL classification: О31, Q13
Вступ
Інноваціина спрямованість розвитку економіки передбачає ефективне
функціонування аграрних підприємств для оптимальної спеціалізації та концентрації
виробництва, підвищення конкурентоспроможності, інноваціиної активності. Розвиток
аграрних підприємств в сучасних умовах повинен базуватися головним чином на
досягненнях науково-технічного прогресу, в яких важливу роль відіграє розвиток науки
та прискорення інноваціи. Інноваціині процеси розвитку аграрних підприємств
пов’язані із збільшенням доходів, орієнтованих на ріст обсягів виробництва і зниження
собівартості продукції. Орієнтація аграрних підприємств на впровадження інноваціи,
втілених у нових продуктах та технологіях дозволяє їм адаптуватися до змін умов
зовнішнього середовища і тривалии час утримуватися на ринку. Нині нагальною є
потреба у вирішенні проблем, пов’язаних з стимулюванням розвитку аграрних
підприємств, а також аналізі інноваціиних процесів та визначенні чинників, що
негативно впливають на підприємницькии клімат в аграрному секторі.
Вирішення цих завдань включає здіиснення активної інноваціиної діяльності
аграрними підприємствами. Тому, розвиток аграрних підприємств при виборі
інноваціиних рішень повинен відповідати вимогам часу.
У сучасніи економічніи літературі, вивченню питань сутності і особливостям
активізації інноваціиних процесів в агропромисловому виробництві присвячено багато
праць таких відомих вітчизняних вчених, як В. Геєця, Г. Доброва, М. Долішнього,
О. Краснорутського, О. Крисального, І.Топіхи, М.Маліка, В. Семиноженка, Л. Федулової та
ін. Проблеми розвитку стимулювання розвитку підприємництва підвищення
ефективності економіки розроблялись у працях українських вчених-економістів
Б. Андрушківа, П. Бєлєнького, М. Долішнього, А. Колота, О. Кузьміна, Я. Побурка,
Н. Тарнавської і багатьох інших.
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Мета дослідження
Метою статті є дослідження особливостеи інноваціиних процесів в стимулюванні
розвитку аграрних підприємств та обґрунтування напрямів активізації інноваціиного
процесу в аграрному секторі.
Виклад основного матеріалу дослідження
Інноваціинии процес є спеціальним інструментом підприємницької діяльності, за
допомогою якого можна організувати новии вид бізнесу [2, с.79]. Інноваціинии процес
також розглядають з точки зору конкуренції та додаткового прибутку, вважаючи, що це
поєдинок на ринку між новаторами - тими, хто хоче заробити гроші, змінивши
встановлении порядок речеи, і тих, хто зберігає традиціине виробництво [4, с.250].
Зарубіжні фахівці [7] вважають, що наибільш точне визначення інноваціям дає Центр
інноваціи компанії Cap Gemini Ernst and Young (Великобританія, Лондон), якии визначає
це явище як «реалізацію вартості нового вирішення певної проблеми, що змінює
правила гри».
Ступінь розвитку інноваціи визначається тим, наскільки продукти цього сектору
економіки потрібні потенціиним споживачам. По-друге, науково-технічнии сектор
національної економіки є споживачем значної частини інноваціи, створених всередині та
поза макроекономічною системою, що також підвищує ступінь її інноваціиності. По-третє,
науково-технічнии сектор є однією з основ інноваціи у будь-якіи виробничо-економічніи
системі, незалежно від рівня її складності. Тому, науково-технічнии сектор є важливим
параметром інноваціиних процесів будь-якого виробничо-економічного сектору, що
визначає можливості иого ефективного розвитку та функціонування [5, с. 76].
Наичастіше ступінь асоціації новатора з підприємством може відігравати вирішальну роль у долі інноваціиної ідеї. Соціально-економічні перетворення в аграрніи сфері
стали джерелом інноваціи - нових форм організації підприємницької діяльності (рис. 1).
Форма власності майна

Правовий статус і форма
господарювання

Функціональний вид
діяльності

Державні аграрні підприємства

Особисті селянські
господарства

Інноваціині аграрні підприємства

Приватні аграрні підприємства

Аграрні підприємці

Венчурні аграрні підприємства

Господарські товариства

Фермерські господарства

Консалтингові агропідприємства

Кооперативні підприємства

Малі аграрні підприємства

Інтеграціині структури

Агропідприємства процесових
інноваціи

Агропідприємства
продуктових інноваціи

Агропідприємства маркетингових та
організаціиних інноваціи

Підприємницьке та інноваційне середовище

Рис. 1. Класифікація аграрних підприємств інноваційного спрямування
*Авторська розробка
Щорічнии Інноваціинии індекс Bloomberg аналізує десятки критеріїв,
використовуючи сім показників, включаючи інтенсивність досліджень і розробок, тобто
співвідношення витрат на дослідження і розробки та ВВП, виробництво з доданою
вартістю та проникнення високих технологіи. Для реитингу Bloomberg аналізує
60 економік держав – переважно, це країни Європи, Північної Америки та Азії [7].
У 2020 р. реитинг очолила Німеччина з показником 88,21 бали. Україна втратила
три позиції порівняно з минулим роком у реитингу інноваціиних економік світу і посіла
56 місце серед 60 досліджуваних країн (табл. 1).
Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло (European Innovation Scoreboard – EIS) відображає основні індикатори оцінки ефективності функціонуISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
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Роки
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вання національної інноваціиної системи країн ЄС та деяких країн, які не є членами ЄС.
Усі країни, що входять до табло, залежно від значень узагальнюючого індексу, згруповані у чотири групи: “інноваціині лідери”, “сильні інноватори”, “помірні інноватори” та
“повільні інноватори”. Відповідно до отриманих результатів лідером з інноваціи
залишається Швеція. У групі лідерів також Фінляндія, Данія, Нідерланди та Люксембург.
Таблиця 1. Місце України за складовими Інноваційного індексу Bloomberg
у 2018-2020 рр.

2018
2019
2020

46
53
56

47
54
57

50
60
57

32
37
35

46
46
49

48
58
57

21
28
48

27
35
36

Джерело: [7]
Україна знаходиться у групі країн, які відносяться до повільних інноваторів,
випереджаючи Румунію і поступаючись Чорногорії, Північніи Македонії і Болгарії.
Значення сукупного індексу для України у 2019 р. становило 32,9% (у 2018 р. – 24,7%),
що свідчить про зростання на 8,2% порівняно з 2018 р. [8].
За видами економічної діяльності наибільші частки інноваціино активних
підприємств припадають на виробництво харчових продуктів – 16,8 %, виробництво
машин і устаткування – 10,2%. Державні інноваціині розробки за пріоритетним
напрямом "Раціональне природокористування" у 2019 р. фінансувалися за всіма
дев’ятьма затвердженими пріоритетними тематичними напрямами (табл. 2).
Наибільшии обсяг видатків загального фонду та кількість отриманих результатів
у 2019 р. мали місце за пріоритетним тематичним напрямом "Перспективні технології
агропромислового комплексу та переробної промисловості". Частка видатків
загального фонду за цим пріоритетним тематичним напрямом становила 29,6 % від
загального обсягу фінансування за пріоритетним напрямом; частка створеної НТП виду
"Технології" – 85,8% від загальної кількості даного виду НТП за пріоритетним напрямом,
"Види техніки" – 68,1%, "Матеріали" – 50,0%.
У 2019 р. кількість впроваджених нових технологічних процесів зросла порівняно
з 2018 р. до 2318 одиниць, а кількість впроваджених інноваціиних видів продукції
значно зменшилася (рис. 2).
За видами економічної діяльності наибільші частки впроваджених інноваціиних
видів продукції припадають на підприємства з виробництва харчових продуктів
(25,2%), з виробництва машин і устаткування, н.в.і.у. (19,8%) та з виробництва основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (7,3%) [8].
Інноваціині процеси характеризуються швидким оновленням товарного асортименту, впровадженням нових технологіи, постіиним вдосконаленням виробничої системи відповідно до динаміки соціально-політичних змін, напряму економічного розвитку.
З метою здіиснення нововведень у 2019 р. в Україні 177 підприємств придбали нові технології, з них 55 – придбали технології за кордоном. Наиактивнішими щодо придбання технологіи були підприємства з виробництва машин і устаткування, н.в.і.у – 11,9%
від загальної кількості підприємств, які заималися придбанням нових технологіи, з
виробництва харчових продуктів – 7,9%, з виробництва готових металевих виробів, крім
машин і устаткування – 6,2%, з виробництва електричного устаткування – 6,2% [11].
Інноваціині рішення в агропродовольчому секторі можуть сприяти підвищенню
ефективності виробництва харчових продуктів. Такі технології можуть допомогти
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у т. ч. техніки

технології

матеріали

сорти рослин та
породи тварин

Джерело: [9]

види виробів

Використання, збереження і збагачення біоресурсів
Прогнозування стану навколишнього природного
середовища
Утилізація та видалення побутових і промислових
відходів
Раціональне водокористування, підвищення
ефективності очищення стічних вод
Очищення та запобігання забрудненню
атмосферного повітря
Раціональне використання ґрунтів і збереження їх
родючості
Виявлення і оцінка корисних копалин
Перспективні технології агропромислового комплексу
Забезпечення продовольчої безпеки і збереження та
розширення генофонду сільськогосподарських
сортів рослин і порід тварин
Разом за пріоритетом

% від загального обсягу
фінансування ДіР за
пріоритетним напрямом
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-
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-
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-
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29,6

6 3 4
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2

7 26
9 799

6,64

2,1

1

6

3

309,49

100,0

-

1

-

59 47 155 14

14

інше

Кількість створеної НТП за
видами, од.

методи, теорії

Пріоритетнии тематичнии напрям*

Обсяг видатків загального фонду, млн грн

зменшити виробничі витрати, збільшити врожаиність та додану вартість. Так, за
даними «InVenture», лише близько 10% великих українських сільськогосподарських
компаніи використовують інноваціині технології [10].
Таблиця 2. Фінансування та результати за пріоритетним напрямом "Раціональне
природокористування" у розрізі пріоритетних тематичних напрямів

-

81 994
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Впровадження нових технологічних процесів, од.
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Впровадження інноваційних видів продукції, од.

Рис. 2. Динаміка кількості впроваджених нових технологічних процесів та
інноваційних видів продукції за 2012-2019 рр., од.
Джерело: [8, 11]
А серед малих аграрних підприємств, цеи відсоток є ще меншим. Водночас в
Україні
поступово
збільшується
кількість
невеликих
швидкозростаючих
постачальників послуг та стартапів, які пропонують різні типи власних рішень, а також
інноваціині технології провідних міжнародних розробників.
У разі прииняття рiшення про впровадження нової технологiї, iнших технiчних чи
органiзацiиних новацiи потрібно враховувати їх потенцiинi можливостi, тобто величину
вигоди, яку матиме пiдприємство, реалiзувавши iнновацiю. Потенцiинi можливостi
iнновацiї, у свою чергу, залежать вiд того, на якiи стадії життєвого циклу конкретне
аграрне пiдприємство прииме рішення про її залучення у свою діяльність. Інноваціинии
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шлях розвитку дозволяє активізувати процеси пошуку та реалізації ринкових можливостеи, що з’являються, і за рахунок цього посилити мотивацію розвитку виробництва.
До основних національних стимулів розвитку аграрних підприємств на основі
інноваціи слід віднести такі як:
❖ задоволення новітніх потреб населення в товарах і послугах;
❖ забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств;
❖ забезпечення економічної безпеки держави на інноваціиніи основі;
❖ збалансування функціонування і розвитку галузеи господарського комплексу
та ін.
До факторів впливу інноваціиних процесів на стимулювання розвитку аграрних
підприємств з точки зору інтересів регіону належать, передусім, такі як:
❖ забезпечення розвитку інтелектуального капіталу регіону;
❖ забезпечення ощадливого використання місцевих ресурсів;
❖ забезпечення кооперації виробництва;
❖ застосування прогресивних технологіи, що мінімізують шкоду для довкілля;
❖ задоволення потреб населення в товарах і послугах та ін.
До інноваціиних стимулів розвитку аграрних підприємств слід віднести такі як:
❖ забезпечення одержання прибутку;
❖ забезпечення соціально-економічного престижу в громаді та ін.
Процес використання інноваціи з метою стимулювання аграрних підприємств
можна представити як сукупність чинників, що спонукають до розвитку
підприємництва у напрямах вирішення наиважливіших проблем аграрного сектору,
регіону (держави), а також певних механізмів їх взаємодії.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Інновація вносить зміни в первинну структуру виробничого організму,
переводить иого в новии стан. Впровадження інноваціи є цілеспрямованим з метою
покращення функціонування аграрного підприємства, тому можна стверджувати, що
інновації - це цілеспрямована зміна підприємства як системи, що створює новии
інструмент, призначении для задоволення сучасних потреб людеи.
Дієвими методом є максималізація внутрішніх можливостеи на основі
проведення інноваціиної, технологічної політики, направленої, по-перше, на постіине
гнучке використання “ноу-хау” в технологіях виробництва, що дозволяє аграрному
підприємству бути конкурентоспроможним, по-друге, на забезпечення високої якості,
по-третє, на оптимальну збутову політику. Прагнучи до гнучкого використання своїх
внутрішніх можливостеи, аграрні підприємства повинні знаити спосіб оптимального
поєднання бажаної технологічної та економічної ефективності, щоб забезпечити
наикращі технологічні та економічні умови виробництва.
Для кращого розуміння ролі інноваціиних процесів у стимулюванні аграрних
підприємств, їх доцільно класифікувати за такою ознакою як стадія процесу утворення
– функціонування аграрного підприємства: стимулювання утворення і функціонування
суб’єктів підприємницької діяльності в аграрному секторі; стимулювання ефективності
діяльності аграрних підприємств; стимулювання вибору напрямів інноваціиних рішень
аграрними підприємствами.
Наступним етапом подальших наукових досліджень є обґрунтування та оцінка
ефективності розвитку аграрних підприємств на основі інноваціиних рішень.
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Анотація
Вступ. Сучасний стан зовнішнього середовища, який детермінується викликами сталого
економічного розвитку, став об’єктивною основою твердження: забезпечення успішного
функціонування підприємств (підвищення рівня конкурентоспроможності та зміцнення
їх потенціалу) агропромислової сфери не є можливим без урахування зовнішніх чинників
та оперативної реакції на їх зміни, формування адаптивних механізмів управління,
здатних забезпечити перехід підприємств агропромислового виробництва на
траєкторію сталого економічного розвитку.
Метою статті є запропонувати архітектоніку адаптивного механізму управління
сталим економічним розвитком агропромислового виробництва та обґрунтувати його
основні елементи
Результати. Обґрунтовано, що інструментальне наповнення діяльності суб’єктів
зовнішнього середовища включає механізми прямого впливу (законодавчо-нормативна
база, реалізація державних програм та інвестиційних проектів, тарифні обмеження,
нетарифні обмеження) і непрямого впливу (процеси формування платоспроможного
попиту; інструменти конкурентної взаємодії; ціновий механізм; контрактна система;
розвиток інфраструктури; нематеріальні інструменти; грошово-кредитна, фінансова,
соціальна політика; фінансова допомога). Використання програмного продукту
TextAnalyst дозволило сформулювати узагальнені визначення категорії механізм
управління (сукупність взаємопов’язаних форм, методів, інструментів цілеспрямованого
впливу на об’єкт управління задля досягнення визначених цілей). Розроблено адаптивний
механізм управління сталим економічним розвитком агропромислового виробництва на
основі методу «білої скриньки». Останній представлено блоком вхідних потоків,
об’єктною структурою впливу, вихідними потоками. Встановлено, що актуальний стан
агропромислового виробництва і його здатність до змін визначається внутрішньою
системою адаптаційного механізму у складній взаємодії адаптивного потенціалу,
адаптаційного процесу, адаптаційних можливостей, елементів адаптації, атракторів,
точок біфуркації, вектору адаптації.
Ключові слова: адаптивність, механізм управління, інструменти управління, сталий
економічний розвиток, агропромислове виробництво.
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ARCHITECTONICS OF ADAPTIVE MECHANISM MANAGEMENT OF SUSTAINABLE
ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Abstract
Introduction. The current state of the environment, which is determined by the challenges of
sustainable economic development, has become an objective basis for the statement: ensuring the
successful operation of enterprises (increasing competitiveness and strengthening their potential)
is not possible without external factors and rapid response to their changes, the formation of
adaptive management mechanisms that can ensure the transition of agricultural enterprises to
the trajectory of sustainable economic development.
The purpose of the article is to offer the architectonics of the adaptive mechanism of management
of sustainable economic development of agricultural production and to substantiate its main
elements.
Results. It is substantiated that the instrumental content of the activities of the environment
includes mechanisms of direct influence (legislative and regulatory framework, implementation
of government programs and investment projects, tariff restrictions, non-tariff restrictions) and
indirect influence (processes of effective demand; instruments of competitive interaction; price
mechanism; contract system, infrastructure development, intangible instruments, monetary,
financial, social policy, financial assistance). The use of the software product TextAnalyst allowed
to formulate generalized definitions of the category of control mechanism (a set of interrelated
forms, methods, tools of purposeful influence on the object of management to achieve certain
goals). An adaptive mechanism for managing sustainable economic development of agricultural
production based on the "white box" method has been developed. The latter is represented by a
block of input streams, object structure of influence, output streams. It is established that the
current state of agricultural production and its ability to change is determined by the internal
system of adaptation mechanism in the complex interaction of adaptive potential, adaptation
process, adaptation capabilities, elements of adaptation, attractors, bifurcation points,
adaptation vector.
Key words: adaptability, management mechanism, management tools, sustainable economic
development, agricultural production.
JEL classification: Q01; Q13
Вступ
Сучаснии стан зовнішнього середовища, якии детермінується викликами сталого
економічного розвитку, став об’єктивною основою твердження: забезпечення
успішного функціонування підприємств (підвищення рівня конкурентоспроможності та
зміцнення їх потенціалу) агропромислової сфери не є можливим без урахування
зовнішніх чинників та оперативної реакції на їх зміни, формування адаптивних
механізмів управління, здатних забезпечити перехід підприємств агропромислового
виробництва на траєкторію сталого економічного розвитку.
Дослідження адаптації, принципів побудови і реалізації адаптаціиних механізмів
у структурі управління підприємством з огляду на різні методологічні підходи склало
науковии інтерес таких вчених, як Барановськии В.В., Куценко В.І., Лепеико Т.І.,
Лопатинськии Ю.М., Пакулін С.Л., Пакуліна А.А., Стельмащук А.М., Тодорюк С.І.,
Трегобчук В.М., Туниця Т.Ю., Халатур С.М. та інших [1-8]. Критичнии огляд наукових
робіт дозволяє зробити висновок про відсутність комплексного підходу до аналізу
проблем формування адаптивних механізмів управління агропромисловим
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виробництвом на макро- та мікроекономічному рівнях з врахуванням вимог і
особливостеи системи сталого економічного розвитку.
Мета дослідження
Метою статті є запропонувати архітектоніку адаптивного механізму управління
сталим економічним розвитком агропромислового виробництва та обґрунтувати иого
основні елементи.
Виклад основного матеріалу дослідження
Виходячи з поставленої мети, зосередимо увагу на суб’єктах зовнішнього впливу
на стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва. З огляду на це
розкриємо поняття зовнішнього середовища підприємства. Зовнішні чинники
здіиснюють вплив на підприємство поза зоною безпосереднього контролю самого
підприємства. Отже, зовнішнє середовище являє собою сукупність суб'єктів і чинників,
які діють за межами суб’єкта господарювання.
Об’єкт впливу представлено агропромисловим виробництвом в багатоскладності
иого структури з виділенням чотирьох блоків – аграрне виробництво, підприємства
забезпечуючої галузі, підприємства переробної галузі, суб’єкти логістичноінфраструктурної сфери. Взаємодія між суб’єктами в середині кожного блоку
відбувається на основі ринкової конкуренції, міжблокові відносини базуються на
ціновому механізмі.
Суб’єкти зовнішнього впливу на стан та перспективи розвитку агропромислового
виробництва являють собою сукупність агентів зовнішнього середовища, діяльність
яких відбувається поза межами підприємства. Залежно від характеру впливу (прямии і
непрямии вплив) виділено рівень зовнішнього мікросередовища з суб’єктним
наповненням у вигляді клієнтів, конкурентів, постачальників, посередників і
контактних аудиторіи, а також рівень системного впливу на бізнес–середовище з
окресленням мезоекономічного (представлено суб’єктами місцевого самоврядування),
макроекономічного (суб’єктивується системою органів державного управління),
наднаціонального (уособлюється міжурядовими і неурядовими організаціями
глобального рівня) підрівнів.
Ідентифікацію цілеи прогресивного економічного розвитку галузі здіиснено на
основі критеріїв складності та часового лагу. Так, виділено рівні глобальних, основних,
поточних цілеи. Представимо авторське бачення їх сутнісного наповнення:
- глобальна
ціль
–
зміцнення
конкурентоздатності
підприємств
агропродовольчого виробництва в цілому і певних иого суб’єктів зокрема;
- основні цілі – покращання бізнес-процесу; задоволення потреб та очікувань
споживачів; розвиток внутрішніх можливостеи; задоволення потреб та інтересів
акціонерів;
- поточні цілі – показники обсягів виробництва продукції; фінансові показники;
показники основних засобів та їх використання; показники використання матеріальних
ресурсів; показники трудових ресурсів, соціального захисту та використання персоналу;
показники ефективності операціиної діяльності; показники нематеріальних активів
тощо.
Інструментальне наповнення діяльності суб’єктів зовнішнього середовища
включає механізми прямого впливу (законодавчо-нормативна база, реалізація
державних програм та інвестиціиних проектів, тарифні обмеження, нетарифні
обмеження) і непрямого впливу (процеси формування платоспроможного попиту;
інструменти конкурентної взаємодії; ціновии механізм; контрактна система; розвиток
інфраструктури; нематеріальні інструменти; грошово-кредитна, фінансова, соціальна
політика; фінансова допомога).
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Механізм зовнішнього впливу на економічнии розвиток агропромислового
виробництва представлено у складніи системніи взаємодії и взаємозалежності таких
елементів, як об’єкт, суб’єкт, цілі, інструменти. Відносини між суб’єктом і об’єктом
складаються у багаторівневу систему взаємного впливу. Визначення цілеи реалізує
принцип динамічності та є похідною від внутрішнього стану об’єкта, якии варто
оцінювати не відокремлено, а на основі порівняння з наикращими практиками
глобального рівня. Принцип системності у формуванні конкурентоспроможності галузі
має потенціал формування конфлікту цілеи – неспівпадіння індивідуальних інтересів
мікроекономічного рівня з суспільними потребами макроекономічного рівня.
Інструменти, що використовуються суб’єктами зовнішнього впливу, є іманентними
суб’єктам і визначаються їх місцем у системі ринкової і політичної влади та
функціональним наповненням.
Перспективи включення агропромислового комплексу до процесів реалізації
глобальних цілеи, сформульованих у межах парадигми сталого розвитку, визначаються
станом інституціиної матриці. Останню умовно сегментовано на блоки: блок легітимації
та управління (інститути права, інститути влади), блок обмеження (дозволу), блок
розвитку (дорадчі інститути, міжнародні формальні інститути коригування та
мотивації), блок комунікації (інститути громадянського суспільства), блок
функціонування (базові економічні інститути). Кожен з перерахованих елементів
інституціиного середовища включає комплекс інститутів зі специфічними функціями та
можливостями впливу на економічні, соціальні та екологічні параметри розвитку сфери
агропромислового виробництва.
Високии ступінь інституціоналізації корупції значно обмежує утворювальнии
потенціал інституціиного блоку легітимації та управління, уособленого інститутами
влади і права. Можливості самоінституалізації як функція держави розвинулася не у
форми укорінення механізмів імплементації елементів сталості у соціально-економічні
процеси, а у суспільно-небезпечні прояви реалізації вузькогрупових інтересів у межах
систем високорівневої корупції. Останніи конкретизується в формах корупціиного
лобізму, корупціиного протекціонізму і фаворитизму, інвестиції у політику з
отриманням «дивідендів» у вигляді високих державних посад, зрощенні влади і бізнесу,
надання необґрунтованих податкових пільг, підтримання монополіи щодо визначених
видів економічної діяльності, створення штучних обмежень для бізнесу, торгівля
державними посадами. Інституціинии блок обмеження (дозволу) як елемент владної
ієрархії також має негативні ознаки, спричинені наявністю корупціиних схем.
Залучення зацікавлених сторін до вирішення проблемних питань регулювання
суспільних відносин у парадигмі сталого розвитку забезпечено блоками розвитку та
комунікації, до складу яких включено дорадчі органи (установи публічної влади, що на
постіиніи чи тимчасовіи основі реалізують право участі громадян в управлінні
державними та суспільними справами шляхом проведення консультаціи з
громадськістю, попереднього обговорення питань, віднесених до компетенції органу
публічної влади та здіиснення громадського контролю за иого діяльністю), інститути
громадянського суспільства (громадські організації, професіині та творчі спілки,
організації роботодавців, благодіині та релігіині організації, органи самоорганізації
населення, недержавні засоби масової інформації), а також міжнародні формальні
інститути коригування та мотивації.
Трансформація базових економічних інститутів (інституту підприємництва,
інституту контракту, інституту власності) в межах парадигмальних змін у філософії
господарювання, що відбилися в змінах сутнісного наповнення принципу раціоналізації,
відбувається на основі включення до структури класичних принципів функціонування
елементів моральної відповідальності (в тому числі и перед маибутніми поколіннями).
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В структурі глобальних цілеи сталого розвитку виділено три групи: сфера
безпосереднього впливу, сфера опосередкованого впливу, забезпечуюча сфера. Основою
запропонованої класифікації цілеи став критеріи потенціалу агропромислового
виробництва щодо вкладу у їх вирішення. Наибільш актуальною визнано сферу
безпосереднього впливу, що включила наступні елементи: подолання голоду, міцне
здоров’я та благополуччя, гідна праця та економічне зростання, відповідальне
споживання та виробництво.
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Мікрорівень
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рівень

Вихід
системи
Стан (внутрішні параметри системи)
Економічнии блок

Перехідне
відображення
Інституційна
матриця
Інститути
дозволу
Інститути
обмеження
Інститути
права
Інститути
влади
Дорадчі
інститути
Міжнародні
формальні
інститути
коригування та
мотивації
Інститути
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Соціальнии блок
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Адаптивний
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Адаптаційні
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Атрактори
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адаптації
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Внутрішня система адаптаційного механізму

Базис розвитку
Методи:
✓ Економічні
✓ Технологічні
✓ Соціально-психологічні
✓ Адміністративні
Функції:
✓ Системоутворююча
Закони:
✓ Інтегруюча
✓ Закон рівноваги
✓ Стимулююча
✓ Закон усереднення
✓ Закон структурування

Рис. 1. Архітектоніка адаптивного механізму управління сталим економічним
розвитком агропромислового виробництва
Використання програмного продукту TextAnalyst дозволило сформулювати
узагальнені визначення категорії механізму (як процесу, що орієнтовано реалізує
сукупності функціи управління виробництвом з метою досягнення результату у вигляді
бажаних перетворень) з подальшим переходом до більш конкретних понять, таких як
економічнии механізм (що конкретизується в економічних методах управління на
підприємстві, які спрямовані на регулювання економічних відносин та процесів як
комплексної системи елементів); господарськии механізм (сукупність економічних
методів та організаціино-економічних форм управління виробничими відносинами на
основі економічних законів); організаціино-економічнии механізм (сукупність процесів
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
286

регулювання виробництва, структурно представлених технологічними та
організаціиними складовими, спрямованих на покращення результатів діяльності
суб’єктів господарювання); механізм управління (сукупність взаємопов’язаних форм,
методів, інструментів цілеспрямованого впливу на об’єкт управління задля досягнення
визначених цілеи).
Використано модель «білої скриньки», елементами якої є визначення таких
елементів:
- Вхідні потоки, що ініціюється і реалізуються зовнішніми факторами впливу, які
структуровано за рівнями функціонування (мікро-, мезо-, макро-, наднаціональний
рівні); останні реалізують свій потенціал через перехідне відображення інституційній
матриці, що включає інститути дозволу, інститути обмеження, інститути права,
інститути влади, дорадчі інститути, міжнародні урядові інститути коригування і
мотивації.
- Об’єкт впливу, який ідентифіковано агропромисловим виробництвом в
сукупності економічного, соціального, екологічного, інфраструктурного блоків
функціонування. Актуальний стан системи детермінується внутрішньою системою
адаптаційного механізму у складній взаємодії адаптивного потенціалу, адаптаційного
процесу, адаптаційних можливостей, елементів адаптації, атракторів, точок біфуркації,
вектору адаптації. Адаптаційний механізм реалізується на основі базису розвитку з
виділенням функцій, методів та законів.
- Вихідні потоки. Результатом дії адаптивного механізму управління сталим
економічним розвитком агропромислового виробництва визнано досягнення
глобальних цілей сталого розвитку, серед яких: подолання голоду, розвиток сільського
господарства, міцне здоров’я і благополуччя, гідна праця та економічне зростання,
відповідальне споживання та виробництво.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, у процесі дослідження було розроблено адаптивний механізм
управління сталим економічним розвитком агропромислового виробництва на основі
методу «білої скриньки». Останній представлено блоком вхідних потоків, об’єктною
структурою впливу, вихідними потоками. Зовнішні фактори впливу структуровано за
рівнями функціонування (мікро-, мезо-, макро-, наднаціональний рівні). Вхідні потоки
реалізують свій потенціал через перехідне відображення інституційної матриці, що
включає інститути дозволу, інститути обмеження, інститути права, інститути влади,
дорадчі інститути, міжнародні урядові інститути коригування і мотивації. Актуальний
стан агропромислового виробництва і його здатність до змін визначається
внутрішньою системою адаптаційного механізму у складній взаємодії адаптивного
потенціалу, адаптаційного процесу, адаптаційних можливостей, елементів адаптації,
атракторів, точок біфуркації, вектору адаптації. Вихідні потоки системи спрямовані на
досягнення глобальних цілей сталого розвитку, серед яких: подолання голоду, розвиток
сільського господарства, міцне здоров’я і благополуччя, гідна праця та економічне
зростання, відповідальне споживання та виробництво.
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
Лозовська, Г. М. Роль інтернет-реклами в системі рекламного менеджменту
підприємства / Ганна Миколаївна Лозовська, Валерія Юріївна Прокопенко, Альона
В’ячеславівна Лазуткіна // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. –
№ 3. – С. 289 – 296. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Національна проблема своєчасного доведення товарів від виробництва до
населення, формування попиту на них з урахуванням соціально-демографічних
особливостей окремих груп споживачів, виховання раціональних потреб людей
вимагають використання реклами. Її роль особливо зростає в умовах ринкової економіки,
конкурентного середовища, постійного оновлення асортименту товарів, ускладнення
конструкцій багатьох товарів господарського призначення. Своєчасна і вичерпна
інформація населення про споживчі властивості і способи використання товарів є
найважливішим завданням реклами.
Метою статті є дослідження особливостей використання інтернет-реклами в системі
рекламного менеджменту підприємства.
Результати. У статті розглянуто основі питання щодо ролі та особливостей
запровадження інтернет-реклами для просування продукції на рику. Досліджуються
основні види інтернет-реклами та їх особливості в системі менеджменту підприємства.
Виокремлено основні переваги інтернет-реклами та її недоліки в системі маркетингових
інструментів просування продукції на ринок. Досліджено обсяг ринку інтернет-реклами,
обсяг ринку пошукової реклами в Україні, частка соціальних медіа та месенджерів, %,
частка Mobile в медійній інтернет-рекламі, %. Встановлено, що обсяг ринку інтернетреклами у 2019 р. в Україні склав 12,6 млрд грн, що перевищує результати 2018 р. на 35%,
частка мобільного платного пошуку в 2019 р. виросла до 73% порівняно з 66% у 2018 та
56% у 2017 р. Середня вартість кліку станом на кінець 2019 р. склала 4,53 грн та
перевищила результати попереднього періоду на 40%. Частка витрат на рекламу у
соціальних медіа та месенджерах продовжує активно зростати. Частка mobile в
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медійній інтернет-рекламі продовжує зростати і досягла 47,7% у 2019 р. Дещо зросла
частка цифрового відео у порівнянні з 2018 р.
Висновки. Як засіб комунікації між підприємством і його споживачами, інтернетреклама створює нові можливості, пов'язані зокрема із персоніфікацією контакту та
налагодженням діалогу обох зацікавлених сторін. Як форма міжособової комунікації,
інтернет-реклама виступає і як засіб самовираження, і як засіб формування груп за
інтересами.
Ключові слова: маркетинг, рекламний менеджмент, інтернет-реклама, таргетована
реклама, соціальні мережі, ключові показники ефективності, вартість кліку, вартість за
1000 показів.
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THE ROLE OF INTERNET ADVERTISEMENTS IN THE COMPANY ADVERTISING
MANAGEMENT
Abstract
Introduction. The national problem of timely delivery of goods from production to the population,
the formation of demand for them, taking into account the socio-demographic characteristics of
certain groups of consumers, the education of the rational needs of people requires advertising.
Its role is especially growing in a market economy, competitive environment, constant updating
of the range of goods, the complexity of the design of many household goods. Comprehensive
information for the population about consumer properties and ways of using goods are the most
important tasks of advertising.
The purpose of this article is to research features of Internet advertising in the company
advertising management.
Results. The features of Internet advertising to promote products on the market is considered.
The main types of Internet advertising and their features in the company management system are
studied. The main advantages of Internet advertising and its shortcomings in the system of
marketing tools to promote products on the market are highlighted. The volume of the Internet
advertising market, the volume of the search advertising market in Ukraine, the share of social
media and messengers, %, the share of Mobile in media Internet advertising, % were studied. It is
established that the volume of the Internet advertising market in 2019 in Ukraine amounted to
12.6 billion hryvnias, which exceeds the results of 2018 by 35%, the share of mobile paid search in
2019 increased to 73% compared to 66% in 2018 and 56% in 2017. The share of advertising
expenditures in social media and messengers in agencies continues to grow actively and in 2019
the scale was 45.5%, which is 11% more than in 2018. The share of mobile in online Internet
advertising continues to grow and reached 47.7% in 2019. The share of digital video has slightly
increased compared to 2018.
Conclusions. As a means of communication between the company and its consumers, Internet
advertising creates new opportunities, in particular related to the personification of contact and
dialogue between both stakeholders. As a form of interpersonal communication, online
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advertising acts both as a means of self-expression and as a means of forming interest groups. Its
role is also important in other spheres of society.
Keywords: marketing, advertising management, online advertising, targeted advertising, social
networks, key performance indicators, cost per click, cost per 1000 impressions.
JEL classification: L86; M31; M37
Вступ
Маркетинг – це комплексна система організації виробництва і збуту продукції,
орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на
основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього
середовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку
за допомогою маркетингових програм. Необхідність застосування маркетингу та иого
методів дослідження є важливим та необхідним [4, 5, 9].
Аналіз літератури показав, що незважаючи на те, що інструменти рекламного
менеджменту, серед яких інструменти просування товарів у мережі Інтернет мають
високу ступінь розробленості в наукових працях вчених, багато проблем, викликані
новими економічними умовами, ще не знаишли в них відображення. Оцінка
ефективності використання різних інструментів інтернет-реклами та доцільність їх
використання для конкретних видів споживчих товарів стала надзвичаино актуальною
для безлічі підприємств, які постраждали від кризи 2020 року.
Маркетингові комунікації пов’язані з великою кількістю чинників. Як наслідок,
великого теоретичного та практичного значення набуває розробка загальних
принципів та механізмів формування рекламного менеджменту на підприємствах.
Теоретичні та методичні аспекти проблеми просування продукції на ринок
досліджувались у роботі, висвітлено в працях: А.В. Воичак, А.О. Длігач, С.С. Гаркавенко,
В.В. Лагодієнко, Р.П. Мудрак, В.М. Перція, Т.О. Примак, В.А. Пустотін, Є.В. Ромат, Д. Аакер,
Т. Амблер, Дж.Ф. Джоунс, Ж.-Н. Капферер, Ф. Котлер, Дж. Россітер, Е. Раис, П. Темпорал,
Д. Траут і багатьох інших. Багатогранність питань, пов’язаних з маркетингом, вимагає
ширшого вивчення окремих особливостеи иого використання в сучаснии період
інтенсивного розвитку медіа та інтернет технологіи. Застосування інтернет-реклами в
системі рекламного менеджменту підприємства поки що є недостатньо вивченим і
потребує додаткових досліджень.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження особливостеи використання інтернет-реклами в
системі рекламного менеджменту підприємства. У межах досягнення мети виокремлено
наступні завдання: визначити роль та особливості запровадження інтернет-реклами
для просування продукції на рику; дослідити основні види інтернет-реклами та їх
особливості в системі менеджменту підприємства; виокремити основні переваги
інтернет-реклами та її недоліки в системі маркетингових інструментів просування
продукції на ринок; проаналізувати основні тенденції на ринку інтернет-реклами.
Виклад основного матеріалу дослідження
Визначаючи поняття рекламного менеджменту, иого можна представити як
сукупність інструментів управління рекламною діяльністю організації.
Одним із сучасних та ефективних інструментів рекламного менеджменту стає
інтернет-реклама, оскільки глобальні масштаби та всеохопність процесу входження
Інтернету в різні аспекти життя суспільства створили нову, так звану віртуальну
реальність, що суттєво змінила не лише життя декількох поколінь людеи, а и визначила
передумови розвитку нового напряму бізнесу – електронної комерції [2].
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Теоретики та практики рекламного менеджменту вважають, що маркетинг
сьогодення – це інтернет-маркетинг, а иого головна перевага в тому, що він позбавлении
недоліків традиціиної реклами и при цьому володіє додатковими перевагами, які
підвищують иого ефективність: платоспроможна та соціально активна аудиторія,
невеликі рекламні бюджети, надання повного уявлення про товар, контроль за
результатами, інтерактивність [2].
Інтернет-реклама являє собою потужнии комунікаціинии засіб рекламного
менеджменту, що увібрав у себе тільки сильні сторони відразу декількох комунікаціиних
каналів, таких як традиціині ЗМІ (преса, радіо, TV) і директ-маркетинг. Відмінними
рисами інтернет-реклами є: доступність і невисока вартість; широта аудиторії,
охопленої рекламним зверненням; великии вибір цільових груп; вибірковість;
платоспроможність аудиторії Інтернету загалом [2].
Можна виділити 5 основних видів інтернет-реклами, кожен з яких має свої
особливості [3]:
1)
SEO (Пошукова оптимізація) – органічний комплекс заходів, які
вживаються спеціалістами цього профілю з метою збільшення видимості сайту в
пошукових системах за ключовими словами пошуку для забезпечення зростання
трафіку на сайті. SEO можна вважати не просто рекламою, це масштабніше просування.
Одна з основних характеристик – довгострокова перспектива органічної появи у перших
рядках пошукових систем.
2)
Контекстна реклама. Свою назву цей вид реклами отримав через те, що
оголошення підлаштовуються під інтереси користувача, тобто активність користувача
відслідковується, і він можете побачити рекламу подібних послуг чи товарів, що
цікавили його раніше. Оголошення контекстної реклами можуть показуватися як в
рядку пошукової системи, при введенні користувачем певного запиту, так і на сайтах, які
входять в партнерську мережу даного провайдера. Тобто коли в пошуковому рядку ви
вбиваєте якийсь товар, то спочатку побачите рекламні оголошення, а вже потім
органічний список. Плюс контекстної реклами в тому, що можна чітко управляти
бюджетом кампанії, показуючи оголошення виключно цільовій аудиторії. Найчастіше
використовується інтернет-магазинами, адже тут найлегше виділити цільову
аудиторію та налаштувати рекламу [3].
3)
Медійна або банерна реклама. Крім прямого розміщення, медійна реклама
доступна для використання і в Google AdWords. Її можна бачити на будь-яких сайтах,
вона може вспливати, вискакувати, або вже міститися у футері чи пустих місцях певної
сторінки. Найчастіше виглядає як картинка (тобто сам банер) та провокаційний,
захоплюючий увагу текст. Оплата, в даному випадку, здійснюється за покази. Крім того,
тут найбільшою проблемою є блокери реклами, що часто використовуються сучасними
користувачами. Добре підходить для вирішення низки маркетингових задач:
підвищення впізнаваності бренду, позиціонування бренду, виведення на ринок нового
продукту, або, ремаркетингу, просування певних товарів та послуг, що відповідають
сайту рекламодавця [3].
4)
Тизерна реклама. Досить специфічний вид реклами, суть якого в складанні
і показі цільовій аудиторії оголошень з певними тригерами, що звернуть увагу
користувача на саме цей продукт або послугу. Основна мета – привернути увагу
користувача, залучення нових клієнтів. З огляду на особливості формату, тизери
активно використовуються для просування товару, який характеризується емоційним
попитом [3].
5)
Реклама в соціальних мережах. Тобто таргетована реклама, що задається
відповідними параметрами. Тут спрацьовує фактор ідентифікації користувачів самими
системами соціальних мереж, розпізнавання облич, інтересів, та інших характеристик. У
соціальних мережах можлива оплата за кліки, покази або певну цільову дію (підписку,
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вподобання тощо). Соціальні мережі, зокрема FB, надає дуже прогресивний та повний
інструмент перегляду та аналітики статистики. Звідси також можна керувати
просуванням в інших соціальних мережах [3].
Переваги інтернет-реклами [4]:
❖ Точне таргетування аудиторії. Таргетування – це механізм, що дозволяє
виділити з усієї аудиторії тільки цільову та показати рекламу лише їй. Це економить
гроші компанії на рекламу та підвищує конверсію.
❖ Оперативний аналіз – відстеження реакцій та дій внаслідок кампанії, а отже й
швидке редагування у випадку необхідності – внесення корективів на основі виконаного
аналізу ефективності.
❖ Ремаркетинг – комплекс підходів і можливостей для роботи з користувачами,
які одного разу побували на ресурсі.
❖ Ефективна конкуренція – усі попередні переваги допомагають сформувати
конкурентний ринок як з дешевими «жовтими» банерами, так і з якісною рекламою, що
змушує ринок розвиватися.
❖ Низький поріг входу. Копіювати чужі успішні роботи, аби полегшити свої перші
кроки у світі інтернет-реклами – нормально, всі так роблять. Але це ж і перший її
мінус [4].
Недоліки інтернет-реклами:
❖ Інші можуть скопіювати й використати роботи в комерційних цілях.
❖ Розсіяна увага – банер займає 10% сторінки, а реклама на ТБ — 100%.
❖ Фрод – існують боти, ботнети і віруси, котрі роблять кліки по банерах замість
реальних людей.
❖ Частина користувачів мережі упереджено ставиться до будь-якого виду
реклами в інтернеті і принципово не клікає на рекламні оголошення.
Однак, незважаючи на недоліки, на сучасному етапі розвитку суспільства саме
інтернет-реклама відіграє ключову роль у системі рекламного менеджменту
підприємства.
Обсяг ринку інтернет-реклами у 2019 році в Україні склав 12,6 мільярдів гривень,
що перевищує результати 2018 року на 35% (рис. 1) [5].
Обсяг Інтернетреклами в Україні
Загальнии обсяг ринку
інтернет-реклами в
Україні у 2019 році
склав 12,6 млрд. грн, що
на 35% більше, ніж у
2018 році.
Частки пошукової
реклами та медіиної
інтернет-реклами у
2019 році склали 63% і
37% відповідно,
аналогічно, як і в 2018
році.

45%

Загалом
12673 UAN
490 USD

Загалом
9398 UAN
346 USD

Загалом
5634 UAN
212 USD

2510

3124

37% 3511
5887

37% 4722

63%

7951

55%

63%

2017

2018

платний пошук

медійна реклама (вкл. відео)

2019

Рис. 1. Обсяг ринку інтернет-реклами 2019 р., млрд грн
Згідно з аналізом даних, які було надано провідними компаніями для проведення
дослідження, частка мобільного платного пошуку в 2019 році виросла до 73% порівняно
з 66% у 2018 та 56% у 2017 роках.
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Середня вартість кліку станом на кінець 2019 року склала 4,53 грн та перевищила
результати попереднього періоду на 40% [5] (рис. 2).
Так, найвища вартість кліку становила 23,70 грн в категорії «Закон та уряд».
Найменшою ж була вартість кліку в категоріях «Довідкові матеріали» і «Новини та
медіа» – 0,25 грн.
2017
2018
2019
обсяг ринку
пошукової
3 124 010 505 грн
5 887 068 386 грн
7 951 763 799 грн
реклами в
Україні
приріст рік до
+88%
+35%
року
середня вартість
2,92 грн
3,23 грн
4,53 грн
кліку

загальна
вартість
переходів

спліт
mobile/desktop
обсяг пошукової
реклами
mobile/desktop

48%

52%

66%

34%

mobile

1 749 445
882 грн
1 374 564
623 грн

mobile

3 885 465
135 грн
2 001 603
251 грн

desktop

445.460.220

619.410.570

471.480.302

desktop

73%
mobile
desktop

27%
5 844 027
120 грн
2 107 736
679 грн

Рис. 2. Обсяг ринку пошукової реклами в Україні, млрд грн
Частка витрат на рекламу у соціальних медіа та месенджерах у агентств
продовжує активно зростати. У 2019 році скала 45.5%, що на 11 процентних пунктів
більше, ніж у 2018 році. Соціальні медіа та месенджери: Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, Skype, Viber та інші [5] (рис. 3).
50
45,5

45
40
35

34,5

30
25

26,5
2017

2018

2019

Рис. 3. Частка соціальних медіа та месенджерів, %
Частка mobile в медіиніи інтернет-рекламі продовжує зростати і досягла 47.7% у
2019 році. Дещо зросла частка цифрового відео у порівнянні з 2018 роком. In-stream
відео 16,30% та in-page 1,60% [5] (рис. 4).
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Рис. 4. Частка Mobile в медійній інтернет-рекламі, %
Ємність українського ринку реклами в цілому та Інтернет-реклами зокрема є
незначною порівняно з європеиськими медіа обсягами. Однак, вже сьогодні в Україні
застосовуються інтерактивні технології, а розширення і поглиблення переліку послуг
рекламних агентств із використанням інформаціиних технологіи, а також подальше
зростання кількості домогосподарств, які мають доступ до Інтернет-мережі, дозволить
українському ринку реклами істотно збільшити ефективність контактів із цільовою
аудиторією та зменшити їх собівартість [6, 7, 8].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Визначаючи поняття рекламного менеджменту, иого можна представити як
сукупність інструментів управління рекламною діяльністю організації. Одним із
сучасних та ефективних інструментів рекламного менеджменту стає інтернет-реклама,
оскільки глобальні масштаби та всеохопність процесу входження Інтернету в різні
аспекти життя суспільства потребують широкого иого використання для реалізації
необхідних запитів у розвиткові бізнесу. Виділяють 5 основних видів інтернет-реклами,
кожен з яких має свої особливості: SEO (Пошукова оптимізація), контекстна реклама,
медіина або банерна реклама, тизерна реклама, реклама в соціальних мережах.
Як засіб комунікації між підприємством і иого споживачами, вона створює нові
можливості, пов'язані зокрема із персоніфікацією контакту та налагодженням діалогу
обох зацікавлених сторін. Як форма міжособової комунікації, інтернет-реклама виступає
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і як засіб самовираження, і як засіб формування груп за інтересами. Важливою є її роль
також і в інших сферах життя суспільства.
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Анотація
Обґрунтовано структуру стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного
сектору економіки, яка включає фізичний капітал, людський капітал, інтелектуальний
капітал, соціальний капітал, інституційну, інфраструктурну, науково-освітню і кадрову
складові. Відповідно до зазначених складових, проаналізовано кількісні індикатори, які їх
віддзеркалюють. Встановлено, що позитивною динамікою відрізняється нарощення
фізичного капіталу, що відображено у значному збільшенні рівня фондоозброєності праці
за рахунок високих темпів впровадження нових основних засобів і скорочення чисельності
зайнятих працівників, що є негативним фактором. Також збільшились асигнування на
утримання науки, що паралельно зі скороченням чисельності наукових кадрів обумовило
збільшення питомих витрат на 1 задіяного працівника. Зіставляючи отримані
результати визначено, що спостерігається тенденція скорочення потужності
стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору в напрямі
зростання його концентрації на функціональних одиницях.
Ключові слова: стратегічний потенціал, інноваційний розвиток, факторний аналіз,
оцінка стратегічного потенціалу, аграрний сектор економіки.
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TRENDS IN THE DYNAMICS OF STRATEGIC POTENTIAL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE’S ECONOMY
Abstract
Introduction. Modern development of agriculture in Ukraine should be focused on developing
strategic activities that are based on innovation and have an innovative character. This is due to
the need to increase food production, achieve its competitiveness in the global dimension, increase
productivity in the industry. However, the process of realizing the potential of the agricultural
sector of the domestic economy is characterized by a number of limitations that require detailed
analysis and consideration when developing a mechanism for developing the strategic potential
of innovative development of the agricultural sector of Ukraine.
The purpose of the article is to determine the level of strategic potential of innovative
development of the agricultural sector in the economy by analyzing its structure and factor
analysis of these components.
Results. The structure of strategic potential of the agricultural sector innovative development in
the economy is substantiated, which includes physical capital, human capital, intellectual capital,
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social capital, institutional, infrastructural, scientific-educational and personnel components.
According to these components, quantitative indicators that reflect them are analyzed. It is
established that the increase in physical capital is characterized by positive dynamics, which is
reflected in a significant increase in the level of labor capital due to the high rate of introduction
of new fixed assets and reducing the number of employees, which is a negative factor. Allocations
for the maintenance of science also increased, which in parallel with the reduction in the number
of scientific staff led to an increase in unit costs per employee involved. Comparing the obtained
results, it is determined that there is a tendency to reduce the strategic potential capacity of the
innovative development of the agricultural sector in the direction of increasing its concentration
on functional units.
Key words: strategic potential, innovative development, factor analysis, assessment of strategic
potential, agricultural sector of economy.
JEL classification: Q039

Вступ
Глобалізація світової економіки та загроза продовольчої кризи вимагають
продуктивного ведення сільського господарства та задоволення постіино зростаючого
попиту на продукти харчування. Сучаснии розвиток сільського господарства України
має бути орієнтовании на вироблення стратегічних напрямів діяльності, які
ґрунтуються на нововведеннях і мають інноваціинии характер. Це зумовлено
необхідністю збільшення обсягів виробництва продовольчої продукції, досягнення її
конкурентоспроможності у глобальному вимірі, підвищення продуктивності праці у
галузі. Втім, процес реалізації потенціалу аграрного сектора вітчизняної економіки
характеризується низкою обмежень, зокрема, застарілим машинно-тракторним парком,
диспаритетом цін на продукцію промисловості і сільського господарства, постіиним
зростанням цін на паливо-мастильні матеріали, втратою висококваліфікованих
працівників, відсутністю необхідних інвестиціи та доступних інноваціи тощо. Ці
обмеження потребують детального аналізу і врахування при розробці механізму
розвитку стратегічного потенціалу інноваціиного розвитку аграрного сектору
економіки України.
Серед авторів, які досліджували різні аспекти потенціалу, доцільно виокремити
праці таких науковців, як: Л. Абалкін, В. Архангельський, Б. Бачевський, В. Вейц,
К. Воблий, О. Гетьман, І. Заблодська, Н. Краснокутська, Є. Лапін, В. Немчінов, О. Олексюк,
О. Решетняк, І, Рєпіна, С, Струмілін, Д. Чернікова, В. Шаповал. Незважаючи на велику
кількість теоретико-методологічних і науково-прикладних напрацювань в означеному
напрямі дослідження, питання формування та реалізації стратегічного потенціалу
інноваційного розвитку аграрного сектору економіки залишається недостатньо
проробленими.
Мета дослідження
Метою статті є визначення рівня стратегічного потенціалу інноваціиного
розвитку аграрного сектору економіки шляхом аналізу иого структури та здіиснення
факторного аналізу цих складових.
Виклад основного матеріалу дослідження
Поняття «потенціалу» відіграє важливу роль в економічніи науці, оскільки
відображає як наявні ресурси, так і можливості разом із структурою та взаємозв’язками
елементів, взаємодія яких дозволяє досягати бажаних цілии із відповідним рівнем
ефективності їх використання. Потенціал наичастіше розглядається у співвідношенні з
різними об’єктами: потенціал підприємства, економічнии потенціал, потенціал
конкурентоспроможності, стратегічнии потенціал тощо. Незважаючи на подібність
значень цих понять, вони відрізняються як за своєю сутністю, так і за шляхами
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активізації використання. Крім того, ініціал виступає невід’ємною умовою спроможності
забезпечення розвитку.
Наибільш узагальнене бачення поняття «стратегічного потенціалу» знаходимо в
роботі О.А. Сущенко, де він розглядається як певним чином упорядкована відповідно до
стратегічних напрямів розвитку сукупність ресурсів і резервів, яка дозволяє при
комплексному використанні забезпечувати реалізацію можливостеи [8].
Будь-яка створена людиною система характеризується наявністю функції,
реалізація якої забезпечується внутрішніми елементами та підсистемами зазначеної
системи та їх взаємозв’язками. Крім того ці системи мають встановлені людиною цілі
функціонування, які повинні узгоджуватися із природою функціи системи, але
наичастіше є її похідними кількісними характеристиками. Враховуючи, що потенціал
розглядається відносно будь-якого об’єкту, якии виступає системою, иого реалізація має
здіиснюватися відповідно до ключових системних законів, серед яких цілепокладання
та необхідність досягнення цілеи є одними з базових. Саме це дозволяє узгодити
варіативність понять потенціалу в залежності від об’єктів: потенціал підприємства,
потенціал національної економіки, потенціал світового господарства, потенціал землі,
потенціал аграрного сектору економіки тощо із цільовим призначенням иого реалізації:
стратегічнии, потенціал конкурентоспроможності, потенціал змін. Третім розрізом
класифікації потенціалу виступає иого функціональна складова, яка стосується окремих
підсистем системи вищого рівня агрегації, сконцентрована на окремих визначених
функціях, узгоджених із об’єктом та метою. Такими типами потенціалу варто визнати
стратегічнии інноваціинии потенціал підприємства, стратегічнии потенціал
інноваціиного розвитку аграрного сектору економіки як об’єкт даного дослідження,
сільськогосподарськии потенціал, інфраструктурнии потенціал регіону тощо.
Таким чином, 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, науковоосвітню і кадрову складові.
Насамперед розглянемо стан фізичного капіталу, якии включає основні фонди и
машино-транспортнии парк. За досліджувании період спостерігається зниження темпів
зростання надходження основних фондів: наибільше зростання спостерігається у
2015 р. – на 55,7%, подальше зростання склало 24%, а у 2018 р. – 17,54%. Натомість за
введенням в дію нових основних засобів спостерігається покращення 2018 р. (24,4%
поряд з 13,3; у 2017 р.), хоча наибільше значення також мало місце у 2015 р. Відносно
тенденціи вибуття основних засобів спостерігається зростання у відносних показниках:
у 2015 р. було виведено на 21% ніж у 2014 р., в наступні роки темпи вибуття зросли: у
2017 році вони становили 27,5%, а у 2018 р. – 72,6% [3].
Іншим важливим аспектом продуктивності сільськогосподарської діяльності та
сферою впровадження інноваціи виступає машино-транспортнии парк підприємств
аграрного сектору. Спостерігається скорочення кількості тракторів з 2000 р. по 2015 р.
[7] з 318,9 тис. шт. до 127,9 тис. шт. У подальшому мало місце незначне пожвавлення
щодо збільшення кількості одиниць, і на 2019 р. загальна кількість становить 130,5 тис.
одиниць. Аналогічна тенденція щодо скорочення спостерігається і відносно
зернозбиральних комбаинів: їх чисельність зменшилась з 65,2 тис. одиниць у 2000 р. до
26,5 тис. одиниць у 2019 р., що розрахунку на 10 000 га посівної площі зернових культур
(без кукурудзи) складає з 59 шт. до 37 шт. Ще більше скорочення спостерігається за
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кукурудзозбиральними комбаинами: з 7,9 тис. шт. до 1,5 тис. шт., що в розрахунку на
10000 га площі становить з 81 до 4. Враховуючи обсяги виробництва основних культур
рослинництва – зернові і зернобобові, які збільшилися з 2000 р. з 24459 тис. т до
75143 тис. т – в 3,07 рази, таке скорочення техніки відображає значне зростання рівня її
продуктивності. Крім того оновлення техніки відбувається за рахунок виведення старої
менш продуктивної і її заміною більш продуктивною. Наинегативнішим чинником
варто визнати фактично повну залежність вітчизняних сільськогосподарських
товаровиробників від імпортної техніки. Обсяг ринку вітчизняної продукції
машинобудування для аграріїв становить близько 3% за тракторами і 4,3% за
комбаинами [2].
Наступною складовою стратегічного потенціалу інноваціиного розвитку
визначено людськии капітал. Він виступає основним джерелом ідеи, пропозиціи і
вдосконалень. В структурі загальних видатків бюджету [1] витрати на освіту у 2015 р.
складали 16,8%, а плані 2020 р. – 17,8. Аналогічні показники для охорони здоров’я
значно нижчі: 10,4% и 9,2% відповідно. Очевидним є факт недостатньої уваги з боку
держави відносно належного фінансування охорони здоров’я для підтримки належного
фізичного стану людини як носія людського капіталу. Аналогічні частки витрат в межах
ВВП для освіти склали: 5,7% і 5,9% відповідно у 2015 році і 2020 р. за планом. Витрати
на охорону здоров’я становлять: 3,6% і 3% за ті ж роки. Для порівняння зазначимо, що у
2018 р. частка державних витрат на утримання сфери охорони здоров’я серед країн ОЕСР
становила 8,8%, серед лідерів – США із часткою у 16,9%, а в Індії – 3,6%. Варто
констатувати, що в Україні витрачається набагато менше коштів на забезпечення
належного рівня здоров’я населення, ніж в розвинутих країнах. Крім того, не знижуючи
важливість освіти, залишається відкритим питання більшого асигнування на неї у
порівнянні з охороною здоров’я.
За досліджувании період спостерігається зниження винахідницької активності
Національної академії аграрних наук: з 282 у 2015 році до 163 у 2019 р. – на 42%.
Негативна тенденція відносно подання заявок стосується в цілому галузі «Наукові
дослідження і розробки», яка відчутно збільшилася у 2016 р. у порівняні з 2015 р. на
61%, а потім спостерігається стала тенденція до скорочення: у 2019 р. темпи зменшення
кількості поданих заявок у порівнянні з піковим 2016 р. становлять 32%. В результаті
цих тенденціи з 2015 р. по 2019 р. частка заявок на винаходи та корисні моделі, поданих
НААН України зменшилася фактично вдвічі: з 20,1% у структурі до 10,58% [3].
Однією із наиважливіших складових стратегічного потенціалу інноваціиного
розвитку аграрного сектору варто вважати науково-освітніи, так як вона охоплює
широке коло інституціи та суб’єктів, задіяних у безпосередні створення нових наукових
знань. На рис. 1. представлено динаміку чисельності освітніх установ в Україні.
Як бачимо, за досліджувании період спостерігається скорочення чисельності всіх
організаціи. Значно зменшилась кількість організаціи, які заимаються науковою і
науково-технічною роботою: з 2005 р. до 2019 р. їх кількість впала на 37%. Також значне
скорочення спостерігається за кількістю коледжів, технікумів та училищ – 44%.
Меншими темпами скорочувалася кількість вищих навчальних закладів – на 19%.
Аналогічні несприятливі тенденції властиві і аграрні науці: чисельність закладів з
2005 р. по 2015 р. зменшилася зі 185 од. до 132, що складає 28,6% (після 2015 р.
статистичні дані відсутні).
Для проведення узагальненого аналізу рівня стратегічного потенціалу
інноваціиного розвитку здіиснено факторнии аналіз обраної множини показників,
кожна з яких відображає вищерозглянуті складові стратегічного потенціалу. Для
визначення структури проаналізованих показників здіиснено факторнии аналіз
методом головних компонент, якии дозволив виявити групи чинників, які тісно
корелюють один з одним та формують основнии фактор із навантаженням загальної
дисперсії у 50,38% (табл. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількості освітніх та наукових установ в Україні [5]
Таблиця 1. Розподіл дисперсії за факторами
Фактор

Власне значення

Пояснена дисперсія

1-и
2-и

7,053971
2,494172

50,38551
17,81551

Кумулятивна пояснена
дисперсія
50,38551
68,20102

1-и фактор корелює з більшістю показників. 2-и фактор корелює лише з 1
показником, пояснюючи 17,8% розкиду значень, а низка інших чинників має тенденції
динаміки, які невластиві жодному з цих факторів (табл. 2).
Таблиця 2. Результати факторного аналізу оцінювання стратегічного потенціалу
інноваційного розвитку агарного сектору економіки України
Познач.
Var1

Показники

1и
фактор
-0,907

2и
фактор
-0,026

0,882

0,125

-0,717

-0,257

0,965
-0,706
0,899
-0,894

-0,018
0,621
-0,173
0,239

-0,830

-0,373

0,181
0,596

0,909
-0,560

Var9
Var10

Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР (с/г науки)
Витрати на виконання НДР за видами робіт за галузями наук (с/г
науки)
Частка витрат на виконання НДР до обсягу доданої вартості с/г
продукції
Питомі витрати на НДР на 1 задіяного працівника
Кількість опублікованих патентів
Відношення опублікованих патентів до заявок
Частка українських патентів у обсязі світових
Кількість осіб, яким було присуджено науковий ступінь кандидата
наук (с/г науки)
Фондоозброєність
Частка витрат на амортизацію

Var11

Частка працівників, задіяних у виконанні НДР (с/г науки)

0,122

0,410

Var12

Частка витрат на виконання НДР с/г наук до загального обсягу
Кількість осіб, яким було присуджено науковии ступінь доктора
наук (с/г науки)
Питома вага капітальних інвестиціи (тис. грн /1 Га с/г угідь)

0,255

0,402

-0,411

-0,236

-0,454

-0,256

Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8

Var13
Var14

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що за досліджувании період
спостерігається тенденція до згортання більшості складових стратегічного потенціалу
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інноваціиного розвитку: скорочується чисельність наукових установ загального
профілю та безпосередньо аграрного, значно зменшилася кількість задіяного наукового
персоналу. Нарощення кадрового потенціалу через підготовку кандидатів та докторів
наук у сфері сільського господарства відбувається дуже повільними темпами, а за
індикатором присудження наукового ступеня кандидата наук спостерігається
негативна тенденція: у 2005 р. було присуджено 187 ступенів, у 2019 р. – 140. Значно
зменшилася активність формалізації інтелектуального капіталу у форматі готових
об’єктів інтелектуальної власності в аграрному секторі.
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279,44 251,97

Var3

-59,36
-60,15

Var1

Var7

Var8

Var11

Var12

-1,06 -1,71 -12,53 -25,13 -48,12

Var5

37,26 26,32

Var13

Var2

Var9

Var4

Var14

-70,00

Var6

80,55

130,00

Var10

330,00

Рис. 2. Темпи зростання показників стратегічного потенціалу інноваційного
розвитку аграрного сектору економіки (2019 р. до 2005 р.)
Позитивною динамікою відрізняється нарощення фізичного капіталу, що
відображено у значному збільшенні рівня фондоозброєності праці за рахунок високих
темпів впровадження нових основних засобів і скорочення чисельності заинятих
працівників, що є негативним фактором. Також збільшилися асигнування на утримання
науки, що паралельно зі скороченням чисельності наукових кадрів обумовило
збільшенню питомих витрат на 1 задіяного працівника. Зіставляючи отримані
результати варто зазначити, що спостерігається тенденція скорочення потужності
стратегічного потенціалу інноваціиного розвитку аграрного сектору в напрямі
зростання иого концентрації на функціональних одиницях.
Висновки та перспективи подальших розвідок
З метою визначення рівня стратегічного потенціалу інноваційного розвитку
аграрного сектору економіки було узагальнено ключові підходи до його розуміння, що
дозволило обґрунтувати його структуру, яка включає фізичний капітал, людський
капітал, інтелектуальний капітал, соціальний капітал, інституційну, інфраструктурну,
науково-освітню і кадрову складові. Відповідно до зазначених складових було
проаналізовано кількісні індикатори, які їх віддзеркалюють. Проведений факторний
аналіз визначив домінування головної компоненти, на яку приходиться 50,38%
потужності дисперсії, що включає від’ємне значення кореляції з кількістю працівників,
задіяних у виконанні НДР в с/г науках, часткою витрат на виконання НДР в обсязі
доданої вартості с/г продукції, кількістю опублікованих патентів, часткою українських
патентів у обсязі світових, кількістю захищених кандидатів с/г наук і позитивне
значення кореляції з витратами на виконання НДР у сфері с/г наук, часткою витрат на
виконання НДР на 1 задіяного працівника і відношенням опублікованих патентів до
заявок. Отже, отриманий фактор об’єднує дві протилежні течії: негативну динаміку
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показників з від’ємним значенням кореляції і позитивну динаміку – зі всіма іншими.
Загальну тенденцію варто визнати як негативну, що свідчить про скорочення
стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України.
Потужність 2-го фактору має 17,8% дисперсії, яка пояснюється показником
фондоозброєності з позитивною кореляцією. Таким чином, виробничо-промислова
сфера протиставляється науково-освітній сфері та сфері інноваційної інфраструктури із
значним превалюванням останньої, що відбиває існування диспропорцій у структурі
використання складових стратегічного потенціалу інноваційного розвитку аграрного
сектору економіки України. Відсутність кореляції з усіма іншими індикаторами двох
отриманих латентних факторів відображає їх несуттєвість відносно до пояснення
структури досліджуваної ознаки.
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Анотація
Вступ. Застосування стратегічних інструментів для управління галуззю охорони
здоров’я є наразі нагальною проблемою для України. Форсайт-технологія спрямована на
демократизацію процесів соціально-економічного регулювання та управління у
національному середовищі країни, що забезпечує соціальну функцію галуззі охорони
здоров’я.
Метою статті є запропонувати концептуальну модель забезпечення методології
форсайт у стратегічному розвитку національної галузі охорони здоров’я.
Результати. Здійснено аналіз факторів впливу на методологію форсайт для галузі
охорони здоров’я, в структурі яких особливе місце посідають ендогенні та екзогенні
фактори. Запропоновано модель забезпечення методології форсайт у стратегічному
розвитку національної галузі охорони здоров’я. Сценарії, які застосовуються в
методології форсайт, повинні показати можливі альтернативні варіанти змін у
відповідному середовищі національної галузі охорони здоров’я та їх вплив на перспективи
стратегічного розвитку медичної сфери, а також зворотний вплив розвитку медичних
технологій на галузь. Зазначимо, що сценарії ефективно доповнюють результати SWOTаналізу, мозкових штурмів, патентного аналізу, дослідження перехресних взаємодій
тощо. Структурована система методичних інструментів методології форсайт
постійно змінюється. Ефективність комбінованого застосування різних методичних
інструментів методології форсайт знаходить свої підтвердження в різних галузях
національної економіки. Проаналізовано систему методів, які застосовуються у
методології форсайт. Проаналізовано застосування форсайт-технології для аналізу
сценаріїв подальшого розвиту пандемії Covid-19.
Висновки. За результатами дослідження доведено, що в умовах транспарентних
трансформаційних перетворень національної галузі охорони здоров’я, застосування
методології форсайт дозволить підняти на новий рівень заходи щодо створення сучасної
моделі розміщення закладів (центрів) надання медичних послуг на території країни з
метою забезпечення комплексного розвитку системи надання якісних медичних послуг
громадянам країни.
Ключові слова: охорона здоров’я, стратегічне управління, стратегія, галузь охорони
здоров’я, форсайт.
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CONCEPTUAL MODEL OF PROVIDING FORESIGHT METHODOLOGY IN THE STRATEGIC
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL HEALTH CARE SECTOR
Abstract
Introduction. The use of strategic tools to manage the health sector is currently an urgent
problem for Ukraine. Foresight technology aims to democratize the processes of socio-economic
regulation and management in the national environment of the country, which provides a social
function in the health sector.
The purpose of the article is to propose a conceptual model for providing a foresight methodology
in the strategic development of the national health care sector.
Results. The analysis of the factors influencing the foresight methodology for the healthcare
sector, in the structure of which endogenous and exogenous factors occupy a special place. The
model for providing the foresight methodology in the strategic development of the national health
care sector was proposed. The scenarios used in the foresight methodology should show the
possible alternative changes in the relevant environment of the national health care sector and
their impact on the prospects of strategic development of the medical sector, as well as the reverse
impact of medical technology on the industry. It should be emphasized that the scenarios
effectively complement the results of SWOT-analysis, brainstorming, patent analysis, crossinteraction research, etc., as the structured system of methodical tools of the foresight
methodology is constantly changing. The system of methods used in foresight methodology is
analyzed. The application of foresight technology for the analysis of scenarios for further
development of the Covid-19 pandemic is analyzed.
Conclusions. According to the results of the study, it is proved that in the conditions of transparent
transformations of the national healthcare sector, the application of the foresight methodology
will allow to raise to a new level measures to create a modern model of medical facilities in the
country, providing quality medical services to citizens of the country. The application of the
foresight methodology in the strategic development of the country's healthcare sector will provide
a visualization of the probable trend of development of the medical sphere and its components,
through the socio-economic and innovation-technological component.
Keywords: healthcare, strategic management, strategy, healthcare industry, foresight.
JEL classification: I10; I15
Вступ
Методологія форсаит у медичніи сфері – це стратегічнии управлінськии
інструмент, якии моделює маибутні пріоритети стратегічного розвитку національної
галузі охорони здоров’я з урахуванням соціально-економічних аспектів. У
трансформаціиних умовах, які притаманні Україні на протязі всіх років незалежності,
методологія форсаиту забезпечує демократизацію процесів соціально-економічного
регулювання та управління у національному середовищі країни.
Проблеми стратегічного розвитку галузі охорони здоров’я розглянуті у наукових
роботах В.М. Лехан, Г.О. Слабкого, М.В. Шевченка, Ю.В. Вороненка, А. Літвака,
В.Ф. Москаленко, О.В. Устінової тощо. Проте, технологія форсаиту не розглядалася з
позиції галузі охорони здоров’я. Технологія форсаиту у розвитку національної
економіки була розглянута в наукових роботах Ю.М. Мельника, Л.М. Ємельяненко,
М.О. Кизима, С.А. Квітки, І.О. Клопова, Т.А. Кравченко, Б. Мартіна, В.В. Масленникова,
В.О. Рибінцевої, Л.І. Федулової.
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Мета та завдання статті
Метою даного дослідження є формування концептуальної моделі забезпечення
методології форсаит у стратегічному розвитку національної галузі охорони здоров’я.
Виклад основного матеріалу дослідження
Для застосування методології форсаиту у національніи галузі охорони здоров’я
повинні бути створені коворкінг- і коучинг-центри, експертні та робочі групи, які
забезпечать дослідження медичної сфери країни.
При застосуванні методології форсаиту необхідно враховувати цілеспрямовании
вплив ендогенних та екзогенних факторів (рис. 1).
ЦІЛЕСПРЯМОВАНЙЙ ВПЛЙВ ЕНДОГЕННЙХ ТА ЕКЗОГЕННЙХ ФАКТОРІВ ПРЙ ЗАСТОСУВАННІ
МЕТОДОЛОГІІ ФОРСАЙТУ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ОХОРОНЙ ЗДОРОВ’Я
Глобальні
фактори впливу

Регіональні
фактори впливу

Національні
фактори впливу

Політичні фактори
впливу

Людські
фактори впливу

Фінансові
фактори впливу

Матеріальні
фактори впливу

Нематеріальні
фактори впливу

Організаціині
фактори впливу

Функціональні
фактори впливу

Технологічні
фактори впливу

Системні фактори
впливу

Інформаціині
фактори впливу

Соціальні
фактори впливу
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фактори впливу

Непередбачувані
фактори впливу

Рис. 1. Сукупність факторів впливу на методологію форсайту для галузі охорони
здоров’я
Джерело: розробка автора
Кожна група ендогенних і екзогенних факторів впливу напряму або опосередковано впливає на прииняття рішень при застосуванні методології форсаиту в медичніи
сфері. Ефективність та гармоніиність методології форсаиту у стратегічному розвитку
національної галузі охорони здоров’я залежить від ефективного виокремлення факторів
впливу та відповідних цілеспрямованих мотивів, тобто причин діи та вчинків, які
впливають на функціонування медичної сфери країни. На рис. 2 побудовано авторську
модель забезпечення методології форсаит у стратегічному розвитку національної
галузі охорони здоров’я. У першому сегменті системи забезпечення методології форсаит
в медичніи сфері визначаються принципи, завдання та функції, які дозволять досягти
визначеної мети дослідження. Мультикомпонентнии комплекс стратегічних орієнтирів
встановлює відповідні стандарти, параметри, критерії та обмеження дослідження, які
визначаються у другому сегменті.
Інформаціино-аналітичне забезпечення методології форсаит та інструменти
методичного спрямування визначаються, відповідно, на третьому та четвертому
сегменті. Інформаціино-аналітичне забезпечення методології форсаит – це аналітична
та синтетична інформація, яка діагностується, накопичується та передається
відповідним стеикхолдерам. Інформаціино-аналітичне забезпечення методології
форсаит повинно також визначати систему. Інформаціино-аналітичне забезпечення
методології форсаит повинно відповідати принципу релевантності, що відповідає її
вимогам вирішення стратегічних завдань у процесі застосування методології форсаит у
медичніи сфері. Процес реалізації методології форсаит в медичніи сфері здіиснюється у
завершальному сегменті, де отримуємо відповідні результати, які забезпечать стратегія
розвитку національної галузі охорони здоров’я у маибутньому.
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МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІІ ФОРСАЙТ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВЙТКУ
НАЦІОНАЛЬНОІ ГАЛУЗІ ОХОРОНЙ ЗДОРОВ’Я
Система забезпечення методології форсаит в медичніи сфері
Мета

Принципи

Завдання

Функції

Мультикомпонентнии комплекс стратегічних орієнтирів
Стандарти

Параметри

Критерії

Обмеження

Інформаціино-аналітичне забезпечення методології форсаит
Прагматичне – обґрунтованість, своєчасність, повнота висвітлення, значимість,
послідовність, обачність, превалювання сутності над формою, ефективність
Семантичне – інформаціина підтримка повинна бути зрозумілою, дохідливою,
доречною, достовірною, порівняльною, необмеженою

Інструменти методичного спрямування методології форсаит
Метод Дельфі; мозковии штурм; суспільні панелі; господарська
візуалізація; сканування; експертні панелі; феноменальне прогнозування;
еталонна оцінка; рольові ігри; сканування; ігрова симуляція; SWOT-аналіз;
метод слабких сигналів; оцінка часових рядів; патент-нии аналіз;
екстраполяція тренду; дослідження перехресних взаємо-діи; визначення
критичних технологіи; PEST-аналіз або STEP-аналіз; мультикритеріальна
оцінка; моніторинг; дорожнє картування; картування стеикхолдерів;
економіко-математичні методи; бенчмаркінг; діагностика та ін.

Процес реалізації методології форсаит у медичніи сфері
Формат

Регламент

Процедури

Контроль

Стратегія розвитку національної галузі охорони здоров’я
Рис. 2. Модель забезпечення методології форсайт у стратегічному розвитку
національної галузі охорони здоров’я
Джерело: розробка автора
Методологія форсаит передбачає обов’язкове проведення опитування, побудову
дерева релевантності, обґрунтування маибутнього медичної сфери, зворотне
сценування; мультикретеріальну оцінку, мультиваріативне позиціювання, планування,
бюджетування, моделювання, діагностику та SWOT-дослідження. Існує безліч методів,
які застосовуються у методології форсаит, але серед наибільш продуктивно
використовуваних інструментів є Метод Дельфі, розробка сценаріїв, дорожнє
картування, формування експертних панелеи та господарська візуалізація.
Набір методів, якии застосовується, слід обирати з урахуванням безлічі факторів:
– тимчасових обмежень;
– наявних ресурсів;
– наявності достатньої кількості компетентностних експертів;
– доступу до інформаціиних джерел;
– зацікавленості стеикхолдерів.
Наибільш застосованим інструментом методології форсаит є Метод Дельфі, якии
базується на опитуванні експертів або респондентів, які зацікавлені у розвитку
відповідного сегменту економіки країни. Метою такого дослідження (опитування) є
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отримання фахівцями-аналітиками інформації для подальшої обробки та забезпечення
зворотного зв’язку з респондентами. При застосуванні даного методу опитування
здіиснюється не разово, а у мультиітераціиніи кількості та дозволяє отримати
розгорнуті, об’єктивні и обґрунтовані результати.
Застосування сценаріїв у стратегічному розвитку національної галузі охорони
здоров’я дозволяє визначити основні аспекти соціально-економічної політики в системі
охорони здоров’я та фокусує на описі можливостеи сукупності маибутніх умов розвитку
та функціонування медичної сфери країни.
Яскравим прикладом застосування даного методу методології форсаит є наукове
дослідження «Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку», якии
функціонує у Національному технічному університеті України «Київськии
політехнічнии інститут імені Ігоря Сікорського» під егідою Міжнародної ради з науки
International Science Council (Міжнародної ради з науки). Науковці даного центру
провели дослідження «Форсаит Covid-19: вплив на економіку і суспільство», де
візуалізували багатоваріантні сценарії подальшого розвиту пандемії Covid-19 у
національному середовищі та вплив пандемії на подальшии перебіг розвитку Україні.
Сценарії подальшого розвиту пандемії Covid-19 побудовано на основі методології
технологічного передбачення. Ця методологія дозволяє репрезентувати маибутнє, що
не може бути інтерпретованим як звичаинии розвиток тенденціи минулого. Інструментаріи, що використовується у подібних дослідженнях, ґрунтується на методах теорії
систем і засобах системної математики, які можуть застосовуватися для розв’язання
широкомасштабних міждисциплінарних завдань різної природи. У тому числі и тих, які
виникають у процесі життєдіяльності складних систем, а відтак – і великих соціальноекономічних утворень – від окремих галузеи економіки аж до цілих держав. Необхідність
звернутися саме до форсаит, а не до традиціиних методів прогнозування, продиктована
унікальністю ситуації, в якіи нині опинилося людство, бо з пандеміями такого масштабу
в умовах сучасної глобалізації воно ще не зустрічалося [1].
Таким чином, сценарії, які застосовуються в методології форсаит, повинні
показати можливі альтернативні варіанти змін у відповідному середовищі національної
галузі охорони здоров’я та їх вплив на перспективи стратегічного розвитку медичної
сфери, а також зворотнии вплив розвитку медичних технологіи на галузь. Зазначимо, що
сценарії ефективно доповнюють результати SWOT-аналізу, мозкових штурмів,
патентного аналізу, дослідження перехресних взаємодіи тощо.
Структурована система методичних інструментів методології форсаит постіино
змінюється, тому за останні роки накопичено значнии досвід практичного застосування
їх у наукових дослідження. Ефективність комбінованого застосування різних
методичних інструментів методології форсаит знаходить свої підтвердження в різних
галузях національної економіки.
Таким чином, застосування методології форсаит у стратегічному розвитку
національної галузі охорони здоров’я надасть можливість:
– провести сегментне та детальне дослідження поточної довгострокової динаміки
розвитку національної галузі охорони здоров’я;
– здіиснити оцінку можливих напрямів стратегічного розвитку медичної сфери;
– виокремити основні виклики та загрози, з якими медична сфера може
стикнутися у маибутньому;
– дослідити процес активізації наявних резервів медичної сфери;
– сформувати бажані перспективи стратегічного розвитку національної галузі
охорони здоров’я з урахуванням складової безпеки;
– розробити загальну стратегію розвитку національного середовища країни.
Зазначимо, що початок проведенню форсаит-досліджень у нашіи країні було
покладено «Державною програмою прогнозування науково-технологічного та
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інформаціино-технологічного розвитку на 2004-2006 рр.», а під час її реалізації
виконувалося форсаит-дослідження, результатом якого став відбір 14 критичних
енергозберігаючих технологічних проектів, але фінансування Програми було скорочено
маиже вдвічі, а її реалізацію в 2006 році було призупинено. Постановою Кабінету
Міністрів України від 11.09.2007 року № 1118 було затверджено «Державну програму
прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки». У результаті
проведених форсаит-досліджень пріоритетними напрямами стали:
– Науки про життя, нові технології профілактики та лікування наипоширеніших
захворювань;
– Енергетика та енергоефективність;
– Нові речовини та матеріали;
– Раціональне природокористування;
– Інформаціино-комунікаціині технології [4].
Також наголосимо, що методологія форсаит може бути використана для розробки
пріоритетів державного або регіонального фінансування сучасних напрямів
стратегічного розвитку медичної сфери у відповідному географічному сегменті країни.
Необхідно пам’ятати, що методологія форсаит – це не пророкування маибутнього
національної галузі охорони здоров’я, а побудова иого вже сьогоднішніми узгодженими
діями стеикхолдерів. Методологія форсаит забезпечує створення комунікативного
маиданчика, на якому відбувається обговорення цілеспрямованих спільних діи, процесів
и узгодження інтересів всіх стеикхолдерів, які зацікавлені у розвитку національної
галузі охорони здоров’я.
В умовах транспарентних трансформаціиних перетворень, які відбуваються на
протязі п’яти років в медичніи сфері України, можна розраховувати на те, що
застосування методології форсаит у національніи галузі охорони здоров’я дозволить
підняти на новии рівень заходи щодо створення сучасної моделі розміщення закладів
(центрів) надання медичних послуг на території країни з метою забезпечення
комплексного розвитку системи надання якісних медичних послуг громадянам країни.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Отже, методологія форсаит у медичніи сфери – це концептуально-орієнтовна
філософія, що фокусується на системно-орієнтовніи модульованіи розробці та
запровадженні стратегічно-структурованої модернізації процесів у національніи галузі
охорони здоров’я через транспарентнии діалог між всіма стеикхолдерами, які
зацікавлені у розвитку національної медицини.
Методологія форсаит є стратегічним інструментом для активізації
комунікаціиного діалогу у національніи галузі охорони здоров’я між зацікавленими
суб’єктами: державними та регіональними інституціями, територіальними громадами,
медичними закладами (центрами) та суспільством.
Застосування методології форсаит у стратегічному розвитку галузі охорони
здоров’я країни забезпечить візуалізацію имовірної тенденції розвитку медичної сфери
та її складових, через соціально-економічну и інноваціино-технологічну складову, з
орієнтацією на маибутні періоди функціонування, досягнення пріоритетної
узгодженості та розуміння між стеикхолдерами. Форсаит активізує комунікаціинии
діалог у галузі охорони здоров’я країни між стеикхолдерами, які зацікавлені у розвитку
медичної сфери. Сучасна методологія форсаит забезпечує демократизацію процесу
стратегічного управління та регулювання у галузі охорони здоров’я країни.
Переоцінити вплив прогнозування ситуації у стані здоров’я нації за допомогою
методології форсаиту неможливо, а з урахуванням потреби національного суспільства в
наданні якісних медичних послуг феномен форсаит здоров’я залишається відкритим для
наукового дослідження.
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Анотація
Вступ. Екотуризм є одним із найбільш швидкозростаючих секторів у сучасній
туристичній галузі. Деякі країни навіть намагаються використовувати екотуризм як
інструмент досягнення сталого розвитку.
Метою статті є проведення аналізу та оцінка впливу інструментів державного
регулювання на розвиток екотуристичної дестинації.
Результати. Стаття спрямована на вивчення сучасного стану екотуризму та
екотуристичної дестинації в Україні. Здійснена спроба дати критичний аналіз наслідків
та проблем екотуризму в Україні та обґрунтовано рекомендації до впровадження кращої
практики екотуризму в підприємницьку діяльність. В статті розкриваються наступні
питання: можливості та виклики для екотуризму в Україні; інструменти державного
регулювання впливають на розвиток екотуристичної дестинації; екотуризм як
інструмент сталого розвитку країни; екотуризм як ефективний засіб розвитку та
збереження природних ресурсів. Аналіз показує, що Україна має безліч можливостей для
розвитку екотуризму. Але його ефективна практика і впровадження не є
перспективними через відсутність прихильності державної політики та стратегії
планування з інтегрованим поєднанням збереження та розвитку. Таким чином, належне
проєктування екотуризму, принципи та теорії екотуризму слід вважати головним
базисом, одночасно формуючи ефективну політику та планування. Запропонована
модель цінностей сталого розвитку на основі екотуристичної дестинації. Згруповано
основні важелі державного впливу на екотуристичну дестинацію в Україні. Визначено
чотири принципи сталого розвитку на основі екотуристичної дестинації, які включають
- мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище, повагу до приймаючих
культур, максимізацію добробуту та переваг для місцевого населення та збільшення
задоволеності туристів.
Висновки. Встановлено, що концепція сталого розвитку екотуризму повинна бути
прийнята в усіх екотуристичних напрямах, задля першочергового задоволення потреби
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відпочиваючих. Для цього необхідні ефективні інструменти державного регулювання
розвитку екотуристичної дестинації.
Ключові слова: екотуристична дестинація, державне регулювання, державний вплив,
екотуризм, сталий розвиток.
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Abstract
Introduction. Ecotourism is one of the fastest growing sectors in the modern tourism industry.
Some countries are even trying to use ecotourism as a tool to achieve sustainable development.
The purpose of the article is to analyze and assess the impact of government regulation
instruments on the development of ecotourism destination.
Results. The article is aimed at studying the current state of ecotourism and ecotourism
destination in Ukraine. The attempt was made to give a critical analysis of the consequences and
problems of ecotourism in Ukraine and substantiated recommendations for best practices in
ecotourism. The article tries to answer the following questions: if there are opportunities and
challenges for ecotourism in Ukraine; what instruments of state regulation affect the development
of ecotourism destination; whether ecotourism can be a useful tool for sustainable development
of the country; how ecotourism can be an effective means of developing and conserving available
resources. The analysis shows that Ukraine has many opportunities for the development of
ecotourism but its effective practice and implementation are not promising due to the lack of
commitment to public policy and planning strategy with an integrated combination of
conservation and development. Thus, the proper design of ecotourism, the principles and theories
of ecotourism should be considered as the main basis while shaping effective policy and planning.
The proposed model of principles of sustainable development is based on ecotourism destination.
The main levers of state influence on ecotourism destination in Ukraine are grouped. Four
principles of sustainable development based on an ecotourism destination have been identified,
which include - minimizing negative impact on the environment, respecting host cultures,
maximizing welfare and benefits for the local population, and increasing tourist satisfaction.
Conclusion. It has been established that the concept of sustainable development of ecotourism
should be adopted in all ecotourism directions in order to meet the needs of vacationers as a
priority. This requires effective tools of state regulation of the development of an ecotourism
destination.
Key words: ecotourism destinations, government regulation, government influence, ecotourism,
sustainable development.
JEL classification: L83
Вступ
Сталии розвиток визначається як розвиток, якии відповідає потребам суспільства
без шкоди для здатності маибутнього покоління задовольняти власні потреби. Але
виникла необхідність додати багато нових вимірів для переосмислення сталого
розвитку, враховуючи принципи, згідно з якими сталии розвиток повинен бути більш
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економічно вигідним, соціально справедливим, екологічно відповідним, культурно та
етично свідомим та інституціино ефективним [6].
Екотуризм визначається як діяльність людеи, які виїжджають за межі звичного
для них раиону для відпочинку або з медичною метою протягом періоду, що не
перевищує одного року. Cobbinah P.B., Amenuvor D., Black R., Peprah С. розглядають
екотуризм як тимчасове переміщення людеи від їх звичного оточення [4]; Mathew P.V.,
Sreejesh S. розкривають екотуризм як вилазку, що відбувається під час перебування в
новому пункті призначення, з засобами, які створені для задоволення потреб
екотуристів [9]. Основна частина доходу, отриманого від глобальних подорожеи,
спрямовується на встановлення територіальних туристичних осередків, тому для
нерозвинених напрямів необхідно здіиснювати певне стратегічне планування задля
залучення туристів до екотуристичних місць. Відпочивальники тяжіють до певного
екотуристичного осоредку через иого привабливість, якии здатнии задовольнити їх
очікування та отримати певних набір послуг щодо задоволення їх дозвілля. Таким
чином, чим більше певнии осередок відповідає потребам туристів, тим більше він
вважається привабливим, а отже, иого популярність зростає. Вкраи важливо, щоб
концепція сталого розвитку екотуризму була приинята в усіх екотуристичних напрямах,
щоб адекватно задовольнити потреби мандрівників. Для цього необхідні ефективні
інструменти державного регулювання розвитку екотуристичної дестинації.
Різні аспекти екотуристичної діяльності досліджено в працях науковців Barbu C.,
Negulescu M., Barbu I. [1], Burkaltseva D. [2, 3], Cobbinah P., Amenuvor D., Black R., Peprah C.
[4], Danilova E., Marchenko V. [5], Dunets A. [6], Ikei H., Song C., Kagawa N., Miyazaki Y. [7],
Kuznetsov V., Suprun I. [8], Mathew P., Sreejesh S. [9], Ochiai H. [10], Tretyakova T.,
Savinovskaya A. [11], Polyakova A., Akhmetshin E., Goloshchapova L., Rakhmeeva I., Noeva E.,
Rakovskiy V. [12]. Проте, вплив інструментів державного регулювання на розвиток
екотуристичної дестинації є недостатньо вивченим та потребує додаткового аналізу.
Мета та завдання статті
Метою статті є проведення аналізу та оцінка впливу інструментів державного
регулювання на розвиток екотуристичної дестинації.
Виклад основного матеріалу дослідження
Екотуристична дестинація містить у собі наибільш важливі и вирішальні
елементи туризму, необхідні для споживачів туристичних послуг. Екотуристичні
дестинації приваблюють туристів, мотивують їх отримувати відповідні послуги и у
такии спосіб активізують всю туристичну систему [13]. Визначимо головні ознаки
екотуристичної дестинації:
1. Місце інтересу, яке відвідують туристи, як правило, через притаманну природну
чи культурну цінність та красу, історичне значення, яке пропонує дозвілля та розваги.
2. Місцем для відвідування та перебування туристів може бути країна, регіон,
місто чи місцевість – як правило, через культурні або природні цінності.
3. Місце або раион, де пропонується асортимент екотуристичних продуктів та
визначних пам’яток, які забезпечують туристичнии досвід для осіб чи груп, які
подорожують.
4. Фізичнии простір, якии забезпечении розвиненою інфраструктурою,
визначними пам'ятками та екотуристичними ресурсами, де турист зможе залишатися
принаимні одну ніч.
5. Окремии територіальнии округ туристичних потоків, де розміщуються
екотуристичні ресурси, що породжують розвиток підприємницької діяльності за
рахунок іміджмеикингу, що забезпечить впізнанність регіону.
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6. Географічне місце, яке може приимати туристів та відвідувачів, які зацікавлені
в огляді певних визначних пам’яток на основі привабливості як иого територіальної, так
и інструментальної складових [8, 12].
Визначимо три основні напрями державного регулювання екотуристичної
дестинації:
1. Екологічнии: відповідно до екологічної стіикості має бути ефективне
управління та збереження природних ресурсів, також включаючи підтримку
біорізноманіття, атмосферних та інших екосистем шляхом створення відповідної
політики та обізнаності серед людеи.
2. Економічнии: економічна стіикість повинна існувати за системи, в якіи
знаходяться раціонально та ефективно розподілені ресурси, так, що вона повинна мати
можливість виробляти товари і послуги в довгостроковіи перспективі та підтримувати
баланс між державними доходами та витратами.
3. Соціальнии: соціальна стіикість вирішує різні питання, які є дуже важливими
для сталого розвитку. Соціально стіикии розвиток перевантажении різними
соціальними, культурними та історичними цінностями. Потрібно зосередити увагу на
наявності їжі, житла, здоров'я, освіти, роботи, доходів, безпеки та стану умов праці для
всіх. Крім того, також слід враховувати інші важливі соціальні проблеми, такі як
гендерна рівність, права людини, повага праці, рівної участі та збереження культурної
та біологічної спадщини для посилення почуття взаємозв'язку для соціальної злагоди та
взаємної співпраці на шляху сприяння загальному соціальному благополуччю. Отже,
державне регулювання екотуристичної дестинації може використовуватися для
вирішення гострих проблем нерівності, бідності, голоду, зміни клімату та інших форм
екологічних та людських катастроф [2, 10].
Таким чином, задля досягнення сталого розвитку необхідне: збереження ресурсів
та ефективне їх використання; автономна та мотивована участь усіх зацікавлених сторін
в екотуристичніи діяльності; соціальна та економічна справедливість та повага до всіх
форм життя. Взаємозв'язок між стіиким розвитком та екотуризмом як відповідальним
туризмом є дуже глибоким, оскільки екотуризм як стіикии туризм виступає за
інтеграцію соціальних, економічних та екологічних міркувань задля задоволення
потреб людеи і держави. Як вже зазначалося, концепція державного регулювання
екотуристичної дестинації, насамперед, базується на інтеграції та взаємозалежності
трьох ключових копонентів – довкілля, суспільства та економіки. Отже, розвиток
екотуризму може бути наикращим інструментом для досягнення справжнього сталого
розвитку при підтримці держави та ефективному використанні інструментів
державного регулювання.
Масовии туризм був визнании ключовим фактором, якии залишив небажании
екологічнии та соціальнии вплив на сфери життя. Негативні наслідки масового туризму
– це екологічна соціальна деградація, економічна інфляція, втрата середовищ існування,
різні соціальні негаразди та проблеми.
Екотуризм різноманітнии за видами, але має невеликии масштаб і розглядається
як кращии вид туризму, ніж масовии туризм, якии вже спричинив різні небажані та
шкідливі наслідки. У загальному розумінні, екотуризм можна в цілому визначити як
форму туризму, яка передбачає узгодження з природними, соціальними та суспільними
цінностями [14, 15].
Принципами державного регулювання економічної дестинації є: стале
використання ресурсів, мінімальнии негативнии вплив на природу і суспільство,
підтримка екосистеми, використання цілісної стратегії планування туризму, просування
місцевої економіки, максимальна участь усіх зацікавлених сторін та місцевих жителів,
розвиток потенціалу, навчаючи як туристів, так і місцевих жителів відповідальному
туризму та регулярне проведення досліджень. Це важливі теоретичні формули, які слід
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застосовувати на практиці, тоді можливо досягти відчутного сталого екотуризму, якии
може підтримати необхіднии сталии розвиток у контексті багатьох країн, зокрема и
України, де є потенціал розвитку екотуризму. Екотуризм, якии стосується сталого
розвитку, – це туризм, якии розвинении таким чином, щоб природа, масштаби, місце
розташування та спосіб розвитку були відповідними та стіикими з часом і де існує
здатність середовища підтримувати інші види діяльності, оскільки екотуризм не може
бути ізольовании від інших видів діяльності. В основі сталого туризму лежить
сукупність неявних цінностеи, пов’язаних із прагненням інтегрувати екологічні,
економічні, соціальні та культурні цілі [3].
Сталии розвиток варто розглядати як ціліснии спосіб ретельного управління
всіма видами ресурсів задля задоволення потреб в екологічних, соціальних, економічних
та естетичних імперативах з охопленням інших видів системи життєзабезпечення.
Принципи екотуризму охоплюють мінімізацію негативного впливу на навколишнє
середовище, повагу до корінного населення, максимізацію добробуту та збільшення
кількості задоволених туристів. Звичаинии туризм завжди фокусується на доходах та
зростанні, а не на природоохоронних завданнях навколишнього середовища.
Розглянемо сталии розвиток як набір принципів екотуристичної дестинації (рис. 1).
Сталии розвиток на основі принципів екотуристичної дестинації
Соціальні принципи:
- вигоди для громади;
- освіта;- здоров’я;
- працевлаштування;
- задоволення відвідувачів.

Економічні принципи:
- економічні вигоди для місцевих
та інших зацікавлених сторін;
- економічно вигідна галузь
національної економіки.

Екологічні принципи:
- вигоди від використання
ресурсів;
- мінімальна деградація ресурсів;
- повага до цінності ресурсу.

Рис.1. Модель сталого розвитку на основі принципів екотуристичної
дестинації
Джерело: розроблено авторами
Екотуристична дестинація спирається на принципи екотуризму, оскільки
концепція екотуризму входить у практику проти масового туризму, а отже базується на
принципах збереження та розвитку та потребує ефективного державного регулювання.
На рис. 2 згруповано важелі державного впливу на екотуристичну дестинацію в Україні.
Отже, розвиток екотуризму заимає незамінні позиції у формуванні політики через
иого переваги для місцевого населення щодо соціальних, економічних та екологічних
проблем. Екотуристичні напрями конкурують за туристів на туристичному ринку, що
веде до різкої конкурентної боротьби. Головною метою регіональних, урядових
структур та зацікавлених сторін туристичної галузі є досягнення успіху шляхом
підвищення конкурентоспроможності місця призначення. За своєю природою
екотуризм сприяє стабільності як регіональної, так і місцевої економіки завдяки своєму
мультиплікаціиному ефекту, якии допомагає створити ділові можливості в діяльності, а
також впливає на створення робочих місць у регіоні.
Розглянемо недоліки, притаманні розвитку діяльності екотуризму, в табл. 1.
Інструментами державного регулювання екотуристичної дестинації можна
назвати наступні:
1. Туристичнии екологічнии податок. Цеи податок зтягується з туристів в
екологічних цілях. Дискусії щодо наслідків стягнення податку з екотуризму, як правило,
фокусуються на кількості туристів через підвищення цін. Чи призведе податок до
падіння доходу від екотуризму, чи ні, головним чином залежить від суми податку, що
стягується та здатності пункту призначення компенсувати більш високі ціни вищою
якістю екотуристичних продуктів та послуг [7, 11]. Різні рівні екологічного податку у
високии та низькии туристичнии сезони можуть забезпечити більш рівномірнии
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розподіл кількості туристів протягом року, а отже, зменшити тиск на навколишнє
середовище та підвищити стабільність доходів, хоча існує багато різних способів
збирання туристичного екологічного податку.
Державне регулювання екотуризму в Україні
Пряме регулювання

Непряме регулювання

Закони та інші нормативно-правові акти

Державна політика розвитку екотуризму

Ліцензування діяльності та державна
реєстрація підприємства

Створення сприятливих умов для
залучення інвестицій

Державний контроль за розміщенням
екотуристичних об’єктів

Індикативні плани екотуристичної
діяльності та науково-дослідні роботи

Інвестування в об’єкти туризму світового
та державного значення

Підвищення доходів і збільшення
вільного часу населення

Генеральні плани забудови територій та
розвитку екотуристичних центрів

Стимулювання розвитку екотуристичної
інфраструктури

Спрощення процедури візового режиму
для екотуристів

Підтримка ринкової конкуренції і
недопущення монополізації екотуризму

Фінансове сприяння розвитку екотуризму

Заходи розвитку масового внутрішнього
екотуризму

Стійкий розвиток екотуризму в Україні

Рис. 2. Важелі державного впливу на екотуристичну дестинацію в Україні
Джерело: адаптовано авторами
Таблиця 1. Позитивні та негативні наслідки розвитку екотуризму
Типи
впливів

Позитивні впливи / переваги
Забезпечує максимальнии стимул для
збереження природних зон
Виступає за збереження та розвиток

Екологічні
Виховування туристів, місцевих жителів
стосовно екологічної етики

Економічні

Соціокультурні

Основні засоби іноземного заробітку
Збалансування економічного розвитку з
належним розподілом доходу в місцевих
громадах
Збільшення можливостеи працевлаштування
для місцевих жителів
Будівництво стіикої інфраструктури
Просування місцевої економіки
Пропаганда та збереження різноманітних
місцевих культур, традиціи, мистецтва, музики та іншої історичної та релігіиної спадщини
Освіта про важливість культурної спадщини
Диверсифікація культурної діяльності
Культурнии обмін

Негативні впливи
Непряма шкода рослинності
Розпад місць проживання
Порушення дикої природи
Забруднення повітря, шум та відходи
Масова комерціалізація природних
ресурсів
Витік доходу
Інфляція
Збільшення нездорової економічної
конкуренції та економічного розриву
серед місцевих жителів
Ризик культурної деградації через
вторгнення інших культур
Різні соціальні проблеми
Вплив сезонності
Небажана комерціалізація культурних та
релігіиних атракціи
Натовп і небажана поведінка відвідувачів

Джерело: власна розробка авторів
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2. Плата за користування. Коли доступ до конкретного екологічного ресурсу
можна контролювати, плата за користування, що стягується з туристів, може слугувати
простим механізмом отримання частини вигод від використання ресурсу.
Наипоширенішим застосуванням цього інструменту в екотуризмі є вхідні збори до
охоронних територіи [1, 5].
3. Фінансові стимули. Вони можуть бути розроблені для зміни поведінки шляхом
збільшення або зниження цін на певні товари чи послуги. Існує багато способів
застосування фінансових стимулів для зменшення негативних наслідків для
екотуризму. Уряди можуть заохочувати впровадження в готелях екологічно чистого
обладнання для водо- та енергозбереження шляхом зниження податків, надання
субсидіи або зниження тарифів на імпорт. Подібним чином можуть бути підвищені
податки або тарифи на неекологічні товари чи послуги. Стимулювання у формі податків
на будівельну діяльність або податків на інші споруди та збільшення вартості дозволів
на будівництво можуть бути корисними для скорочення будівельної діяльності, яка
часто збігається з розвитком екотуристичної дестинації.
4. Еко-етикетки. Вони можуть застосовуватися маиже до будь-якого товару або
послуги, що пропонуються туристам, які відповідають певним екологічним критеріям.
Через значне зростання кількості екомаркетів за останні 15 років багато з них не відомі
широкому загалу, і туристів можна заплутати [4, 6]. Щоб бути значущим, екологічнии
знак повинен бути визнании на міжнародному рівні та розпоряджатися авторитетною
організацією.
5. Квотування. Встановлення обмеження кількості відвідувачів, які приимаються
до місця призначення протягом визначеного періоду, може включати закриття певних
місць, таких як екологічно нестіикі раиони в певнии час; встановлення максимальної
кількості одиниць розміщення; визначення максимальної кількості осіб, дозволених на
визначену екотуристичну визначну пам’ятку, певнии раион чи цілу країну. Ці
інструменти запобігають перенаселеності та, як наслідок, деградації природних
ресурсів.
6. Зонування. Регулювання зонування може бути дуже ефективним інструментом
обмеження будівельної діяльності, що є однією з наибільших проблем, пов'язаних з
деградацією навколишнього середовища, спричиненою розвитком екотуризму. Цеи
інструмент дозволяє планувати розвиток екотуристичної дестинації і є відносно
недорогим та простим у впровадженні. Фізичнии план є основним виконавчим
документом. Це може обмежити будівництво в екологічно чутливих раионах або
мінімізувати площі, відведені для нового будівництва. Зазвичаи він також визначає
стандарти розвитку, такі як обмеження щільності та висоти забудови, які контролюють
багато аспектів планування та дизаину екотуристичних об'єктів.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Отже, привабливість територіального осередку є головним фактором
притягнення туриста до відвідування та проведення часу за певним пунктом
призначення. Якщо пункт призначення не має привабливості, він не може залучити
туриста, а отже, немає необхідності розміщувати екотуристичні об'єкти та послуги.
Щоб бути прибутковими у екотуристичніи галузі у короткостроковіи та
довгостроковіи перспективах, розвиток та управління повинні керуватися
конкурентоспроможністю, яка буде вирішальним фактором до визнання успіху
екотуристичної дестинації. Однак, важливо оцінити екотуристичнии осередок через
багатограннии характер галузі, оскільки існують різні гравці, які беруть участь у тому,
щоб зробити екотуристичну принаду привабливою та конкурентоспроможною, зокрема
за допомогою інструментів державного регулювання.
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Анотація
Вступ. В сучасній економічній літературі практично не розглядається питання
інвестиційно-інноваційних процесів електроенергетичної галузі, оскільки вони
залишаються в площині господарської діяльності електроенергетичних компаній та не
є висвітленою інформацією. Отже, існує необхідність комплексного підходу до
інвестиційно-інноваційних процесів електроенергетичної галузі регіону та визначення
організаційно-економічних векторів національної електроенергетичної стратегії.
Метою статті є дослідження значення та ролі інвестиційно-інноваційних процесів
електроенергетичної галузі регіону.
Результати. В статті висвітлено значення та важливість електроенергетики, як
невід’ємного ресурсу забезпечення стабільного розвитку регіону. Деталізовано цілі реформування електроенергетичної галузі за трьома напрямами: зниження тарифів на
електроенергію, інноваційні процеси підвищення конкурентоспроможності електроенергетичної галузі, інноваційні процеси відтворення та розвитку електроенергетичних
об’єктів. Структуровано алгоритм взаємовідносин між суб’єктами та об’єктами
електроенергетичної галузі через потоки грошей, електроенергетичних ресурсів та
регулюючих процесів. Досліджено таку модель електроенергетичної галузі як «єдиний
покупець», пояснено функціональне призначення інституцій та суб’єктів електроенергетичного ринку. Виокремлено пріоритетні напрями інвестиційно-інноваційних
процесів на електроенергетичних регіональних ринках. Намічено шляхи їх подальшої
енергомодернізації та синергізації.
Висновки. Основою інвестиційно-інноваційного механізму діяльності електроенергетичної галузі регіону є реалізовані заходи довгострокової дії. Інноваційний процес при цьому є
комплексом системних дій задля пожвавлення ефективності, надійності та безпечності
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діяльності за умов підвищеної ризиковості. Встановлено, що ознакою даного механізму
має стати три основних ефекти: наявність різного роду ризиків; еколого-економічних
наслідків, узагальненого ефекту інноваційних заходів. Варто розглядати кінцевий
макроекономічний ефект, який і забезпечуватиме певний стратегічний вектор розвитку
державності.
Ключові слова: електрична енергія, південний регіон, електроенергетична галузь,
модернізація, оптовий ринок енергії.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INVESTMENT AND INNOVATION PROCESSES IN THE
ELECTRICITY INDUSTRY OF THE REGION
Abstract
Introduction. In the modern economic literature, the issue of investment and innovation
processes of the electricity industry is practically not considered, as they remain in the plane of
economic activity of electricity companies and are not covered information. However, there is a
need for a comprehensive approach to investment and innovation processes in the electricity
sector of the region and the definition of organizational and economic vectors for the national
electricity strategy.
The purpose of the study is the importance and role of investment and innovation processes in
the electricity sector of the region.
Results. The article highlights the importance and significance of electricity as an integral
resource for sustainable development of the region. The goals of reforming the electric power
industry in three directions are detailed: reduction of electricity tariffs, innovative processes of
increasing the competitiveness of the electric power industry, innovative processes of reproduction
and development of electric power facilities. The algorithm for the relationship between the
subjects and objects of the electricity industry is structured. The reasons for the emergence and
consequences of such a model of the electricity industry as a "single buyer" are studied, the
functional purpose of institutions and entities of the electricity market is explained. The priority
directions of investment and innovation processes in the regional electricity markets are
highlighted. Ways of their further energy modernization and synergy are outlined.
Conclusions. The innovation process is a set of systematic actions of entrepreneurial activity to
revive the efficiency, reliability and safety of activities at high risk. It is outlined that the main
features of this mechanism are the presence of various risks; ecological and economic
consequences, the generalized effect of innovative measures. However, despite the mesoeconomic
nature of the vector of investment and innovation activities in electricity companies, it is worth
considering the final macroeconomic effect, which will provide a certain strategic vector for the
state development.
Key words: electricity, southern region, power industry, modernization, wholesale energy market.
JEL classification: O31; E22; L94
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Вступ
В сучасніи економічніи літературі практично не розглядається питання
інвестиціино-інноваціиних процесів електроенергетичної галузі, оскільки вони
залишаються в площині господарської діяльності електроенергетичних компаніи та не
є висвітленою інформацією.
Скупість кінцевих обрахунків пояснює велике коло дослідників, серед них:
З.М. Верхомез [1], В.Р. Купчак [3], В.В. Лагодієнко [5, 6], І.М. Манаєнко [7, 8], О.М. Павлова
[9], К.В. Павлов [11, 12 ] та інші. Однак, сучасність глобалізаціиного розвитку отримує все
більше значення електроенергетичних ресурсів. Окрім того, існує необхідність
комплексного підходу до інвестиціино-інноваціиних процесів електроенергетичної
галузі регіону та визначення організаціино-економічних векторів національної
електроенергетичної стратегії.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження значення та ролі інвестиціино-інноваціиних процесів
електроенергетичної галузі регіону. Для досягнення визначеної мети та відповідно до
логіки наукового дослідження було поставлено завдання: визначити цілі реформування
електроенергетичного ринку регіону, обґрунтувати алгоритм взаємодії електроенергетичної мережі регіону, дослідити механізм інвестиціино-інноваціиного забезпечення
електроенергетичної галузі регіону та розробити пропозиції з успішної иого реалізації
на рівні досліджуваного регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження
Електроенергетична галузь є основою регіонального розвитку будь-якої країни.
Саме вона забезпечує виробництво та розподіл тепла та електроенергії. Водночас ця
галузь є дотичною до інших галузеи країни, впливаючи на них, та формує цивілізаціину
парадигму подальшого розвитку добробуту життя населення країни. Електроенергетична галузь одночасно є сукупністю взаємовідносин, які виникають між її суб’єктами
при здіисненні ринкового товарообміну електричних ресурсів або дотичних послуг,
передачі або розподілу, транспортуванні їх до споживача [2].
Формування конкурентних умов електроенергетичної галузі мотивує суб’єктів
господарювання до підвищення ефективності своєї діяльності шляхом активізації
інвестиціино-інноваціиних процесів. В свою чергу це призвело до необхідності
докорінної трансформації електроенергетичної галузі регіону. Незалежно від специфіки
розвитку та соціально-економічних дефініціи кожного регіону для більшості з них є
притаманними такі цілі (рис. 1).
Цілі реформування електроенергетичної галузі регіону
Зниження тарифів на
електроенергію

Інноваціині процеси підвищення
конкурентоспроможності
електроенергетичної галузі

Інвестиціині процеси відтворення та
розвитку електроенергетичних
об’єктів

Рис. 1. Цілі реформування електроенергетичного ринку регіону
Наразі електрична енергетика нашої країни забезпечується об’єднаною енергетичною системою (ОЕС) України, пріоритетними напрямами якої є: централізоване
постачання електроенергетичних ресурсів споживачів, магістральна система взаємодії з
енергетичними системами інших країн, імпортно-експортна політика та транзит електричної енергії. ОЕС покликана об’єднувати енергогенеруючі потужності та розподільчі
мережі регіонів України, які об’єднані між собою системними лініями електричної
передачі.
Ключовою компанією забезпечення електричних ресурсів є ДП НЕК «Укренерго»
– організація, яка здіиснює управління оперативними та енергетично-технічними
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режимами ОЕС. Наразі структура ОЕС являє собою алгоритм взаємовідносин між
інституціями електроенергетичного середовища (рис. 2).
В Україні трансформаціині зміни розпочали свіи відлік ще з 1996 року шляхом
створення оптового ринку електричної енергії (ОРЕ), якии забезпечував купівлюпродаж цього енергетичного ресурсу. Зразком створення даного ринку стала модель
електроенергії «єдинии покупець», яка тривалии час функціонує в Англії та аналізує
діяльність природніх монополіи щодо продажу електричної енергії, проте в секторі
розподілу суб’єкти господарювання функціонують на конкурентних засадах [11].
ОРЕ було створено на противагу нестабільному середовищу, яке панувало в
електроенергетичніи галузі, значною дебіторською заборгованістю споживачів, бартерними розрахунками та іншими деструктивними процесами. Відтак, електроенергетична
галузь стала регульованою системою з наступними інституціями: Верховною Радою,
Президентом, Кабінетом Міністрів, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг.
Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Президент
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України

ТЕЦ

Експортні процеси ДПЗД
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Рис 2. Алгоритм взаємодії електроенергетичної мережі регіону
До суб’єктів ринку електроенергетичних послуг слід віднести ліцензіатів (генеруючі, розподільні підприємства, постачальники електроенергії), які чинять безпосередніи вплив на формування оптового ринку електричної енергії. ДП «Енергоринок» є
комерціиним посередником-оператором, якии є яскравим прикладом моделі «єдинии
покупець». НЕК «Укренерго» в свою чергу функціонує у двох площинах як власник, так і
оператор магістральних мереж діапазону напруги від 220 кВт до 750 кВт, водночас
виконує функцію диспетчера технічного оператора ОРЕ. Енергогенеруючі потужності
ОРЕ є синтезом атомної теплової гідроенергетичної та альтернативної генерації
електроенергетичної галузі.
Експортно-імпортні потоки, транзитні послуги електромереж України, поставка
електроресурсу та діяльність нафтогазового сектору забезпечується Укрінтеренерго.
Енергорозподільчі підприємства зазвичаи представлені обласними та міськими
енергетичними компаніями різної форми власності, які структурно розділено на два
сегменти: 1) постачальники регульованого тарифу; 2) постачальники нерегульованого
тарифу. До першого сегменту належать локальні територіальні монополістичні
осередки. Другии сегмент охоплює компанії, які функціонують по всіи країні.
Національна комісія з регулювання енергетичними та комунальними послугами
(далі – НКРЕКП) забезпечує дотримання умов прозорого функціонування електроенергетичного ринку відносно купівлі-продажу електроенергетичних ресурсів і тарифоутворення. Електроенергетичні підприємства, як і будь-які виробничо-комерціині структури, характеризуються своєю здатністю до інноваціиного впровадження. Це обумовлюється стабільністю функціонування даних підприємств в напрямі безперебіиності
діяльності промислового сектору та домашніх господарств електроенергетичними
ресурсами. Однак, інноваціинии процес в більшості випадків доповнюється фінансовим
забезпеченням, яке може мати різні джерела свого походження. Тому, особливої ваги в
діяльності саме цих підприємницьких структур набуває виключно інвестиціина
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діяльність, що передбачає вкладання фінансових активів в об’єкти інвестування в
очікуванні ефекту від їх реалізації. Отже, ефективне функціонування електроенергетичного підприємства є можливим в процесі поєднання інвестиціино-інноваціиних зусиль.
Загалом підприємства електроенергетики є такими собі «локомотивами» економічного
розвитку, маючи в своєму розпорядженні життєво необхіднии енергетичнии ресурс.
Виклики сьогодення змушують підприємницькі структури запроваджувати
інноваціині моделі в умовах тих обставин, які характеризують дану галузь: недостача
джерел енергії, необхідність дотримання норм та безпеки, дефіцит висококваліфікованих кадрів, взаємостосунки, екологічних та промислових стандартів задля
відповідного рівня енергоефективності [1].
Задля дотримання сценарію інноваціиного розвитку слід враховувати наступні
умови, які дозволять наиефективніше впроваджувати інвестиціині шляхи. Серед таких
слід виділити:
1. Послідовність. Досягнення найбажаніших результатів є комплексом послідовних етапів, які включають певні компоненти в потрібному поєднанні та взаємозалежності. Це стосується гармонійного поєднання зусиль інвесторів, підприємств, фінансовострахових фірм, які об’єднані спільними зусиллями задля досягнення єдиної мети:
реалізувати інноваційні рішення в оптимальному для всіх учасників вимірі ;
2. Незапланована витратність. Завжди під час реалізації будь-якого проекту
виникають витрати, які важко було передбачити. Ці витрати є наслідками пристосування змін до нового інституційного середовища. До цієї категорії незапланованих витрат
відносять затрати збуту продукції внаслідок реорганізації, перекваліфікацію кадрів,
модернізацію виробництва, тощо ;
3. Фінансове узгодження термінів. Будь-яке фінансове вкладання має своє цільове
призначення та строковість виконання певних умов. Будь-які інвестиційні проекти в
електроенергетичну галузь мають зазвичай довгострокову перспективу та потребують
значних капіталовкладень;
4. Рідкісність ресурсів. Завжди слід враховувати те, що кількісно та якісно ресурси
є обмеженими. Деякі з них є невідтворювальними та потребують особливого регіонального використання. Крім того, задля дотримання конкурентоспроможних умов слід
мінімізувати втрати змінних витрат в процесі використання технічних, екологічних,
соціальних інновацій;
5. Цілісність. Дотримання взаємоузгодженості та певної комплектності, що і
формує розуміння механізму цілісності ефекту від інвестиційно-інноваційної політики.
Інвестиціино-інноваціині засади діяльності електроенергетичних підприємств
визначають поетапність та методичне з’ясування стратегічних завдань підприємства
відповідно до інтенсивності впливу інноваціиної діяльності того чи іншого виду робіт.
Саме стратегічні цілі запровадження інноваціиної активності на електроенергетичних
підприємствах слід розуміти, як:
❖ регулювання процесами доходності та витратності підприємств;
❖ формування чіткого інформаційного забезпечення учасника інвестиційного
проекту в майбутньому ефекті від інвестицій, стимулювання високої інвестиційної
репутації, окреслення реальних та послідовних кроків розвитку підприємств.
Особливе значення в механізмі інвестиціиного забезпечення діяльності
електроенергетичних підприємств мають внутрішні особливості розвитку цієї галузі. Це
стосується таких питань:
❖ посилена увага з боку державного регулювання до електроенергетичної
галузі як безпекоутворюючої системи, ставить під особливий контроль усі етапи
інвестиційного забезпечення;
❖ левова частка (близько 70%-80%) інвестиційних доходів буде націлена в
основному на модернізаційне оновлення та реконструкцію технічного стану основних
фондів підприємства;
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❖ існуючий дисбаланс між строками інвестиційного залучення та інвестиційної
віддачі відбиває охоту;
❖ значний деструктивний екологічний ефект від діяльності електроенергетичних мереж обов’язково враховує і витрати соціального та екологічного характеру, які є
по суті в односторонньому порядку;
❖ тарифне регулювання ціни на електроенергетичний ресурс охоплює вартість
сировини та вартість оплати праці, коливання яких у різні сторони відображається розміром чистого доходу та є джерелом інвестиційного забезпечення в процесі відтворення.
Домінуючим в процесі інвестиціино-інноваціиної практики є єдинии підхід, якии
полягає у визначенні інвестиціиної складової в тарифі на електроенергетичні послуги.
Однак, коштів від економії, витрат та збільшення інвестиціиної компоненти в тарифі не
вистачає, що змушує підприємства залучати додаткові кредитні кошти. Дании підхід
полягає в формуванні так званого «механізму інвестиціино-інноваціиного забезпечення,
основна суть якого полягає в досягненні певного рівня доходності при мінімізації втрат
інвестиціиного залучення задля реалізації інноваціиних планів підприємства [7, 8].
Дании підхід дозволяє побудувати схему інвестиціино-інноваціиного розвитку
електроенергетичної галузі регіону. Тому функціональна залежність інноваціиних
процесів по модернізації, реконструкції та технічному переоснащенню основних засобів
матиме такии вигляд (рис. 3.) [7, 8].
Механізм інвестиціино-інноваціиного розвитку підприємства
-

Мікросередовище регіону:
Інвестиційний потенціал;
Споживачі;
Конкуренти;
Інституційне середовище.

Принципи:
- Послідовності; - Незапланованих
витрат; - Фінансової узгодженості;
- Рідкісності ресурсів;
- Цілісності.

-

Макросередовище регіону:
Природньо-ресурсний потенціал;
Демографічний аспект;
Науково-технічний резерв;
Політичне середовище.

Джерела інвестування: самофінансування, кредитування, емісія цінних паперів, державно-регіональне
інвестування, венчурне інвестування, грантові, міжнародні кошти, інвестиціина компонента тарифу

Нормативноправова база

Інвестиційні об’єкти:
модернізація;
переоснащення;
реконструкція основних фондів підприємств
електроенергетичної галузі

Інформаціине
забезпечення

Інноваціинии ефект: підвищення конкурентоспроможності підприємства, збільшення електроресурсу,
зменшення частки втрат сировини, пролонгація терміну експлуатації обладнання, соціально-екологічні
ефекти.

Рис. 3. Механізм інвестиційно-інноваційного забезпечення електроенергетичної
галузі регіону [7, 8].
На законодавчому рівні слід теж активізувати інформаціину практику щодо
забезпечення інноваціиності та інвестиціиності електроенергетичних підприємств:
❖ здійснювати постійно огляд змін, доповнень в законах України;
❖ брати участь в інноваційних проектах, обговорення постанов, кодексів та інших громадських документів міністерств та відомств, що стосується електроенергетичного ринку;
❖ керуватися у своїй діяльності нормами, методиками, інструктивними роз’ясненнями підготовки та реалізації інноваційних проектів та інвестиційного забезпечення.
Однак, в забезпеченні надіиності та безперебіиності функціонування механізму
інвестиціино-інноваціиного забезпечення слід враховувати існуючі ризики. Існуючі
ризики електроенергетичної галузі охоплюють такі види: стратегічні ризики, поточні
ризики, технологічні ризики, екологічні ризики, інформаціині ризики.
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Останні є наслідком невизначеної стратегії підприємства при динамічності
розвитку економічної системи регіону. Зокрема, задля усунення останніх варто
здіиснити наступні заходи:
❖ кульмінувати інформацію щодо міжгалузевого пошуку надійних та додаткових
джерел фінансування, виходячи з практики конкуруючих суб’єктів, рецензентів та
нерецензентів країни;
❖ моніторити звіти міжурядових та представників з електроенергетики для
подальшої співпраці, в тому числі і в інвестиційному напрямі;
❖ систематично відслідковувати коливання валюти на валютному ринку задля
зниження неочікуваних втрат та фінансових ризиків, пов’язаних зі зміною валютного
курсу.
Важливою стороною будь-якої інвестиціино-інноваціиної діяльності, включаючи
и електроенергетичну галузь, є наявність ризиків. До наибільш имовірних ризиків цієї
сфери варто віднести:
❖ ризики внутрішнього середовища підприємства;
❖ ризики з неотриманням бажаного результату;
❖ ризики, пов’язані з отриманням екологічно-економічного ефекту від
застосування інноваційних процесів.
Запропоновані ризики оцінені з точки зору дотичності впливу підприємства на
мікро- та макросередовище. Мікроекономічне середовище є швидкозмінним та не піддається впливу з боку підприємства, яке в свою чергу може лишень до нього пристосуватися. Мікроекономічне середовище безпосередньо оточує підприємство та спроможне змінюватися під иого тиском. Тому більш правильним для електроенергетичних
підприємств буде моніторинг имовірності ризиків та формування аналізу сильних і
слабких сторін. Оцінити ризики можна на основі низки показників фінансово-господарського стану підприємства та ступеня иого готовності до змін, які доволі часто
виникають під час прииняття інноваціиних рішень. З огляду на значні екологічні деструкти підприємств даної галузі, оскільки вони є основними забруднювачами навколишнього середовища, в першу чергу слід оцінювати еколого-економічнии ефект. Окрім
того, важливо врахувати загальну ефективність інвестиціино-інноваціиної діяльності,
термін реалізації, умови окупності, успішність та беззбитковість підприємств в
довгостроковіи перспективі.
Для успішної реалізації механізму інвестиціино-інноваціиного забезпечення
електроенергетичної галузі слід врахувати такі передумови :
❖ узагальнення місії та візії розвитку підприємств електроенергетичної галузі, в
основу яких слід вкласти пріоритети інноваційних процесів по модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основного капіталу задля нормального функціонування;
❖ проведення систематичного моніторингу інвестиційно-інноваційних процесів
за умов критеріїв та умов конкретного внутрішнього середовища;
❖ політика мінімізації витрат за умов інноваційно-інвестиційного механізму
забезпечення діяльності та пошуку кредитних ресурсів для забезпечення ефективності
вказаної політики;
❖ об’єми інвестиційного резерву віддзеркалюють нормативне підґрунтя, за
якого при сучасних реаліях розвитку цієї галузі, інвестиційна частка в тарифі по
електроенергетичних ресурсах становить до 85%;
❖ решту 15% інвестиційного потоку слід спрямовувати на досягнення екологоекономічного ефекту, за умов дотримання міжнародних стандартів, а саме Директив
Ради 2001/80/ЄЕС та 199/32/ЄС;
❖ дотримання норм соціально-економічного забезпечення має бути основою
механізму інвестиційно-інноваційної діяльності охоплюючи дотримання існуючих
стандартів охорони праці; спостереження за станом здоров’я працівників, коло
виробничих операцій яких пов’язано з екологонебезпечними видами робіт [3].
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Висновки та перспективи подальших досліджень
Отже, основою інвестиційно-інноваційного механізму діяльності електроенергетичної галузі регіону є реалізовані заходи довгострокової дії, які націлені на модернізацію, реконструкцію, технічну перебудову основного капіталу.
Інноваційний процес при цьому є комплексом системних дій підприємницької
активності задля пожвавлення ефективності, надійності та безпечності діяльності за
умов підвищеної ризиковості. Ознакою даного механізму має стати три основних ефекти: наявність різного роду ризиків; еколого-економічних наслідків, узагальненого ефекту інноваційних заходів. Не зважаючи на мезоекономічний характер векторності інвестиційно-інноваційної діяльності електроенергетичних підприємств, варто розглядати
кінцевий макроекономічний ефект, який і забезпечуватиме певний стратегічний вектор
розвитку державності. Однак, зазначені напрацювання повинні мати за основу лише
виважені та професійні управлінські практики електроенергетичних підприємств, що
перебувають в стані депресії.
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Анотація
Вступ. Проблематика підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності та
стабілізації економічного розвитку сільськогосподарських товаровиробників є
актуальною протягом всього періоду наукових досліджень в аграрній економіці. Персонал
як стратегічний ресурс підприємства є запорукою конкурентоспроможності,
економічного зростання й ефективності виробництва суб’єктів господарювання. Від
стану персоналу та кадрового потенціалу безпосередньо залежить ефективність
виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств, а його розвиток має бути
системним та комплексним, що забезпечується застосуванням інструментарію
стратегічного управління ним.
Метою статті є розвиток теоретико-методичних засад взаємозв’язку та
взаємоузгодження стратегії управління персоналом та загальної стратегії
підприємства.
Результати. Запропоновано основні концепції формування стратегії на певному
організаційному рівні. Встановлено, що стратегія розвитку персоналу обумовлена
діючими стратегіями розвитку виробничої організації та управління її персоналом.
Обґрунтовано віднесення стратегії управління персоналом до числа функціональних
стратегій, а стратегію розвитку персоналу до оперативних стратегій. Визначено, що у
виняткових випадках, до яких слід віднести періоди створення організації, її масштабної
реорганізації або якісні та кількісні зміни контингенту працюючих, на наш погляд,
стратегія розвитку персоналу переходить у розряд функціональних стратегій.
Стратегія управління персоналом переходить в число стратегій бізнесу, відображаючи
специфічну ситуацію, що склалася в організації, визначаючи можливі шляхи найбільш
ефективного вирішення. Представлено взаємозв’язок між корпоративною стратегією,
видами стратегії управління персоналом та видами стратегії розвитку персоналу
виробничої організації
Ключові слова: персонал, стратегія підприємства, стратегія управління, стратегія
розвитку, управління персоналом, стратегія розвитку кадрового потенціалу.
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Abstract
Introduction. The issue of increasing the efficiency of production and economic activity and
stabilizing the economic development of agricultural producers is relevant throughout the period
of scientific research in the agricultural economy. Personnel as a strategic resource of the
enterprise is the key to competitiveness, economic growth and production efficiency of economic
entities. The efficiency of production and economic activity of agricultural enterprises depends on
the state of personnel and human resources directly, and its development should be systematic
and comprehensive, which is ensured by the use of tools for strategic management.
The purpose of the article is to develop the theoretical and methodological foundations of the
relationship and coordination of personnel management strategy and the overall strategy of the
enterprise.
Results. The basic concepts of strategy formation at a certain organizational level are offered. It
is established that the strategy of personnel development is influenced by the current strategies of
the production organization and management development of its personnel. The assignment of
the personnel management strategy to the number of functional strategies, and the personnel
development strategy to the operational strategies are substantiated. It is determined that in
exceptional cases, which should include periods of the organization creation, its large-scale
reorganization or qualitative and quantitative changes in the contingent of employees, in our
opinion, the strategy of personnel development becomes a category of functional strategies. The
strategy of personnel management becomes one of the business strategies, reflecting the specific
situation in the organization, identifying possible ways of the most effective solution. The
relationship between the corporate strategy, types of personnel management strategy and types
of personnel development strategy of the production organization is presented.
Key words: personnel, enterprise strategy, management strategy, development strategy,
personnel management, personnel potential development strategy.
JEL classification: M12
Вступ
Проблематика підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності та
стабілізації економічного розвитку сільськогосподарських товаровиробників є актуальною протягом всього періоду наукових досліджень в аграрніи економіці. Персонал як
стратегічнии ресурс підприємства є запорукою конкурентоспроможності, економічного
зростання и ефективності виробництва суб’єктів господарювання. Важлива роль в
контексті цього належить кадровому потенціалу як основі успішного протікання
організаціино-управлінських процесів, підвищення ефективності та забезпечення
економічного зростання суб’єктів аграрного господарювання. Від стану кадрового
потенціалу безпосередньо залежить ефективність виробничо-господарської діяльності
аграрних підприємств, а иого розвиток має бути системним та комплексним, що
забезпечується застосуванням інструментарію стратегічного управління ним.
Проблемам стратегії управління персоналом підприємств, у тому числі і кадровим
потенціалом суб’єктів аграрного господарювання, присвячено велику кількість вітчизняних публікаціи: Л. Балабанов, О. Білоусов, В. Веснін, І. Герчикова, В. Дериховська,
А. Дмитренко, П. Журавлев, А. Ковтунов, В. Колпаков, М. Кулаков, А. Рачинськии, О. СарISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
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дак, О. Стельмашенко, С. Сухарєв, В. Тетюх, С. Цимбалюк та багато інших [1-8]. Однак аналіз наукової літератури із зазначеної проблематики свідчить про те, що окремі питання,
пов’язані з управлінням кадровим потенціалом, потребують подальшого дослідження.
Мета дослідження
Метою статті є розвиток теоретико-методичних засад взаємозв’язку та
взаємоузгодження стратегії управління персоналом та загальної стратегії підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження
У диверсифікованих підприємствах стратегії формуються на чотирьох окремих
організаціиних рівнях. На першому (вищому) рівні розробляється стратегія розвитку
організації (корпоративна стратегія). На другому – стратегія для кожного напряму
діяльності (стратегія бізнесу) або загальнии стратегічнии план організації; на третьому
– стратегія для кожної функціональної служби (функціональні стратегії), до числа яких
належать виробнича стратегія, стратегія маркетингу, фінансова стратегія, стратегія
управління персоналом тощо. На четвертому рівні формуються стратегії для основних
підрозділів, служб, регіональних представництв (оперативні стратегії). У виробничих
організаціях з однією сферою діяльності ієрархія формування має три рівні (стратегія
бізнесу, функціональна стратегія та оперативна стратегія). Концепції формування
стратегії на кожному організаціиному рівні представлені в табл. 1.
Таблиця 1. Основні концепції формування стратегії на певному
організаційному рівні
Організаціи
нии рівень Відповідальна особа
стратегії

Основні концепції формування стратегії

Здіиснення гнучкого реагування на зміни, що відбуваються у
зовнішньому середовищі.
Зміни в організації, що дозволяють домогтися конкурентних переваг
і забезпечити свіи розвиток в довгостроковіи перспективі.
Вище керівництво
Корпоратив
Пошук принципово нових ефективних технологіи, методів організації
організації
на
виробництва, прииомів стимулювання збуту продукції.
(наприклад, Рада
стратегія
Розробка якісно нових видів продукції, орієнтованих на традиціині і
директорів)
перспективні ринки збуту. Встановлення інвестиціиних пріоритетів.
Диверсифікація виробництва, продукції, інвестиціи.
Об’єднання стратегічних переваг організації і досягнення синергетичного ефекту як наиважливішої складової конкурентоспроможності.
Заступник
Диференціація корпоративної стратегії.
директора, директор Отримання конкурентних переваг на основі зниження витрат
філії (остаточне
виробництва.
Стратегія
рішення
Індивідуалізація продукції на основі більш високої якості.
бізнесу
приимається
Диференціація продукції на основі техніко-технологічних переваг.
колективним
Завоювання конкурентних переваг за рахунок задоволення
органом, наприклад спеціальних (спеціалізованих) потреб споживачів.
Радою директорів) Об’єднання стратегічних ініціатив функціональних підрозділів.
Функціональнии кеПідтримка корпоративної стратегії та її конкурентних підходів.
рівник, начальник
Функціонал
Підтримка стратегії бізнесу і її конкурентних підходів. Досягнення
управління (остаьна
високої продуктивності та / або якості роботи функціональної
точне рішення узгодстратегія
служби.
жується з дирекОб’єднання діи і підходів, ініціиованих керівниками нижчої ланки.
тором організації)
Керівники структурних підрозділів Формування спеціалізованих підходів, спрямованих на успішну
Оперативна (остаточне рішення реалізацію функціональної стратегії та / або стратегії бізнесу.
стратегія
узгоджується з
Розробка підходів, спрямованих на досягнення цілеи структурного
функціональним підрозділу.
керівником)

* складено автором на основі узагальнення досліджень
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У проведеному дослідженні наибільшии інтерес являє взаємодія взаємопов’язаних стратегіи, яка може бути представлена наступним логічним ланцюжком: «стратегія
організації» – «стратегія управління персоналом» – «стратегія розвитку персоналу
організації». Очевидно, що стратегія розвитку персоналу обумовлена діючими
стратегіями розвитку виробничої організації і управління її персоналом. Беручи до уваги
ієрархію стратегіи організації, слід віднести стратегію управління персоналом до числа
функціональних стратегіи, а стратегію розвитку персоналу до оперативних стратегіи.
У виняткових випадках, до яких слід віднести періоди створення організації, її
масштабної реорганізації або якісної і кількісної зміни контингенту працюючих, на наш
погляд, стратегія розвитку персоналу переходить до розряду функціональних стратегіи.
Тим самим зростає її статус, ступінь залежності і зворотного впливу на корпоративну
стратегію. Стратегія управління персоналом переходить в число стратегіи бізнесу,
відображаючи специфічну ситуацію, що склалася в організації і визначаючи можливі
шляхи наибільш ефективного вирішення.
Представлении взаємозв’язок стратегіи характернии як для великих,
диверсифікованих виробничих організаціи, так і для організаціи, що мають один – два
види бізнесу. В останньому випадку в будь-якіи ситуації стратегія управління
персоналом буде функціональною, а стратегія розвитку персоналу – оперативною.
Узагальнюючи вивчені матеріали і практичнии досвід роботи вертикальноінтегрованих підприємств, нами пропонуються такі види стратегіи управління
персоналом, реалізовані в практичніи діяльності зазначених організаціи і наибільш
характерні для умов промислового виробництва в країні:
✓ Орієнтація організації на власний персонал (виключається приплив
додаткових сторонніх працівників);
✓ Орієнтація організації на прийом вже готових сторонніх фахівців;
✓ Орієнтація організації на індивідуальну роботу з персоналом організації
(можливе залучення сторонніх фахівців);
✓ Орієнтація організації на групову роботу з персоналом організації.
Характеристика основних видів стратегіи наведена в табл. 2.
Розвиток персоналу традиціино є основою менеджменту персоналу, являючи
собою перш за все організовании процес професіиного навчання і перепідготовки. При
цьому мета розвитку персоналу може бути сформульована як зміна особистісних
потенціалів співробітників через забезпечення організаціиної єдності всіх інструментів,
процесів і механізмів зміцнення кадрового потенціалу організації. При цьому навчання
як процес не менш важливе, ніж навчання як результат. Зрештою розвиток персоналу
забезпечує систематичну структуризацію і взаємну орієнтацію організації,
співробітників і трудових процесів, включаючи класичну технологію навчання в
поточну роботу і стратегічні плани. Це дозволяє зробити висновок про те, що розвиток
персоналу має три рівні: індивідуальнии, груповии і організаціинии. Отже, стратегічнии
розвиток персоналу є і розвитком організації через розвиток колективу (групи), і
співробітника (особистості).
У більшості випадків конкретна стратегія розвитку персоналу повинна бути
прямим продовженням відповідної стратегії управління персоналом. Це дає підставу
припустити наявність такої ж залежності між основними видами стратегіи управління
персоналом і иого розвитку.
Перелік основних видів стратегії розвитку персоналу виробничої організації:
✓ стратегія розвитку власного персоналу на базі підвищення иого кваліфікації;
✓ стратегія розвитку власного персоналу на базі мотивації иого трудової
поведінки;
✓ стратегія розвитку власного персоналу на базі иого перепідготовки;
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Таблиця 2. Характеристика основних видів стратегій управління персоналом

Орієнтація на
групову роботу

Орієнтація на
індивідуальну роботу

Орієнтація на прииом
сторонніх фахівців

Орієнтація на власнии персонал

Вид
стратегії

Характеристика виду стратегії та необхідних умов її успішної реалізації
Ефективна для великих організаціи, що давно функціонують на ринку, але які прииняли рішення
про зміну своїх стратегічних орієнтирів з урахуванням змін у зовнішньому середовищі.
Передбачає формування команди фахівців, покликаних розробити та / або запустити в серіине
виробництво нові види продукції інноваціиного характеру.
Поточна робота передбачає підбір молодих ініціативних працівників з числа власних фахівців і їх
спеціалізоване навчання.
Перспективна робота передбачає: розробку нових видів продукції, в тому числі силами
відібраних і підготовлених фахівців; перепідготовку кадрів організації.
Необхідними умовами є якіснии відбір, створення необхідних умов для професіиної підготовки.
На величину витрат впливають в основному витрати на навчання Термін реалізації стратегії 57 років.
Успіх реалізація стратегії залежить від: ступеня привабливості організації на ринку, існуючого
рівня кваліфікації молодих кадрів і наявності перспектив їх зростання в маибутньому.
Обмеженість застосування – розмір організації.
Ефективна для великих організаціи і невеликих організаціи консалтингового або
впроваджувального типу, що реалізують стратегії «динамічного зростання», «підприємництва»
тощо.
Передбачає прииом групи, як правило, високопрофесіиних сторонніх фахівців.
Поточна робота передбачає пошук і відбір необхідних фахівців під конкретнии напрям роботи.
Перспективна робота передбачає адаптацію роботи фахівців в нових умовах і створення
необхідних умов, що забезпечують сумісність їх роботи до чинного персоналу. Основна стаття
витрат - високии рівень оплати праці нових фахівців.
Термін реалізації – не більше 3-х років.
Успіх реалізації стратегії багато в чому зумовлюється чіткою організацією і поділом праці.
Обмеженість застосування – складність вирішуваних завдань і видів діяльності організації.
Ефективна для організаціи сфери послуг.
Передбачає як використання власних фахівців, так і пошук фахівців з конкретними
компетенціями на стороні. Поточна робота передбачає підвищення кваліфікації власних фахівців
(за необхідності) або залучення сторонніх фахівців.
Перспективна робота спрямована на розробку механізмів забезпечення високопродуктивної
індивідуальної роботи, в тому числі з використанням мотиваціиних чинників.
Витрати на реалізацію не великі.
Термін реалізації – до 2-х років.
Успіх реалізації стратегії багато в чому зумовлюється чіткою організації індивідуальної праці і
дієвими механізмами мотивації.
Обмеженість застосування - сфера діяльності організації.
Ефективна для великих організаціи і невеликих інноваціиних організаціи.
Передбачає формування самоврядних робочих команд на базі використання власних фахівців.
Поточна робота передбачає підвищення кваліфікації фахівців (за необхідності).
Перспективна робота спрямована на розробку механізмів групової діяльності.
Витрати на реалізацію визначаються необхідними витратами на підвищення кваліфікації
співробітників організації.
Термін реалізації – до 5 років.
Успіх реалізації стратегії зумовлюється дієвістю механізмів групової роботи і мотивації.

* складено автором на основі узагальнення досліджень
✓ стратегія адаптації персоналу;
✓ стратегія індивідуального розвитку персоналу на базі підвищення кваліфікації
та / або перепідготовки;
✓ стратегія індивідуального розвитку персоналу із залученням сторонніх
фахівців;
✓ стратегія індивідуального розвитку персоналу на базі мотивації иого трудової
поведінки;
✓ стратегія групового розвитку персоналу на базі підвищення кваліфікації та /
або перепідготовки;
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✓ стратегія групового розвитку персоналу на базі мотивації иого трудової
поведінки.
На рис. 1 представлено взаємозв’язок між корпоративною стратегією і видами
стратегії управління персоналом і стратегії розвитку персоналу виробничої організації.
Корпоративна стратегія
Фактори, що впливають на
формування і вибір стратегії
управління персоналом

Формування варіантів
стратегії управління
персоналом

Параметри вибору
стратегії управління
персоналом

Визначення виду стратегії управління персоналом
Стратегія,
орієнтована на
власнии персонал

Стратегія, орієнтова-на
на прииом
співробітників з боку

Фактори, що впливають на
формування і вибір стратегії
розвитку персонаоку

Стратегія, орієнтована на індивідуальну роботу

Формування варіантів стратегії
розвитку персоналу

Стратегія, орієнтована
на групову роботу

Параметри вибору стратегії
розвитку персоналу

Стратегія групового розвитку
персоналу на базі мотивації
иого трудової поведінки

Стратегія групового розвитку
персоналу на базі
підвищення кваліфікації
та/або перепідго-товки

Стратегія індивідуаль-ного
розвитку персоналу на базі
мотивації иого трудової
поведінки

Стратегія індивіду-ального
розвитку персоналу із
залучення фахівців з боку

Стратегія індивідуаль-ного
розвитку персоналу на базі
підвищення кваліфікації
та/або перепідготовки

Стратегія адап-тації персоналу

Стратегія розвитку власного
персоналу на базі мотивації
иого трудової поведінки

Стратегія розвитку власного
персоналу на базі иого
перепід-готовки

Стратегія розвитку власного
персоналу на базі підвищення
кваліфікації

Визначення виду стратегії розвитку персоналу

Рис. 1. Взаємозв’язок між корпоративною стратегією, видами стратегії управління
персоналом та видами стратегії розвитку персоналу виробничої організації
* складено автором на основі узагальнення досліджень
Висновки та перспективи подальших розвідок
Економічне управління на сучасному підприємстві націлене на проблеми
взаємозв’язку та взаємоузгодження стратегії управління персоналом та загальної
стратегії підприємства У проведеному дослідженні наибільшии інтерес являє взаємодія
взаємопов’язаних стратегіи, яка може бути представлена наступним логічним
ланцюжком: «стратегія організації» – «стратегія управління персоналом» – «стратегія
розвитку кадрового потенціалу». Очевидно, що стратегія розвитку персоналу
обумовлена діючими стратегіями розвитку виробничої організації і управління її
персоналом. Беручи до уваги ієрархію стратегіи організації, слід віднести стратегію
управління персоналом до числа функціональних стратегіи, а стратегію розвитку
персоналу до оперативних стратегіи. У виняткових випадках, до яких слід віднести
періоди створення організації, її масштабної реорганізації або якісної і кількісної зміни
контингенту працюючих, на наш погляд, стратегія розвитку персоналу переходить у
розряд функціональних стратегіи. Тим самим зростає її статус і ступінь залежності і
зворотного впливу на корпоративну стратегію. Стратегія управління персоналом
переходить до стратегіи бізнесу, відображаючи специфічну ситуацію, що склалася в
організації, визначаючи можливі шляхи наибільш ефективного вирішення.
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Кузьома, В. В. Інвестиціино-інноваціинии механізм формування конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку / Віталіи Вікторович
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Анотація
Вступ. Структурні зрушення в національній економіці та сучасні умови господарювання
спонукають аграрні підприємства до пошуку нових підходів до забезпечення
конкурентоспроможності як продукції, так і конкурентоспроможності підприємства в
цілому. Несприятливий інвестиційний клімат, недосконалість інноваційного середовища,
недостатність соціально-економічного впливу держави стримують розвиток
агропромислового сектору економіки.
Метою статті є розгляд та аналіз сутності інвестиційно-інноваційного механізму забезпечення конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сталого розвитку та визначення ключових факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства.
Результати. У статті розглянуто актуальні питання щодо інвестиційноінноваційного механізму формування конкурентоспроможності аграрних підприємств.
Акцентовано, що агропромисловий комплекс обумовлює спеціалізацію Миколаївського
регіону на торгівлі зерном та олійними культурами, що створює загрози для стійкого
розвитку економіки області внаслідок залежності від світової кон’юнктури.
Проаналізовано динаміку обсягів зовнішньої торгівлі підприємствами Миколаївської
області, названо основні країни-партнери та експортно-орієнтовані продукти
рослинного походження. Розглянуто структуру прямих інвестицій за країнами світу та
за видами діяльності в економіці Миколаївської області у 2018 році. Приділено увагу
факторам, що перешкоджають залученню інвестицій у сферу аграрного виробництва.
Висновки. Визначено, що механізм забезпечення інвестиційно-інноваційної політики в
аграрному секторі економіки включає економічні, організаційно-правові та соціальні
заходи. Запропоновано низку заходів щодо покращення інвестиційно-інноваційного
механізму забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Миколаївського
регіону. Установлено, що з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, саме
смарт-спеціалізація регіону спроможна активізувати структурні зміни в економіці та
підвищити конкурентоспроможність аграрних підприємств в умовах сталого розвитку.
Ключові слова: інвестиції, інновації, конкурентоспроможність, підприємство, смартспеціалізація.
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INVESTMENT AND INNOVATION MECHANISM OF COMPETITIVENESS FORMATION OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. Structural changes in the national economy and modern economic conditions
encourage agricultural enterprises to seek new approaches to ensuring the competitiveness of
both products and the competitiveness of the enterprise as a whole. Unfavorable investment
climate, imperfect innovation environment, lack of socio-economic influence of the state hinder
the development of the agro-industrial sector, the use of foreign progressive experience in
technology and organization of production, modern forms of management, which is a crucial basis
for improving their efficiency and competitiveness.
The purpose of this article is consideration and analysis of the essence of the investment and
innovation mechanism to ensure the competitiveness of the agricultural enterprise in terms of
sustainable development and identify key factors influencing the competitiveness of the enterprise.
Results. The article considers issues regarding the investment and innovation mechanism of
forming the competitiveness of agricultural enterprises. It is emphasized that the agro-industrial
complex determines the specialization of Mykolaiv region in trade of grain and oilseeds, which
poses a threat to the sustainable development of the region’s economy due to dependence on the
world situation. The dynamics of foreign trade volumes by the enterprises of Mykolaiv region are
analyzed, the main partner countries and export-oriented products of a vegetable origin are
outlined. The structure of direct investments by the countries and by types of activity in the
economy of Mykolaiv region in 2018 is considered. Attention is paid to the factors that hinder the
attraction of investment in the field of agricultural production.
Conclusions. It is determined that the mechanism of investment and innovation policy in the
agricultural sector of the economy includes economic, organizational, legal and social measures.
A number of measures to improve the investment and innovation mechanism to ensure the
competitiveness of agricultural enterprises in Mykolaiv region are proposed. It is established that
with the development of information and communication technologies, it is the smart
specialization of the region that is able to intensify structural changes in the economy and increase
the competitiveness of agricultural enterprises in terms of sustainable development.
Key words: investment, innovation, competitiveness, enterprise, smart specialization.
JEL classification: O31; E22
Вступ
Формування дієвого інвестиціино-інноваціиного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах сталого розвитку, що ефективно та стабільно
діятиме, сприятиме реалізації комплексу заходів щодо підвищення якості продукції и
відповідність високим вимогам ринку, задоволенню споживчого попиту, ефективному
використанню ресурсного потенціалу підприємства, адаптації до викликів и потреб
екзогенного та ендогенного середовища.
Функціонування та оцінювання ефективності інвестиціино-інноваціиних
процесів і механізмів знаишли своє відображення в працях таких вітчизняних учених,
як: Т.І. Дем'яненко, В.В. Клочан, В.В. Лагодієнко, Н.В. Лагодієнко, Р.П. Мудрака,
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С.В. Маркова, М.В. Обертаило, В.С. Оліиник, Т.В. Полозова, А.В. Руснак, В.Г. Семенова,
Д.М. Стеченко та ін. Проте, слабкою ланкою залишається взаємозв’язок інвестиціиної та
інноваціиної діяльності аграрного підприємства, оскільки саме інноваціина складова
аграрного виробництва потребує особливої уваги та заслуговує дослідження и пошуку
новітніх напрямів розвитку, особливо на регіональному рівні в умовах сталого розвитку.
Мета та завдання статті
Метою даної статті є розгляд та аналіз сутності інвестиціино-інноваціиного
механізму забезпечення конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах
сталого розвитку та визначення ключових факторів впливу на конкурентоспроможність
підприємства.
Для досягнення визначеної мети було поставлено завдання – дослідити стан інвестиціино-інноваціиного забезпечення аграрних підприємств досліджуваного регіону та
визначити перспективи розвитку інвестиціино-інноваціиного механізму забезпечення
конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
У сучасних умовах господарювання в Україні на тлі активізації євроінтеграціиних
процесів актуалізуються питання забезпечення конкурентоспроможності окремих підприємств, галузеи, регіонів, держави. Водночас перебіг кризових явищ в економіці країни є точкою відліку для пошуку напрямів її розвитку шляхом формування та впровадження інноваціино-інвестиціиних, фінансово-економічних інструментів та управлінських технологіи з підвищення конкурентних позиціи підприємств. Це потребує формування теоретичного базису щодо дослідження конкурентоспроможності підприємства
як основи для подальшої розробки ефективного інструментарію її забезпечення [1].
Механізм забезпечення єдиної інноваціино-інвестиціиної політики в аграрному
секторі економіки включає економічні, організаціино-правові та соціальні заходи
держави щодо формування середовища для здіиснення інноваціиної діяльності за умови
державної фінансової підтримки, яка реалізується в процесі формування правового,
фінансового та наукового стратегічного напряму соціально-економічного розвитку
аграрного сектору економіки України, що сприяє розвитку та забезпеченню
конкурентоздатності аграрного сектору економіки. В результаті науково-технічного
прогресу и оновлення науково-технологічної та організаціиної бази виробництва
забезпечується конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції [2, с. 32].
У Миколаївськіи області впродовж 2013-2018 років поспіль спостерігалася
позитивна, але нестабільна динаміка зростання капітальних інвестиціи, її індекси
коливались з 67,4% у 2014 році (по Україні – 75,9%) до 147,6% у 2016 році (по Україні –
118%). За цим показником Миколаївська область декілька років поспіль посідала
лідируючі позиції серед регіонів країни, випереджаючи Київську, Харківську, Львівську
та Одеську області. Аналіз структури капітальних інвестиціи, залучених у розвиток
економіки та на оновлення основних фондів підприємств за рахунок усіх джерел
фінансування, свідчить, що основна частина капіталовкладень це власні кошти
підприємств і організаціи, які становлять у різні роки від 49,2% до 76,4% обсягу
загальнообласних інвестиціи. За видами економічної діяльності їх концентрація
спостерігається, в першу чергу, на сфері промисловості, сільського господарства та
торгівлі і сфері послуг. В другу – транспорту та зв’язку, будівництві, та незначна частка
на соціальніи сфері [3].
Агропромисловии комплекс обумовлює спеціалізацію регіону на торгівлі зерном
та оліиними культурами. Така сировинна спрямованість експорту створює загрози для
стіикого розвитку економіки області внаслідок залежності від світової кон’юнктури.
Значнии конкурентнии потенціал агропромислового виробництва України
використовується нині не повною мірою, що в контексті сучасних тенденціи розвитку
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вимагає від органів державної влади виконання низки завдань, зокрема щодо
формування та реалізації ефективної інноваціиної політики. Процес розробки і
впровадження інноваціи у виробництво та їх інвестиціиного забезпечення нерозривно
пов’язує інноваціину та інвестиціину політику [2, 31].
Порівняно з 2015 роком експорт товарів та послуг області збільшився на 27,3% до
2,3 млрд дол. США у 2019 році. У 2019 році досягнуто рекордних показників зовнішньої
торгівлі товарами та послугами – обсяги експорту та імпорту стали наибільшими за
останні п’ять років. Нарощенню обсягів експортної торгівлі сприяли збільшення
фізичних обсягів відвантаження зернових і оліиних культур завдяки будівництву нових
та розширенню потужностеи існуючих перевантажувальних терміналів (Bunge, Cofco,
ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «СП «ПАЕК», ТОВ МСП «НікаТера», ТОВ «ЄВТ Греин»), а також
сприятливіи світовіи кон’юнктурі на основні товарні групи обласного експорту [3].
Зовнішньоторговельна діяльність Миколаївського регіону має яскраво виражене
експортоорієнтоване спрямування (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі товарами Миколаївської області за
2010-2018 рр.
Джерело: побудовано за матеріалами [3]
Аналіз структури зовнішньої торгівлі регіону, свідчить, що основне місце
належить торгівлі товарами, відсоток коливання склав від 88,9% до 93,2%. Протягом
2010-2018 років динаміка обсягів зовнішньої торгівлі товарами в Миколаївськіи області
не мала чіткої тенденції та коливалася по рокам. Наибільші обсяги експортних поставок
спостерігалися у 2012 році (2370,7 млн дол. США), а наименші – у 2010 році
(1597,1 млн дол. США). Щодо імпорту, то протягом досліджуваного періоду він не мав
чіткої тенденції до зростання чи скорочення, максимальні значення отримано у
2011 році, тобто 1041,5 млн дол. США, а мінімальне – у 2015 році (574,7 млн дол. США).
Порівняння обсягу експорту та імпорту товарів у регіоні в динаміці, свідчить, що
у 2018 році першии становив 2112,7 млн дол. США та збільшився порівняно з
попереднім роком на 11,2%, а проти 2010 року на 32,2%; імпорт у свою чергу – у звітному
2018 році скоротився проти базового 2017 року на 5,4% (з 739,7 млн дол. США до
781,7 млн дол. США), а у порівнянні з 2010 роком зменшився на 14,6%. Зростання
експорту товарів було забезпечено нарощенням поставок продуктів рослинного
походження, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузеи промисловості, зниження
імпорту – скороченням ввозу мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту,
літальних апаратів, плавучих засобів, різних промислових товарів. Позитивне сальдо
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зовнішньої торгівлі товарами у 2018 році склало 1373 млн дол. США, що на
254,1 млн дол. США більше рівня 2017 року та на 642 млн дол. США рівня 2010 року.
Миколаївська область у 2018 році у порівнянні з сусідніми регіонами
(Кіровоградською, Одеською та Херсонською областями) посідала провідні позиції,
поступаючись тільки Одещині, а саме в імпортніи торгівлі (рис. 2). Так, обсяг експорту у
2018 році був більшим у 1,3 рази за Одеську область, у 4,0 рази – Кіровоградську та
маиже у 8,0 раз за Херсонську області. Що стосується імпорту, то у досліджуваному році
в Миколаївськіи області він був вищии за рівень Кіровоградської та Херсонської області
відповідно у 2,8 рази та 2,0 рази, але меншии за обсяг імпорту Одеської області на 52,2%.
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Рис. 2. Зовнішня торгівля товарами за окремими регіонами України у 2018 році
Джерело: побудовано за матеріалами [3]
Агропромисловии комплекс, переробна промисловість та транзитнии потенціал
визначають спеціалізацію Миколаївського регіону, а саме торгівлю зерновими та оліиними культурами, глиноземом. Як свідчить практика, така сировинна спрямованість
експорту створює загрози для стіикого розвитку економіки Миколаївської області
внаслідок залежності від світової кон’юнктури.
Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання Миколаївського регіону досить диверсифікована, оскільки останні активно співпрацюють з партнерами із маиже 150 країн світу. Так, у 2018 році питома вага експорту до країн Європеиського Союзу в
загальнообласному обсязі склала 22%, що на 7,3 в.п. менше рівня 2017 року, в абсолютному значенні цеи показник склав 469,1 млн дол. США, що на 74,2% більше рівня 2017 року.
У 2018 році на зовнішніи ринок виходило 363 підприємства регіону, проти
387 суб’єктів в попередньому році. Крім того, відбулося и помітне звуження географії
експортної торгівлі – на 8,8% проти 2017 року, а саме з 137 до 125 країн у 2018 році.
Основними країнами-партнерами з експорту товарів були Росіиська Федерація
(550,8 млн дол. США), Індонезія (126,6 млн дол. США), Туреччина (114,7 млн дол. США),
Китаи (112,9 млн дол. США), Німеччина (91,1 млн дол. США) та Саудівська Аравія
(89 млн дол. США). Так, обсяг експорту до Німеччини зріс на 69,5 млн дол. США (у
4,2 рази) за рахунок збільшення експорту насіння і плодів оліиних рослин, зернових
культур, а наприклад до Марокко – на 47,1 млн дол. США (у 12 разів) за рахунок
зростання постачання зернових культур. Основні країни-партнери Миколаївського
регіону в експорті товарів у 2018 році (рис. 3).
Для структури експорту товарів притаманна висока концентрація. Маиже 90% в ніи
визначили дві групи товарів: продукти рослинного походження, частка яких склала
61,1%, і продукція хімічної та пов’язаних з нею галузеи промисловості – 26,1%. Крім цього, помітними в експорті були поставки готових харчових продуктів, жирів та оліи тваринного або рослинного походження, механічного та електротехнічного обладнання.
Структуру продуктів рослинного походження наведено у табл. 1.
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Рис. 3. Основні країни-партнери Миколаївського регіону в експорті товарів у
2018 році
Джерело: побудовано за матеріалами [3]
Таблиця 1 Експорт продуктів рослинного походження підприємствами
Миколаївської області, млн дол. США
Показники
Усього, у тому числі
Зернові культури, з них:
- пшениця
- кукурудза
- ячмінь
Насіння та плоди оліиних культур, з них:
- соєві боби
- насіння ріпаку
- насіння соняшнику

2010
709,2
544,9
222,4
175,0
132,8
126,4
16,8
59,3
41,5

Роки
2017
1050,9
843,5
364,8
344,3
126,5
200,8
112,0
80,2
1,7

2018
1291,3
1022,9
519,8
374,4
122,4
258,2
112,0
139,5
2,8

2018 р. у % до
2010 р.
2017 р.
182,1
122,9
187,7
121,3
233,7
142,5
213,9
108,7
92,2
96,8
204,3
128,6
666,7
100,0
235,2
173,9
6,7
167,7

Джерело: побудовано за матеріалами [4]
Аналіз товарного експорту продуктів рослинного походження підприємств
Миколаївської області свідчить, що протягом досліджуваного періоду близько 80% у
структурі експорту заимає зернова продукція. Так, частка її у 2018 році у порівнянні з
2017 роком зросла на 21,3%, а з 2010 роком – на 87,7%. Так, у звітному 2018 році зросла
частка пшениці та кукурудзи відповідно на 142,5% 8,7% у порівнянні з 2017 роком, а з
2010 роком – на 133,7% та 113,9% відповідно. Що стосується оліиних культур, то
лідируючі позиції посідають соєві боби та насіння ріпаку, частка яких складає більше
50% у структурі експорту оліиних культур, при чому у 2018 році частка ріпаку зросла на
73,9% проти 2017 року та на 135,2% проти рівня 2010 року.
Імпорт товарів має важливе місце в економіці Миколаївського регіону, хоча и кількість підприємств, які імпортували товари у 2018 році, зменшилася на 21 одиницю проти 2017 року та склала 337 підприємств, при цьому географія імпортних поставок залишилася без змін – 95 країн. Провідними країнами-партнерами залишилися Гвінея, з якої
завезено товарів на суму 118,5 млн дол. США, Гаяна (75,9 млн дол. США), Китаи
(65,8 млн дол. США), Білорусь (65,6 млн дол. США ) та Польща (47,9 млн дол. США). Що
стосується імпортної торгівлі з країнами Європеиського Союзу, то у 2018 році з цих країн
завезено товарів на суму 253,7 млн дол. США, що на 5,9% більше рівня 2017 року, в
основному приріст відбувся за рахунок ввезення готових харчових та мінеральних
продуктів.
Як свідчать результати дослідження сучасних наукових джерел [1, 4, 5], більшість
науковці вважать за необхідність нерозривність та доповнення понять «інвестиціи» та
«інновація», оскільки досягнення у довгостроковіи перспективі певних стратегічних
переваг та забезпечення конкурентоспроможності підприємства значною мірою
визначаються саме ефективністю иого інвестиціино-інноваціиної діяльності.
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У 2015-2018 роках іноземними інвесторами внесені маиже 90 млн дол. США
прямих іноземних інвестиціи до економіки області. Так, основними країнами
інвесторами в економіку Миколаївської області є Кіпр (46,8%), Нідерланди (25,6%) та
Сінгапур (11,8%) (рис. 4).
Інші країни світу;
9,2%
Нідерланди ; 25,6%

Кіпр; 46,8%

Сінгапур; 11,8%

Бельгія; 4,8%
Об'єднані Арабські
Емірати; 1,8%

Рис. 4. Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) за країнами світу в
економіці Миколаївської області у 2018 році
Джерело: побудовано за матеріалами [4]
За ініціативи облдержадміністрації в області реалізується проект «Інноваціинии
кластер «Регіональнии інноваціинии HUB» (RInnoHUB)» з бюджетом 5,52 млн грн, що
фінансується Програмою підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної
політики України. Результатами проекту стануть нові інноваціині підприємства з
високотехнологічними місцями, модернізація існуючих підприємств до стандартів
міжнародного рівня, розвиток інвестиціиної привабливості та конкурентоздатності
області, створення нових робочих місць та зростання надходжень до бюджету.
Реалізація проекту РТПП області «Інтенсифікація торгівлі і модернізація сектору
бджільництва, а також пов’язаних з ним секторів економіки» (BEEKEEPING BSB PROJECT)
Програми прикордонного співробітництва ЄІС «Басеин Чорного моря» 2014-2020 років
сприятиме залученню для підтримки бджолярів області 115,4 тис. євро від Європеиського Союзу [3].
Аналіз структури прямих інвестиціи в економіці Миколаївської області за видами
економічної діяльності у 2018 році свідчить, що основнии обсяг приходиться на промисловість – 43,5% ( з них виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів –
65,3%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиціиованого повітря – 29,1%) та
транспорт и складське господарство – 39,4%, до того ж їх обсяг у 2018 році у порівнянні
з 2017 роком маиже не змінився. На жаль, галузь сільського господарства у 2018 році
отримала 1,8% інвестиціи від загального обсягу, що на 0,3 в.п. менше рівня 2017 року.
Щодо інвестиціи, які вкладені у відповідні галузі економіки, то основною країноюінвестором для сільського господарства є Кіпр, що пов'язано насамперед з тим, що Кіпр
є зоною, де діє пільгове оподаткування. Але, розмір вкладень з цієї країни протягом
2016-2018 року зменшився маиже вдвічі, з 1962,8 тис. дол. США у 2016 році до
833,7 тис. дол. США – у 2018 році.
Зменшення інвестиціи в аграрну сферу протягом останніх років можна пояснити
недосконалою та непослідовною політикою держави в ціи сфері. Проблеми, які
накопичуються в сільському господарстві – брак фінансування, відсутність розвитку
виробничої інвестиціиної та інноваціиної інфраструктури, зокрема для системи
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зрошувального землеробства, що є актуально для Миколаївської області, зношеність
основних засобів і відсутність умов для їх відтворення, неліквідність інвестиціи,
невирішеність питання іпотечних кредитів тощо, на жаль, з року в рік не знаходять
вирішення.
Інші види
діяльності;
8,9
Операції з
нерухомими
майном; 5,6

Транспорт,
складське
господарство,
поштова та
курєрська
дяльність; 39,4

Будівництво ;
0,4

Сільське
господарство,
лісове
господарство
та рибне
гоподарство;
1,8

Промисловість;
43,5

Рис. 5. Структура прямих інвестицій за видами економічної діяльності в економіці
Миколаївської області у 2018 році, %
Джерело: побудовано за матеріалами [4]
Також, основними перепонами, що перешкоджають широкомасштабному
залученню інвестиціи в економіку регіону, вважаємо, є:
❖ нестабільність законодавства в державі, надмірний податковий тиск,
неготовність більшості українських партнерів дотримуватися договірних зобов’язань;
❖ відсутність в аграрних формуваннях та інших підприємствах інвестиційних
проектів, що відповідають міжнародним стандартам;
❖ негативний інвестиційний імідж країни в цілому та низький рівень
капіталізації прибутків підприємств;
❖ низький рівень правового та судового захисту прав інвесторів та відсутність
механізмів страхування інвестиційних ризиків;
❖ відсутність ефективного державного регулювання у використанні державного
інвестиційного ресурсу та нецільове використання амортизаційних фондів;
❖ відсутність підготовленого менеджменту для роботи у сфері інвестиційної
діяльності та відсутність розвиненої фінансово-інвестиційної інфраструктури [6, 9].
Узагальнення проведеного аналізу інвестиціиного забезпечення аграрного
сектору Миколаївського регіону дозволяє запропонувати наступні заходи для
покращення їх інвестиціиного забезпечення:
❖ розробка стратегічних планів та поточних планів щодо формування зовнішніх
та внутрішніх інвестиційних ресурсів;
❖ концентрація зусиль на реалізації стратегічних та операційних цілей з
підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств;
❖ брати участь у проведенні інвестиційних ярмарків та форумів на держаному та
місцевому рівнях;
❖ використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій з метою
формування власного інвестиційного іміджу підприємства;
❖ створення на території Миколаївської області, у тому числі об’єднаних
територіальних громад індустріальних та технологічних парків, територіальних
науково-промислових комплексів з можливістю апробації бізнес-ідей щодо залучення
інвестицій;
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❖ інформаційне забезпечення процесу інвестування, зокрема іноземних
інвестицій, шляхом створення консалтингового центру з інвестування на рівні регіону,
міста, громади;
❖ формування позитивного інвестиційного іміджу Миколаївського регіону на
національному та міжнародному рівні;
❖ створення дієвого механізму державної підтримки інноваційно-інвестиційної
діяльності сільськогосподарських товаровиробників;
❖ впровадження у практику ефективного довгострокового кредитного
забезпечення та урізноманітнення кредитних інструментів;
❖ на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з метою активного використання ресурсного потенціалу на сталій
основі створити ради з питань залучення інвестицій, які б виконували функції розгляду,
ухвалення та реалізації інвестиційних рішень.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Ураховуючи загальносвітову тенденцію до цифровізації економіки, стратегічним
пріоритетом розвитку економіки Миколаївського регіону слід вважати – розвиток
інноваціино-орієнтованих секторів економіки, які сприятимуть реалізації експортного
потенціалу, модернізації та техніко-технологічному переоснащенню промислових та
аграрних підприємств, розвитку наукомістких, енерго- та екологоефективних
виробництв, розширення ринків збуту для продукції вітчизняних виробників усіх без
винятку ключових сфер економіки. Обґрунтована смарт-спеціалізація регіону
спроможна достатньою мірою швидко активізувати структурні зміни в економіці
регіону та підвищити її конкурентоспроможність. Орієнтуючись на аграрнии сектор,
пріоритетними видами діяльності для залучення іноземних інвестиціи та формування
їх конкурентоспроможності є переробка фруктів та овочів з виготовленням дитячого
харчування на основі екотехнологіи; розвиток акваіндустрії, адже напрями реалізації
смарт-спеціалізації є актуальними для досягнення цілеи сталого розвитку, сприяючи,
при цьому, переходу до ресурсозберігаючої економіки. Звісно, не слід забувати про
інструментаріи державної підтримки та органів місцевого самоврядування, якии
сприятиме становленню підприємств як конкурентоспроможних та фінансово
достатніх, здатних створювати конкурентні переваги на внутрішніх та зовнішніх
ринках, пропонуючи нові та кращі робочі місця та соціальні інновації.
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Анотація
Вступ. Ефективне функціонування агропромислового комплексу забезпечується
злагодженою роботою підприємств різних видів економічної діяльності, що входять до
його складу, тому актуальним буде дослідження їх стану. Враховуючи нестабільність
макроекономічної ситуації, яка на сьогоднішній день характеризується невизначеністю
та ризиком, діяльність АПК забезпечує продовольчу безпеку держави, виконуючи важливу
соціальну функцію, тому потребує дослідження.
Основною метою статті є аналіз сучасного стану підприємств агропромислового
комплексу України.
Результати. У статті досліджено сучасний стан підприємств агропромислового
комплексу України. Проаналізовано вірогідність їх банкрутства. Попередній аналіз
структури господарських засобів та джерел їх формування дозволив визначити найбільш
критичні проблеми у фінансовому благополуччі цих підприємств, які можуть вплинути
на ритмічність їхньої роботи у майбутньому та призвести до банкрутства.
На більшості підприємств агропромислового комплексу частка оборотних активів в
їхньому загальному обсязі перевищує нормативні значення. Це є свідченням
неефективного використання капіталу та утворення наднормованих залишків обігового
капіталу на різних стадіях обороту, зокрема, у формі дебіторської заборгованості.
Загальною тенденцією фінансування господарської діяльності на підприємствах АПК, в
умовах недостатніх обсягів власного капіталу, є залучення короткострокових, а не
довгострокових зобов’язань. Це призводить до втрати ліквідності балансу й може
спричините кризу неплатоспроможності в майбутньому. Фінансування господарської
діяльності відбувалось за рахунок короткострокових зобов’язань в обсязі, також
традиційно низькою є частка власного капіталу у торгівлі продуктами харчування та
сільськогосподарською сировиною й живими тваринами. Таким чином, фінансова
стійкість зазначених видів діяльності є занадто низькою. Непокриті збитки попередніх
періодів призвели до повної втрати власного капіталу у виробництві добрив та
агрохімічної продукції.
Висновки. На основі результатів дослідження встановлено що на сьогоднішній день
рушійною силою даного сектору економіки є середні підприємства, що також
характеризуються найкращим рівнем фінансового благополуччя.
Ключові слова: підприємства агропромислового комплексу, вірогідність банкрутства,
ритмічність роботи, продовольча безпека.

© Сергій Миколайович Засоба, 2020
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
346

Serhii ZASOBA
graduate student, Black Sea Research Institute of Economy and Innovation
RESEARCH OF THE FINANCIAL CONDITION AND PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE
AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE
Abstract
Introduction. The effective functioning of the agro-industrial complex is ensured by the
coordinated work of enterprises of different types of economic activity that are part of it, so it will
be important to study their condition. Given the instability of the macroeconomic situation, which
today is characterized by uncertainty and risk, the activities of agriculture ensure food security of
the state, performing an important social function, so it needs research.
The main purpose of the article is to analyze the current state of enterprises of the agroindustrial complex of Ukraine.
Results. The article examines the current state of enterprises of the agro-industrial complex of
Ukraine. The probability of their bankruptcy is analyzed. Preliminary analysis of the structure of
economic assets and sources of their formation allowed to identify the most critical problems in
the financial well-being of these enterprises, which may affect the rhythm of their work in the
future and lead to bankruptcy. At most enterprises of the agro-industrial complex, the share of
current assets in their total volume exceeds the normative values. This is evidence of inefficient use
of capital and the formation of excessive balances of working capital at various stages of turnover,
in particular, in the form of receivables. The general tendency of financing economic activity at
the enterprises of agrarian and industrial complex, in the conditions of insufficient volumes of own
capital, is attraction of short-term, instead of long-term obligations. This leads to a loss of balance
sheet liquidity and may lead to an insolvency crisis in the future. The financing of economic activity
was due to short-term liabilities in the amount, and the share of equity in trade in food and
agricultural raw materials and live animals is traditionally low. Thus, the financial stability of
these activities is too low. Uncovered losses of previous periods led to a complete loss of equity in
the production of fertilizers and agrochemical products.
Conclusions. Based on the results of the study, it is established that today the driving force of this
sector of the economy are medium-sized enterprises, which are also characterized by the best level
of financial well-being.
Keywords: enterprises of agro-industrial complex, probability of bankruptcy, rhythmic work, food
security.
JEL classification: G33
Вступ
Ефективне функціонування агропромислового комплексу забезпечується
злагодженою роботою підприємств різних видів економічної діяльності, що входять до
иого складу:
– сільське господарство є провідною галуззю АПК та складається з рослинництва
и тваринництва. Продукція рослинництва напряму залежить від виробництва добрив та
іншої агрохімічної продукції. Також сюди входить рибальство;
– харчова промисловість та оптова и роздрібна торгівля продуктами харчування;
– сільськогосподарське машинобудування, а також виробництво машин та
устаткування для харчової промисловості.
Враховуючи нестабільність макроекономічної ситуації, яка на сьогоднішніи день
характеризується невизначеністю та ризиком, діяльність АПК забезпечує продовольчу
безпеку держави, виконуючи важливу соціальну функцію. Саме тому метою даної роботи
є дослідження фінансового стану підприємств, що входять до иого складу, зокрема,
вірогідності банкрутства, в якості вхідної інформації використовувались дані Державної
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служби статистики України щодо маинового стану та фінансових результатів за видами
економічної діяльності.
Дослідженню сучасних проблем агропромислового комплексу України присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців, серед яких слід назвати: В. Андріичука,
Є. Воробиова, П. Гаидуцького, В. Геєця, М. Дергалюка, Б. Пасхавера, П.М. Макаренка,
М. Хорунжия та інших [2-5].
Попередніи аналіз структури господарських засобів та джерел їх формування
дозволив визначити наибільш критичні проблеми у фінансовому благополуччі цих
підприємств, які можуть вплинути на ритмічність їхньої роботи у маибутньому та
призвести до банкрутства.
1. На більшості підприємств агропромислового комплексу частка оборотних
активів в їхньому загальному обсязі перевищує нормативні значення. Виняток
складають лише сільське господарство та виробництво харчових продуктів, де у 2019 р.
дании показник становив 62-65%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі
частка оборотних активів традиціино складала близько 80%, що є приинятним. Однак, у
сільськогосподарському машинобудуванні необоротні активи становили лише 16,6%, а
у виробництві машин та устаткування для харчової промисловості – 26,9%. Це є
свідченням неефективного використання капіталу та утворення наднормованих
залишків обігового капіталу на різних стадіях обороту, зокрема, у формі дебіторської
заборгованості. Аналогічна ситуація склалась и у рибному господарстві.
2. Непокриті збитки попередніх періодів призвели до повної втрати власного
капіталу у виробництві добрив та агрохімічної продукції. Так, станом на початок 2020 р.
иого обсяг був від’ємним та дорівнював -76681,3 млн грн, або -164% від сукупного
капіталу, величина якого склала 46722,2 млн грн. Фінансування господарської
діяльності відбувалось за рахунок короткострокових зобов’язань в обсязі 118160,5 млн
грн. Фактично це означає, що економічна діяльність з виробництва добрив в Україні є
банкрутом. Також традиціино низькою є частка власного капіталу у торгівлі продуктами
харчування (3,3%) та сільськогосподарською сировиною и живими тваринами (4,5%).
Таким чином, фінансова стіикість зазначених видів діяльності є занадто низькою[1].
3. Загальною тенденцією фінансування господарської діяльності на
підприємствах АПК, в умовах недостатніх обсягів власного капіталу, є залучення
короткострокових, а не довгострокових зобов’язань. Це призводить до втрати
ліквідності балансу и може спричините кризу неплатоспроможності в маибутньому. Так,
у рибному господарстві за рахунок короткострокової заборгованості у 2019 р.
фінансувалось 76,6% сукупних активів, сільськогосподарському машинобудуванні –
68,0%, підприємствах торгівлі продуктами харчування – 83,2% тощо.
Дослідженню сучасних проблем агропромислового комплексу України
присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців, серед яких слід назвати:
В. Андріичука, Є. Воробиова, П. Гаидуцького, В. Геєця, М. Дергалюка, Б. Пасхавера,
П.М. Макаренка, М. Хорунжия та інших [2-5].
Мета та завдання статті
Основною метою статті є аналіз сучасного стану підприємств агропромислового
комплексу України та обґрунтування перспектив розвитку.
Враховуючи нестабільність макроекономічної ситуації, яка на сьогоднішніи день
характеризується невизначеністю та ризиком, діяльність АПК забезпечує продовольчу
безпеку держави, виконуючи важливу соціальну функцію. Саме тому метою даної роботи
є дослідження фінансового стану підприємств, що входять до иого складу, зокрема,
вірогідності банкрутства, в якості вхідної інформації використовувались дані Державної
служби статистики України щодо маинового стану та фінансових результатів за видами
економічної діяльності.
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Виклад основного матеріалу дослідження
На основі проведеного попереднього аналізу можна стверджувати, що на
сьогоднішніи день в агропромисловому комплексі України склалась критична ситуація,
що загрожує масовим банкрутством підприємств різних видів діяльності у випадку
початку загальної рецесії в економіці. Насамперед, це стосується виробництва добрив та
сільськогосподарського машинобудування.
Саме тому, дослідження фінансового стану підприємств АПК Украї ни з метою
визначення вірогідності банкрутства за різними видами економічної діяльності є
актуальним та своєчасним. Його методичною основою виступає чинне Положення про
визначення банками України розмірами кредитного ризику за активними банківськими
операціями [6; 7]. Перевагами даного підходу є отримання кількісної оцінки вірогідності
банкрутства на виході, на основі поєднання експрес-аналізу та сучасного міжнародного
досвіду и рекомендаціи Базельського комітету з банківського нагляду, адаптованих до
галузевої специфіки та реаліи української економіки.
Вказании методичнии підхід у графічному вигляді наведении на рис. 1. Блоки
зліва визначають послідовність етапів аналізу, а справа – інформаціине та методичне
забезпечення кожного з них.
Етапи дослідження фінансового стану та
вірогідності банкрутства підприємств АПК
1.1. Розрахунок показників фінансового
стану підприємств-боржників, що входять до
складу АПК, (Кі)
2.1. Розрахунок скоригованих показників
фінансового стану підприємств АПК, згідно
класів стіикості, (Хі)
3.1. Розрахунок інтегрального показника
фінансового стану підприємств АПК, Z=F(Xi)
4.1. Визначення класів стіикості
підприємств АПК
5.1. Визначення вирогідності банкрутнства
підприємств АПК, PD

Інформаційне та методичне забезпечення

1.2. Дані державної служби статистики
України щодо майнового стану та фінансових
результатів
2.2. Скорингові моделі для визначення класів
стіикості фінансових показників
3.2. Багатовимірні дискримінантні моделі, з
урахуванням видів економічної діяльності та
розміру підприємств
4.2. Скорингові моделі для визначення класів
стіикості інтегрального показника
5.2. Рекомендації Базельского комітету з
банківського нагляду, для оцінки имовірності
дефолту підприємств-боржників

Рис. 1. Методичний підхід до визначення вірогідності банкрутства підприємств АПК*
*Побудовано автором [2-5]
Економічна статистика веде облік діяльності підприємств всіх галузеи за їхнім
розміром: великі, середні та малі [1]. Так само, Положення НБУ №351 від 30 червня 2016
р. [6] класифікує їх аналогічним чином. Це дає змогу деталізувати результати аналізу, з
урахуванням даного фактору.
До складу множини показників фінансового стану {Кі} у блоці 1.1, входять
17 індикаторів, що комплексно характеризують фінансову стіикість, ділову активність,
ліквідність та платоспроможність суб’єктів господарювання. Однак, для кожного виду
економічної діяльності та з урахуванням їхнього розміру визначено наибільш важливі
та критичні показники, з точки зору діагностики банкрутства.
Повнии перелік показників, що використовуються в блоці 1.1 даного методичного
підходу та порядок їх розрахунку наведении в табл.1. Його інформаціиним
забезпеченням, блок 1.2, є статистичні дані щодо: обсягів реалізованої продукції та
витрат на виробництво, чистого доходу, фінансових результатів до оподаткування,
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валового та чистого прибутку (збитку), рентабельності операціиної та всієї діяльності,
агрегованого балансу підприємств тієї чи іншої галузі тощо.
На основі даної множини індикаторів {Кі} розраховуються скориговані показники
{Хі}. Іхнє визначення відбувається за допомогою системи скорингових моделеи, блок 2.2,
які для кожного можливого стану Кі, задають у певних межах иого клас стіикості, від
якого залежать скориговані значення Хі. Таким чином, якщо показники Кі є
неперервними, то Хі – дискретними.
Таблиця 1. Показники фінансового стану для визначення вірогідності
банкрутства підприємств АПК*
Показник фінансового аналізу
1. Частка власного капіталу в балансі
підприємства
2. Коефіцієнт загальної ліквідності
3. Коефіцієнт покриття боргу прибутком до
оподаткування
4. Коефіцієнт швидкої ліквідності
5. Коефіцієнт оборотності запасів
6. Коефіцієнт покриття боргу валовим
прибутком
7. Коефіцієнт заборгованості
8. Коефіцієнт оборотності кредиторської
заборгованості
9. Коефіцієнт рентабельності операціиної
діяльності
10. Коефіцієнт поточної ліквідності
11. Коефіцієнт покриття боргу чистим доходом
12. Коефіцієнт покриття активів прибутком до
оподаткування
13. Коефіцієнт частки не операціиних активів
14. Коефіцієнт оборотності поточних активів
15. Коефіцієнт покриття фінансових витрат
прибутком до оподаткування
16.
Коефіцієнт
рентабельності
до
оподаткування
17. Коефіцієнт покриття фінансових витрат
валовим прибутком

Формула розрахунку
К1 = Власнии капітал / Валюта балансу
К2 = Оборотні активи / Поточні зобов’язання
К3 = Прибуток до оподаткування / Короткострокові
та довгострокові зобов’язання
К4 = Високоліквідні активи / Поточні зобов’язання
К5 = Запаси / Собівартість реалізованої продукції
К6 = Валовии прибуток / Короткострокові та
довгострокові зобов’язання
К7 = Короткострокові та довгострокові зобов’язання
/ Валюта балансу
К8 = Поточна кредиторська заборгованість /
Собівартість реалізованої продукції
К9 = Фінансовии результат від операціиної
діяльності / Чистии дохід від реалізаціи продукції
К10 = Поточні активи / Поточні зобов’язання
К11
=
Короткострокові
та
довгострокові
зобов’язання / Чистии дохід від реалізаціи продукції
К12 = Фінансовии результат до оподаткування /
Валюта балансу
К13 = Неопераціині активи / Валюта балансу
К14 = Поточні активи / Чистии дохід від реалізаціи
продукції
К15 = Фінансовии результат від операціиної
діяльності / Чисті фінансові витрати
К16 = Прибуток до оподаткування / Чистии дохід від
реалізаціи продукції
К17 = Валовии прибуток / Чисті фінансові витрати

*Побудовано автором за даними [3]
Саме на основі множини {Хі} розраховуються інтегральні показники фінансового
стану підприємств АПК, окремо для кожного виду діяльності:
1. Сільське господарство та надання пов’язаних з ним послуг (01), а також рибне
господарство (03). В дужках наведені коди діяльності за КВЕД-2010. Відповідні моделі
інтегральної оцінки приимають вигляд:
ZСГ,В = 2,599 + 0,451Х2 + 0,637Х5 +0,529Х8 +0,362Х9 + 0,756Х11
(1)
ZСГ,М = 2,866 + 0,551Х1 + 0,461Х3 + 0,364Х7 +0,706Х13
(2)
Де ZСГ,В, ZСГ,М – відповідно, інтегральнии показник фінансового стану великих и
середніх та малих підприємств сільського господарства та рибальства.
2. Переробна промисловість: виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (10+11+12), добрив та азотних сполук (20.15), пестицидів та іншої
агрохімічної продукції (20.2), машин и устаткування для сільського господарства (28.3)
та харчової промисловості (28.93).
ZПП,В = 1,875 + 0,237Х1 + 0,408Х10 + 0,301Х11 + 0,405Х13 + 0,494Х14 + 0,303Х15 + 0,234Х17 (3)
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ZПП,М = 1,775 + 0,427Х2 + 0,408Х11 + 0,392Х12 + 0,357Х13 + 0,347Х14
(4)
де ZПП,В, ZПП,М – відповідно, інтегральнии показник фінансового стану великих и
середніх та малих підприємств переробної промисловості.
3. Торгівля: оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими
тваринами (46.2), продуктами харчування (46.3), сільськогосподарськими машинами и
устаткуванням (46.61), роздрібна торгівля продуктами харчування у неспеціалізованих
(47.11) та спеціалізованих (47.2) магазинах.
ZТ,В = 2,094 + 0,389Х2 + 0,466Х5 + 0,523Х6 + 0,265Х7 + 0,576Х8 + 0,279Х13 + 0,237Х17 (5)
ZТ,В = 1,936 + 0,359Х7 + 0,299Х8 + 0,616Х11 + 1,137Х13 + 0,183Х14 + 0,266Х17
(6)
де ZТ,В, ZТ,В – відповідно, інтегральнии показник фінансового стану великих и
середніх та малих підприємств торгівлі.
Множина інтегральних показників (1)-(6) побудована таким чином, що їхні
значення повинні максимізуватись. В залежності від цього, у блоці 4.1 методичного
підходу, відбувається визначення класів стіикості підприємств тієї чи іншої галузі.
Відповідні скорингові моделі, блок 4.2, виконують класифікацію за 10 класами, де
меншии порядковии номер відповідає кращому значенню.
Виходячи з рекомендаціи Базельського комітету з банківського нагляду, блок 5.2
на рис. 1, кожному класу фінансової стіикості, з урахуванням видів економічної
діяльності та розміру підприємств, відповідає своя вірогідність настання банкрутства.
Реалізація даного методичного підходу дозволила обґрунтувати необхідність
розробки антикризових заходів для підприємств агропромислового комплексу України,
в розрізі їхніх розмірів. Так, у 2019 р. на долю великих підприємств припадало близько
38,4% всієї продукції АПК. Однак, не всі види діяльності були представлені саме великим
бізнесом. Серед відсутніх є: рибне господарство, виробництво пестицидів та
агрохімічної продукції, машин та устаткування для сільського господарства та харчової
промисловості, роздрібної торгівлі продуктами харчування у спеціалізованих
магазинах. Результати діагностики банкрутства для всіх інших підприємств АПК
наведені на рис. 2.
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Рис. 2. Розрахункова вірогідність банкрутства великих підприємств
агропромислового комплексу України за даними 2019 р.*
*Побудовано автором на основі [1]
По горизонтальніи осі відкладені коди економічної діяльності за КВЕД-2010 з
наведеного вище переліку. По вертикальніи осі – розрахункові діапазони вірогідності
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банкрутства великих підприємств даного сектору [3], згідно класів їхньої фінансової
стіикості. Як бачимо, наибільш вразливими виявились:
– сільське господарство (01), де станом на кінець 2019 р. на межі банкрутства
знаходилось від 15% до 18% суб’єктів господарювання;
– виробництво добрив та азотних сполук (20.15) – від 12% до 17% підприємств.
З іншої сторони, наибільш захищеними, з точки зору фінансового благополуччя
були такі види діяльності, як:
– виробництво харчових продуктів (10-12), де вірогідність банкрутства становила
від 2,3% до 4,4%;
– оптова (46.3) та роздрібна торгівля продуктами харчування у неспеціалізованих
магазинах (47.11) тощо.
Таким чином, саме великі підприємства першої ланки несуть наибільшу загрозу
для стабільності функціонування даного сектору економіки [8]. На частку середніх
підприємств у 2019 р. приходилось близько 41,8% обсягу виробленої продукції АПК.
Результати розрахунків вірогідності їх банкрутства у графічному вигляді представлені
на рис. 3.
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Рис. 3. Розрахункова вірогідність банкрутства середніх підприємств
агропромислового комплексу України за даними 2019 р.*
*Побудовано автором на основі [1]
За винятком рибного господарства (03), де від 15% до 18% суб’єктів господарювання знаходились на межі банкрутства, фінансове благополуччя середніх підприємств
є більш стіиким, що позитивно. Насамперед, у сільському господарстві дании показник
склав 4,9%-9,0%, що є значно нижчим, ніж в попередньому випадку, рис. 2.
Остання група малих підприємств у 2019 р. заимала на ринку АПК близько 19,8%,
що є наинижчою часткою в порівнянні з іншими групами. Незважаючи на це, малі
підприємства відіграють важливу соціально-економічну функцію в економіці будь-якої
країни, забезпечуючи заинятість населення та економічнии розвиток. Іхніми
перевагами є висока адаптивність до потреб ринку, швидкість впровадження
інноваціиних технологіи, низькі витрати на управління та висока обіговість ресурсів.
Відповідно, на рис. 4 наведені результати розрахунків їх вірогідності банкрутства.
Перш за все, слід відзначити, що малі підприємства представлені наибільшою
кількістю видів діяльності, в порівнянні з представниками великого та середнього
бізнесу.
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Рис. 4. Розрахункова вірогідність банкрутства малих підприємств
агропромислового комплексу України за даними 2019 р.*
*Побудовано автором на основі [1]
Проте, з макроекономіки відомо, що малі підприємницькі структури є достатньо
нестіикими та наибільше залежать від загального тренду в галузі. Дані на рис. 4 це
підтверджують, оскільки вірогідність їхнього банкрутства є наивищою по АПК.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Підводячи підсумок можна зазначити, що на сьогоднішніи день рушіиною силою
даного сектору економіки є середні підприємства, що також характеризуються
наикращим рівнем фінансового благополуччя.
Таким чином, науковою новизною даної роботи є дослідження фінансового
благополуччя підприємств агропромислового комплексу України на основі методичного
підходу до оцінки вірогідності банкрутства, що на відміну від існуючих, враховує
класифікацію підприємств за розмірами та видами економічної діяльності.
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Анотація
За період 2008-2019 рр. рівень продовольчої безпеки регіону знизився по 5 з 10 видів
продовольчого забезпечення. Станом на 2019 р. до критично небезпечної межі наблизилися
показники фактичного річного споживання продуктів харчування населенням регіону за
такими видами, як молоко і молокопродукти, м'ясо і м'ясопродукти, плоди, ягоди та
виноград. Критично небезпечним вважається рівень споживання продовольства у
половинному обсягу від науково обґрунтованих раціональних нормативів. Досліджуючи
аспекти економічної доступності продовольства регіону, варто зазначити суттєве
скорочення частки витрат на продукти харчування домогосподарств у структурі
сукупних витрат за 2010-2019 рр. до показника 47,9%. До того ж, ілюзорним (з причини
інфляційних процесів у період національної кризи 2013-2014 рр.) постає кількісний приріст
як щомісячних загальних сукупних витрат, так і витрат домогосподарств на продукти
харчування. Стійкий високий рівень споживання продуктів харчування за інших рівних умов
дає підстави зробити висновки про стабільність продовольчого забезпечення. Аналізуючи
структуру споживання харчових продуктів, можна характеризувати повноцінність
харчування. Необхідність забезпечення продовольчої безпеки регіону вимагає підтримання
відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, що передбачає використання
державної підтримки вітчизняних виробників агропродовольчої продукції та вживання
заходів контролю імпортування продовольчої продукції та продуктів харчування задля
захисту власних виробників від іноземної конкуренції.
Ключові слова: продовольча безпека, продовольчий кошик, організаційно-економічний
механізм, індекс продовольчої безпеки, система стратегічних пріоритетів.
Natela KORDZAYA
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DYNAMICS AND FEATURES OF FORMATION OF THE REGION'S FOOD SECURITY SYSTEM
Abstract
Currently, food security problems are particularly acute in Ukraine, as the structure of the consumer
basket is deteriorating, despite the sufficient number of calories consumed per capita. While the
amount of meat and milk decreases, grain products increase, causing a deficiency of proteins, vitamins,
macro- and microelements of animal origin, which leads to the so-called "hidden hunger". In addition,
there is a negative trend of deteriorating food quality. The purpose of this article is research of the
dynamics and features of the formation of the food security system in the region. During the period
2008-2019, the level of food security in the region decreased by 5 out of 10 types of food security. In
2019, the indicators of the actual annual consumption of food by the population of the region such as
milk and dairy products, meat and meat products, fruits, berries and grapes decreased dramatically.
The level of food consumption in half of the scientifically substantiated rational standards is
considered critically dangerous. Examining the aspects of economic affordability of food in the region,
significant reduction in the share of expenditures on household food in the structure of total
expenditures for 2010-2019 up to 47.9% should be noted In
© Натела Ревазівна Кордзая, 2021
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
355

addition, illusory (due to inflation during the national crisis of 2013-2014) is a quantitative increase
in both monthly total aggregate expenditures and household expenditures on food. The study of the
dynamics of changes in the structure of food consumption in households in the Black Sea region
revealed a decrease in the share of the vast majority (8 out of 10) of species food consumption (in terms
of primary product) on average per month per person for 2019. Steady high level of food consumption,
other things being equal, gives grounds to draw conclusions about the stability of food supply, and
analyzing the structure of food consumption, we can characterize the completeness of nutrition. The
need to ensure food security in the region requires maintaining an appropriate level of food selfsufficiency, which involves the use of state support for domestic agri-food producers and measures to
control the import of food and food products to protect their own producers from foreign competition.
Key words: food security, food basket, organizational and economic mechanism, food security
index, system of strategic priorities.
JEL classification: Q18
Вступ
Продовольча безпека кожної країни світу складається з трьох складових: доступність продовольства для всіх верств населення; наявність достатньої кількості ресурсів
для вирощування продуктів харчування; рівень розвитку технологіи переробки продовольчої сировини. При цьому стратегічна мета вітчизняного продовольчого ринку полягає в гарантуванні продовольчої безпеки; досягненні споживання продуктів харчування
до нормованих стандартів; забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських продуктів та харчових продуктів на зовнішніи і внутрішніи ринок тощо.
Продовольча безпека є складним питанням для вирішення, оскільки її не можна
характеризувати чи обмежувати географією, а також не визначати єдиною групою, тобто
демографією, освітою, географічним положенням або доходом.
Початок дослідженням проблеми продовольчої безпеки в економічніи теорії
поклав англіиськии економіст Мальтус Т., якии вказав на необхідність забезпечення
людства продовольством як головного засобу иого існування. Різні аспекти продовольчої
безпеки розглядалися в працях таких класиків економічної науки, як Сміт А., Рікардо Д.,
Маслоу А., Ерліх П., Подолинськии С., Кондратьєв Н. та ін. Сьогодні наукові дослідження
за напрямом продовольчої безпеки здіиснюються достатньо активно, свідченням чого є
низка фундаментальних праць щодо стану продовольчої безпеки країни, що
визначається переліком існуючих загроз зовнішнього та внутрішнього характеру, а
також удосконалення нормативно-законодавчої бази. Так, в наші дні проблемам
продовольчої безпеки присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як
Білорус О., Власов В., Гоичук О., Миценко І., Кваша С., Лагодієнко В., Мудрак Р., Саблук П.
та ін. Проте, подальших досліджень в умовах відкритості національної економіки
потребують процеси формування системи продовольчої безпеки на регіональному рівні.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження динаміки и особливостеи формування системи
продовольчої безпеки регіону. Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки
наукового дослідження були поставлені завдання: 1. Дослідити динаміку показників за
населенням Причорноморського регіону: калоріиності середньодобового споживання
продуктів харчування, фактичного річного споживання продуктів харчування на 1
особу, виробництва зернових культур і споживання зерна, сукупних витрат і витрат на
продукти харчування, зміни структури споживання продуктів харчування в домогосподарствах (в перерахунку на первиннии продукт). 2. Дослідити систему продовольчої
безпеки Причорномор’я України за основними видами продуктів харчування.
Виклад основного матеріалу дослідження
Згідно з Методикою визначення основних індикаторів продовольчої безпеки, для
діагностики та оцінки продовольчої безпеки Причорноморського регіону у досліджувании період визначимо наступні індикатори та критерії оцінювання, зокрема: 1) добову
енергетичну цінність раціону людини. Граничнии критеріи встановлении у 2500 ккал
на добу (55% – тваринного походження); 2) забезпечення раціону людини основними
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видами продуктів; 3) достатність запасів зерна у державних ресурсах. Граничнии критеріи – 17%-и рівень, що відповідає 60 дням споживання; 4) економічну доступність продуктів. Граничнии критеріи – 60%-и рівень; 5) диференціацію вартості харчування за соціальними групами; 6) ємність внутрішнього ринку окремих продуктів; 7) продовольчу
незалежність за окремим продуктом. Граничнии критеріи – 30%-и рівень [1].
Індикатор 1. Добова енергетична цінність раціону людини. За калоріиністю
харчування Україна за роки кризи переишла від рівня розвинених країн до нижньої межі
продовольчої безпеки (2600 ккал), а за споживанням протеїнів тваринного походження
опинилася нижче цієї межі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, «межа
енергетичної насиченості раціону харчування, нижче якої починається голодування з
незворотними фізіологічними змінами, дорівнює 1500 ккал на добу» [2].
Основною метою досягнення продовольчої безпеки є забезпечення споживання
населенням продуктів харчування в обсягах, відповідних раціональним нормам споживання харчових продуктів. Відповідно, рівень споживання продуктів харчування в порівнянні з раціональними нормами є наиважливішим показником забезпечення продовольчої безпеки в регіоні. Критичнии аналіз показників (рис. 1) визначив основні ознаки
та тенденції зміни калоріиності. Так, починаючи з 2011 до 2019 року відбулося значне
скорочення середньодобової поживності раціону населення Причорноморського регіону на -11,6%. За даними статистики, у досліджуваному 2019 році в середньому мешканці
регіону споживали 2704 ккал на добу (рис. 1), або на 63 ккал менше, ніж роком раніше.
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Рис. 1. Динаміка калорійності середньодобового споживання продуктів
харчування населення Причорноморського регіону, ккал / на 1 особу
Джерело: авторська розробка за даними [3, 4]
При цьому калоріиність раціону все ще на 8,16% перевищує гранично допустимии
рівень для цього індикатора — 2500 ккал. При цьому слід зазначити, що 29,9% середньодобового раціону забезпечувалося за рахунок споживання продукції тваринництва.
Порівняно із країнами ЄС, середньодобова калоріиність раціону в Україні є досить
низькою. Так, у середньому по ЄС-28 калоріиність становить 3400 ккал, що на чверть
більше, ніж в Україні. При цьому частка в раціоні продуктів тваринного походження в ЄС
знаходиться на такому ж рівні, як в Україні, тобто складає 29,0% [1].
Зважаючи на загальну по країні тенденцію щодо зменшення калоріиності
середньодобового споживання продуктів харчування, у досліджувании період динаміка
даного показника у розрізі Одеської, Миколаївської та Херсонської областеи
відзначалася поступовим зниженням тренду до завершення визначеного діапазону, де в
середньому за 2017-2019 рр. коливався на рівні 2634-2882 ккал / на 1 особу, при чому
наименшою калоріиністю відзначалася Одеська область.
Варто зауважити, що оцінка достатності споживання окремого продукту
передбачає визначення показників норм споживання окремих видів продовольства
споживчого кошика українця та раціональних норм споживання, які на дании період
часу не оновлені з моменту набуття чинності наказу № 1073 МОЗ України від
03.09.2017 р. Цеи показник багато в чому є інтегральним, характеризуючи одночасно
різні аспекти продовольчої безпеки: і наявність продовольства на внутрішньому ринку,
і иого економічну та фізичну доступність тощо. Стіикии високии рівень споживання
продуктів харчування за інших рівних умов дає підстави зробити висновки про стабільність продовольчого забезпечення, а аналізуючи структуру споживання харчових продуктів, можна характеризувати повноцінність харчування. Маиже весь період незалежISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
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ності Україна постала перед проблемою недостатності харчування. Значна частина
населення не має змоги купувати необхідну кількість продуктів харчування для
забезпечення активного і здорового життя, а деякі можуть споживати лише дешеві
продукти, не отримуючи необхідну кількість калоріи. Так, за період 2008-2019 рр., як
свідчать дані табл. 1, рівень продовольчої безпеки регіону знизився по 5 з 10 видів
продовольчого забезпечення. Станом на 2019 р. до критично небезпечної межі (50% від
науково обґрунтованих раціональних нормативів) наблизилися показники фактичного
річного споживання продуктів харчування населенням регіону за такими видами, як
молоко і молокопродукти (індикатор достатності споживання – 0,50), м'ясо і м'ясопродукти (0,65), плоди, ягоди та виноград (0,66).
Таблиця 1. Динаміка фактичного річного споживання продуктів харчування
Причорноморського регіону, на 1 особу, кг
За даними МОЗ
Хліб і хлібопродукти
101
М'ясо і м'ясопродукти
80
Молоко і молокопродукти
380
Риба і рибопродукти
20
Яиця (шт.)
290
Овочі та баштанні
161
Плоди, ягоди та виноград
90
Картопля
124
Цукор
38
Олія рослинна
13
Вид продовольства

Фактичне споживання
2017
2018 2019 2008 р.
107,1 105,7 100,9 116,8
49,7
52,2
51,7
45,3
195,7 195,6 191,3 206,9
12,6
13,6
14,5
19,6
265,7 267,0 270,0 249,3
163,5 170,0 168,8 148,8
52,3
58,2
59,5
42,7
120,7 123,5 116,5 112,7
31,9
30,8
29,3
44,0
12,9
12,8
13,4
15,9

Індикатор достатності споживання
2017
2018
2019
2008 р.
1,06
1,04
0,99
1,16
0,62
0,65
0,65
0,57
0,52
0,51
0,50
0,54
0,63
0,68
0,73
0,98
0,92
0,92
0,93
0,86
1,02
1,06
1,05
0,92
0,58
0,65
0,66
0,47
0,97
0,99
0,94
0,91
0,84
0,81
0,77
1,15
0,99
0,98
1,03
1,22

Джерело: розраховано автором за даними [3, 6-8]
Індикатор 2. Забезпечення раціону людини основними видами продуктів. Для
здіиснення оцінки достатності споживання продуктів харчування використовуємо
розраховані МОЗ показники: (табл. 1). Дефіцитним у досліджувании період залишається
фактичне річне споживання жителями Причорномор’я риби та рибопродуктів (на рівні
73% від раціональної норми), цукру (77% відповідно), яке наближається до мінімальної
норми харчування – 12 та 32 кг / 1 особу на рік відповідно. В остатні 2017-2019 рр. на
рівні науково обґрунтованих раціональних норм спостерігається споживання продуктів
харчування населенням регіону хлібу і хлібопродуктів (індекс достатності 0,99-1,06),
яєць (0,92-0,93), свіжих овочів та баштанних культур (1,02-1,05), картоплі (0,94-0,99) та
рослинної олії (0,99-1,03 відповідно). Як показало проведене дослідження, аналіз рівня
споживання продуктів харчування ускладняється низкою обставин, зокрема тим, що в
країні інституціино не закріплені норми споживання населенням харчових продуктів,
відповідно до яких необхідно оцінювати рівень споживання тощо.
Індикатор 3. Достатність запасів зерна у державних ресурсах. Дослідження
запасів зерна у державних резервах як індикатору регіональної продовольчої безпеки в
сучасних умовах набуває особливої нагальності та здіиснюється через порівняння обсягів
продовольчого зерна у державному продовольчому резерві та обсягами внутрішнього
споживання населенням хліба і хлібопродуктів у перерахунку на зерно, пороговии критеріи – 17%. В останні роки загальнии обсяг виробленого зерна в країні протягом періоду
2000-2019 рр. має стіику тенденцію до зростання (+3 рази), яка є наслідком, насамперед,
підвищення у +2,5 рази врожаиності зернових культур. Зважаючи на зазначену парадигму, тенденціиність динаміки показників за досліджувании період обумовлена перш
за все (табл. 2): зростанням валового виробництва зернових та зернобобових культур з
2010 р. на +80,5% до рівня у 11996,1 тис. т, при прирості врожаиності зерна на +40,9% до
позначки 34,1 ц/га; стабілізацією виробництва зернових у період 2017-2019 рр. на рівні
10767,8 тис. т, з обсягу якого на зерно пшениці становило в середньому 5270,6 тис. т
відповідно; приріст зернового виробництва на +82,8% визначив аналогічне зростання
забезпеченості споживання на +57,0% (станом на 2019 р. – 2339,0 кг на 1 особу) тощо.
Однак не зважаючи на вище окреслені позивні моменти, негативним чинником
продовольчого забезпечення регіону варто визнати скорочення у продовж 20102019 рр. на -22,9% та -16,3% фондів споживання продовольчого зерна та хліба и
хлібопродуктів (у перерахунку на борошно) до 2339,0 та 152,0 тис. т відповідно.
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Таблиця 2. Динаміка виробництва зернових культур та споживання зерна
Причорноморського регіону, тис. т
Показник
Виробництво зернових і зернобобових
Урожаиність, ц/га
Виробництво зернових культур, з них:
пшениці
Фонд споживання зерна
Виробництво зерна на 1 особу, кг
Фонд споживання хліба і хлібопродуктів

Роки
2010
6644,2
24,2
6499,4
3254,9
1140,2
1489,6
181,5

2017

2018

2019

9484,9 11282,9 11996,1
32,6
33,0
34,1
9268,1 11155,7 11879,6
5369,1 5199,1 5243,6
874,3
906,9
879,9
2181,0 2114,3 2339,0
162,3
160,1
152,0

Середнє зна- Зміна +/чення 2017- 2019 до
2019 рр.
2010 р., %
10921,3
+80,5
33,6
+40,9
10767,8
+82,8
5270,6
+61,1
887,0
-22,9
2211,4
+57,0
157,1
-16,3

Джерело: розраховано автором за даними [3, 5, 6-8]
Індикатор 4. Економічна доступність продуктів харчування (частка сукупних витрат на харчування у загальному підсумку сукупних витрат домогосподарств,
граничнии критеріи – 60%) (табл. 3). Населення українського Причорномор’я станом на
2019 рік витрачає 47,9% (практично граничнии рівень) коштів, а саме 4211,6 грн в
середньому за місяць на харчування у розрахунку на одне домогосподарство.
Таблиця 3. Економічна доступність продовольства населенню
Причорноморського регіону за 2010-2019 рр.
Показники та одиниці виміру

2010

Роки
2017 2018

Середнє значен- Зміна +/-2019
2019 ня 2017-2019 рр. до 2010 р., %

Сукупні витрати в середньому за місяць у
3042,9 6503,3 7490,8 8792,4
розрахунку на одне домогосподарство, грн
Сукупні витрати на продукти харчування
в середньому за місяць у розрахунку на 1600,6 3288,7 3803,1 4211,6
одне домогосподарство, грн
Частка витрат на продукти харчування у
структурі сукупних витрат
52,6
50,6
50,8
47,9
домогосподарств, %

7595,5

+2,9 рази

3767,8

+2,6 рази

49,8

-8,9

Джерело: розраховано автором за даними [3, 5, 6-8]
Тобто, основною статтею споживчих витрат домогосподарства були витрати на
продукти харчування та безалкогольні напої, частка яких в середньому за 2017-2019 рр.
варіювалася на рівні 49,8%. За умови 60-ти відсоткового граничного критерію такии
високии показник свідчить про загрозу продовольчіи безпеці регіону [9, с. 63-64, 10, 11].
Досліджуючи аспекти економічної доступності продовольства регіону, варто
зазначити суттєве скорочення частки витрат на продукти харчування домогосподарств
у структурі сукупних витрат за 2010-2019 рр. на -9,0 в.п. до показника 47,9% (рис. 2).
До того ж, ілюзорним (з причини інфляціиних процесів у період національної
кризи 2013-2014 рр.) постає кількіснии приріст як щомісячних загальних сукупних
витрат, так і витрат домогосподарств на продукти харчування, що визначалися за період
досліджень на рівні +2,9 та +2,6 рази. Якщо, наприклад, здіиснювати розрахунки
зазначених витрат еквівалентно до євро станом на кінець грудня 2010 та 2019 рр. (при
курсі валют станом на 31.12.2010 р. – 8,5 грн/€ та 31.12.2019 – 26,5 грн/€), то витрати на
продукти харчування та безалкогольні напої за досліджувании період мають негативну
тенденцію до зменшення на -17,3% (з рівня 188,3 до 155,8€) тощо.
Індикатор 7. Продовольча незалежність регіону за окремим продуктом
(співвідношення обсягу власного виробництва та ємності внутрішнього ринку в
натуральних показниках при встановленому 30% граничному критерію).
Необхідність забезпечення продовольчої безпеки регіону вимагає підтримання
відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, що передбачає використання
державної підтримки вітчизняних виробників агропродовольчої продукції та вживання
заходів контролю імпортування продовольчої продукції та продуктів харчування задля
захисту власних виробників від іноземної конкуренції. Оцінку рівня самозабезпеченості
регіонів основними продовольчими товарами доцільно здіиснювати за показниками
виробництва та споживання продовольства в розрахунку на одну особу (табл. 4).
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вання), з урахуванням індексу достатності та у межах иого купівельної спроможності, здебільшого забезпечується за рахунок продукції власного регіонального виробництва
(табл. 4). Так, на період 2019 року 30% граничнии критеріи перевищено по 3-х групах продовольства: «цукор» – з відсутністю власного цукрового виробництва в регіоні при фонді
продовольчого споживання у 38,5 тис. т, де причиною є непридатність погодно-кліматичних умов в межах агрокліматичного зонування для вирощування цукрового буряку
тощо; «м'ясо і м’ясопродукти» – з часткою самозабезпечення від власного регіонального
виробництва у 31,4% на рівні у 111,2 тис. т, яка у свою чергу відносно 2010 р. зменшилася
на 4,1%. При тому, що у досліджувании період відбулося збільшення річного обсягу (фонду)
продовольчого споживання населенням регіону на +7,9% до обсягу у 229,9 тис. т.; «молоко
та молокопродукти» – питома вага самозабезпечення від власного виробництва якої
складає 52,4% на рівні у 903,3 тис. т, яка у свою чергу відносно 2010 р. зменшилася на 15,9%.
До того ж, за досліджувании період відбулося також зменшення щорічного регіонального
фонду продовольчого споживання на 4,9% до обсягу у 229,9 тис. т тощо.
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Рис. 2. Динаміка сукупних витрат та витрат на продукти харчування населення
Причорноморського регіону, в середньому за місяць у розрахунку на одне
домогосподарство. Джерело: авторська розробка
Таблиця 4. Продовольча незалежність Причорномор’я України за основними
видами продуктів харчування, тис. т
Вид
продовольства
Хліб і хлібопродукти
М'ясо і м'ясопродукти
Молоко і молокопродукти
Риба і рибопродукти
Яиця (млн. шт.)
Овочі та баштанні культури
Плоди, ягоди та виноград
Картопля
Цукор
Олія рослинна (всіх видів)

Обсяг
Обсяг (фонд)
Індекс
Рівень само-забезпеченвласного
продовольчого достатності ня +/- в.п. до рекоменвиробництва
споживання
споживання дованого споживання
2010
2019
2010
2019 2010 2019
2010
2019
450,9* 218,8* 181,5 152,0 1,3
0,99
+323,0
+42,5
115,9
111,2 213,1 229,9 0,78 0,65
-42,4
-68,6
1073,7 903,3 906,2 861,8 0,64
0,5
-24,2
-47,6
27,5** 24,4**
26,7
22,5
1,2
0,73
+23,3
-20,8
1594,5 1350,3 1319,7 1218,6 0,87 0,93
+5,1
+3,1
2129,9 2329,4 730,7 755,7 0,86 1,05
+250,7
+323,6
414,1
486,9 240,5 276,7 0,56 0,66
-3,6
+16,1
961,6
816,6 500,0 509,2 0,74 0,94
+42,3
+50,7
39,3
38,5 1,04 0,77
641,9 2085,4 15,6
13,4 1,75 1,03
+72,1 рази +160,4 разів

Примітка: * – хліб та хлібобулочні вироби, борошно пшеничне та пшенично-житнє; ** –
добування водних біоресурсів (всього). Джерело: розраховано автором за даними [3, 5, 6-8]
Незважаючи на національні показники щодо продовольчої імпортозалежності за
таким продуктом харчування, як «риба та рибопродукти», що станом на 2019 р.
коливалися на рівні 79,3%, задоволення визначених потреб населення регіону у даному
виді продовольства (рівень самозабезпечення), у межах иого купівельної спроможності
становив 79,2% при обсягах власного видобування водних біоресурсів як з Чорноморського басеину, так і внутрішніх (континентальних) водоим у 24,4 тис. т. При цьому,
обсяги регіонального виробництва аналогічно фонду продовольчого споживання за
період 2010-2019 рр. визначали тенденцію до скорочення у 11,9 та 15,7% відповідно, а
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рівень продовольчої незалежності (рівень самозабезпечення з урахуванням індексу
достатності) регіону з позитивного у +23,3% сягнув дефіцитного рівня у -20,8%.
З огляду на це варто зазначити, що в Причорноморському регіоні природноресурснии потенціал та відповідна промислово-виробнича структура рибного господарства та морегосподарського підкомплексу спроможні достатньою мірою задовольнити
продовольчі потреби населення у рибі та рибопродуктах на рівні раціональних норм
харчування, зазначених у рекомендаціях МОЗ України.
Задоволення потреб населення регіону у продовольстві, у межах иого купівельної
спроможності за видами «яиця» та «плоди, ягоди та виноград» переважно забезпечується за рахунок продукції власного вітчизняного виробництва, обсяги якого в останніи період становлять 1350,3 млн шт. та 486,9 тис. т, що на +3,1 та 16,1% відповідно перевищує
показники продовольчого споживання. Все ж таки імпорт плодово-ягідної групи харчових
продуктів буде суттєвим за рахунок поставок екзотичної плодово-ягідної продукції,
частка яких у загально національному вимірі становить 83-86% всього імпорту плодів.
Значного рівня регіонального самозабезпечення за рахунок власного агропродовольчого виробництва у 2019 р. було досягнуто за групами харчових продуктів: «хліб і
хлібопродукти» – на рівні 218,8 тис. т, що на +43,9% перевищує необхіднии щорічнии
обсяг продовольчого споживання, а, відповідно раціональних норм харчування, забезпечує продовольчу незалежність регіону з резервом у +42,5%. При тому, що для розрахунків
було використано дані щодо виробництва хлібу та хлібобулочні вироби, борошна пшеничного та пшенично-житнього; «картопля» – на рівні 509,2 тис. т (+50,7% від нормативу), що
забезпечується регіональним аграрним виробництвом надранніх, ранніх та середньоранніх сортів картоплі на запровадження 2-врожаиних агротехнологіи вирощування.
У свою чергу продовольча незалежність українського Причорномор’я за такими
основними видами продовольства як «Олія рослинна всіх видів» та «Овочі та баштанні
культури» на період досліджень становила 2085,4 та 2329,4 тис. т і перевищувала у
+160,4 та 3,2 разів відповідно обсяги рекомендованого продовольчого споживання для
регіону. З огляду на це, запровадження моделі розумної «смарт» спеціалізації регіону
щодо модернізації промислового оліиного (соняшникова, соєва та інші види оліи) та
овочевого (з урахуванням баштанних культур) виробництва продукції з вагомою часткою доданої вартості (повнии цикл виробництва) обумовлює їхніи експортоорієнтовании вектор діяльності та визначається як стратегічнии пріоритет сталого
розвитку регіональної агропродовольчої сфери в цілому.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Маиже весь період незалежності Україна постала перед проблемою недостатності
харчування. Значна частина населення не має змоги купувати необхідну кількість
продуктів харчування для забезпечення активного і здорового життя, а деякі можуть
споживати лише дешеві продукти, не отримуючи необхідну кількість калоріи. Зважаючи
на загальну по країні тенденцію щодо зменшення калоріиності середньодобового
споживання продуктів харчування у досліджувании період, динаміка даного показника
у розрізі Одеської, Миколаївської та Херсонської областеи відзначалася поступовим
зниженням тренду до завершення визначеного діапазону, де в середньому за 20172019 рр. коливався на рівні 2634-2882 ккал / на 1 особу, при чому наименшою
калоріиністю відзначалася Одеська область. Незважаючи на певне покращення економічної доступності продуктів харчування для українців, частка витрат на придбання
харчування у 4-5 разів перевищує аналогічні показники європеиських країн. На відміну
від України, у ЄС-28 витрати на продукти харчування коливаються на межі 10-15% всіх
споживчих витрат, тоді як у Словенії населення витрачає на їжу 17% усіх витрат, а у
Польщі – близько 30% коштів власного бюджету, адже основною затратною статтею у
домогосподарствах країн Євросоюзу є витрати на житло та енергоносії, на які припадає
маиже чверть таких витрат тощо.
Як показало проведене дослідження, аналіз рівня споживання продуктів харчування ускладняється низкою обставин, зокрема тим, що в країні інституціино не закріплені норми споживання населенням харчових продуктів, відповідно до яких необхідно
оцінювати рівень споживання тощо. Необхідність забезпечення продовольчої безпеки
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регіону вимагає підтримання відповідного рівня продовольчого самозабезпечення, що
передбачає використання державної підтримки вітчизняних виробників агропродовольчої продукції та вживання заходів контролю імпортування продовольчої продукції та продуктів харчування задля захисту власних виробників від іноземної конкуренції.
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Анотація
У статті проаналізовані результати методології дослідження об’єкта та побудова його
математичної моделі за умови, що об’єкт розглядають як цілісний комплекс складників,
які мають особливий зв’язок із зовнішнім середовищем і представляють собою
підсистему системи вищого порядку. Дієвим інструментом окресленого принципу є
системний аналіз. Методи дослідження, запропоновані в даній роботі – це побудова
математичної моделі, яка містить взаємопов'язані різнорідні ресурси, функціонування
яких підпорядковується набору правил і завдань для інформаційно-комунікаційної
інфраструктури підприємства, його соціально–економічного розвитку та ефективної
організації бізнес-процесів на підприємстві. Систему прийняття управлінських рішень
можна розглядати як теорію та методологію, де застосовуються моделі організаційноекономічного механізму розвитку підприємств. Мета полягає у визначенні методології
дослідження об’єкта та побудову його математичної моделі, за умови, що об’єкт
розглядають як цілісний комплекс складників, які мають особливий зв’язок із зовнішнім
середовищем та являють собою підсистему системи вищого порядку. Дієвим
інструментом окресленого принципу є системний аналіз. Системний аналіз – це
методологія вирішення проблем, яка ґрунтується на структуризації системи та
кількісному порівнянні альтернатив. Отже, системним аналізом буде логічно об’єднана
сукупність теоретичних, емпіричних положень предметних областей природничих та
економічних наук, практики розробки складних систем, які забезпечують наукову
обґрунтованість вирішення конкретної проблеми.
Ключові слова: методологія дослідження об’єкта, модель організаційно-комунікаційного
механізму, математична модель.
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Abstract
The article analyzes the results of the methodology of object research and construction of its
mathematical model, provided that the object is considered as a holistic set of components that
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have a special connection with the environment and are a subsystem of a higher order system. An
effective tool of the outlined principle is system analysis. The research methods proposed in this
paper are a mathematical model that contains interconnected heterogeneous 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. The aim is to determine the methodology of object research and build its
mathematical model, provided that the object is considered as a holistic set of components that
have a special connection with the external environment and are a subsystem of a higher order
system. An effective tool of the outlined principle is system analysis. systems analysis is a problemsolving methodology based on system structuring and quantitative comparison of alternatives.
Thus, the system analysis will logically combine a set of theoretical, empirical provisions of the
subject areas of natural and economic sciences, the practice of developing complex systems that
provide scientific validity for solving a particular problem. Scientific and methodological
approaches to economic and mathematical modeling and evaluation of management decisions
effectiveness at an industrial enterprise are identified. To build a set of interconnected economic
and mathematical models, as well as any individual model, requires a set of principles that allow
the correct process of formalization of modeling systems and objects. One of the main principles
of modeling economic processes is the principle of systematization, which contains the research
methodology of the object and construction of its mathematical model, provided that the object is
considered as a whole set of components that have a special connection with the external
environment order. The effective tool of the outlined principle is the system analysis, which consists
of models development coordinating management decisions at the industrial enterprise.
Key words: methodology of object research, model of organizational and communication
mechanism, mathematical model.
JEL classification: L96; L16
Вступ
На даному етапі розвитку сучасних промислових підприємств питання побудови
хмарного сервісу, якии являє собою організаціино-комунікаціину платформу розвитку
підприємства, стає дедалі актуальним, тому розгортання хмарного сервісу для
організаціино-комунікаціиного управління підприємством є необхідною зміною на рівні
менеджменту процесів підприємства та иого соціально–економічного розвитку. Методи
дослідження, запропоновані в даніи роботі – це побудова математичної моделі, яка
містить взаємопов'язані різнорідні ресурси, функціонування яких підпорядковується
набору правил і завдань для інформаціино-комунікаціиної інфраструктури
підприємства, иого соціально-економічного розвитку та ефективної організації бізнеспроцесів на підприємстві. Систему прииняття управлінських рішень можна розглядати
як теорію та методологію, де застосовуються моделі організаціино-економічного
механізму розвитку підприємств.
Питаннями дослідження моделеи організаціино-економічного механізму
розвитку підприємств заималися чисельні закордонні та вітчизнянии дослідники [1-8].
Але з наукової точки зору дослідження методичного підходу до застосування
моделеи організаціино-економічного механізму розвитку підприємств машинобудівної
галузі вимагає ширшого розгляду.
Мета та завдання статті
Мета полягає у визначенні методології дослідження об’єкта та побудові иого математичної моделі за умови, що об’єкт розглядають як ціліснии комплекс складників, які
мають особливии зв’язок із зовнішнім середовищем та являють собою підсистему системи вищого порядку. Дієвим інструментом окресленого принципу є системнии аналіз.
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Виклад основного матеріалу
Для побудови як комплексу взаємозв’язаних економіко-математичних моделеи,
так і будь-якої окремої моделі, необхідна певна сукупність принципів (правил гри), які
дають можливість коректно здіиснювати процес формалізації моделюючих систем та
об’єктів. В якості загальних принципів економіко-математичного моделювання доцільно прииняти такі принципи: системності, інтегрованості, невизначеності, головних
видів діяльності, достатності, інваріантності, наступності та ефективності. Розглянемо
детальніше кожен із цих принципів. Одним із головних принципів моделювання економічних процесів є принцип системності, якии включає в себе методологію дослідження
об’єкта та побудову иого математичної моделі за умови, що об’єкт розглядають як
ціліснии комплекс складників, які мають особливии зв’язок із зовнішнім середовищем
та являють собою підсистему системи вищого порядку. Дієвим інструментом
окресленого принципу є системнии аналіз.
Приинято вважати, що системнии аналіз – це методологія вирішення проблем, яка
ґрунтується на структуризації системи та кількісному порівнянні альтернатив. Отже,
системним аналізом буде логічно об’єднана сукупність теоретичних, емпіричних
положень предметних областеи природничих та економічних наук, практики розробки
складних систем, які забезпечують наукову обґрунтованість вирішення конкретної
проблеми. У системному аналізі використовується як математичнии апарат загальної
теорії систем, так і інші якісні и кількісні методи прикладної математики та
інформатики. До складу задач системного аналізу входять задачі декомпозиції, аналізу
та синтезу. Задача аналізу полягає у знаходженні різного роду властивостеи системи та
середовища, що оточують цю систему. Метод аналізу – це визначення закону
перетворення інформації и опис поведінки системи. Тут може итися и про композицію
(агрегацію) системи в єдинии елемент.
Принцип достатності використаної інформації означає, що в кожніи моделі повинно використовуватися тільки те інформаціине забезпечення, яке відоме з необхідною
для результатів моделювання точністю. Під відомим інформаціиним забезпеченням
розуміють нормативні, довідкові, звітні та інші характеристичні дані про реальні економічні системи та їх складові, які були до моменту моделювання. У зв’язку з послідовною
розробкою комплексу моделеи, які описують складнии об’єкт і формалізовані окремою
моделлю, вся інформація про моделюючу систему може бути не повністю відома до
моменту розв’язку деякої задачі. Проте, це не заважає використанню окремої моделі,
якщо вона побудована з дотриманням принципу достатності. Крім цього, виконання
принципу достатності дає можливість переходити від загальних моделеи до більш
детальних, поступово уточнюючи та конкретизуючи результати досліджень.
Принцип інваріантності інформації вимагає, щоб у моделі вхідна інформація була
незалежна від параметрів моделюючої системи, які ще не відомі на описуваніи стадії
дослідження. Використання цього принципу дає можливість при побудові моделеи
позбутися замкнутого кола, що часто трапляється, коли в моделі використовується
інформація, яка може бути відома лише за результатами моделювання.
Використання принципів достатності та інваріантності приводить до
формування ієрархії економіко-математичних моделеи для складного об’єкта, дозволяє
чітко визначити вхідні параметри рівняння зв’язку і цільові функції, формалізувати
критерії оптимальності и обмеження для кожної моделі. Так, вхідними параметрами для
загального випадку можуть бути або вхідні дані моделеи попереднього рівня, або
результати функціонування моделеи нижніх рівнів ієрархії, але отримані на основі
інформації, інваріантної відносно змінних, що знаходимо на даному рівні.
Зміст принципу наступності зводиться до того, що кожна модель не повинна
порушувати властивостеи об’єкта, встановлених або відображених у попередніх
моделях комплексу. Отже, вибір критеріїв та моделі повинен в першу чергу ґрунтуватися
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на принципі наступності за умови, що забезпечується виконання принципів достатності
та інваріантності використаної інформації. Якщо ж наступна модель не є складовою
попередніх, то раніше побудовані моделі повинні бути скориговані для забезпечення
принципу наступності.
Важливим з огляду на практичне використання комплексу моделеи є принцип
ефективності реалізації. Для иого виконання необхідно, щоб кожна модель могла бути
реалізована за допомогою сучасних програмних та технічних засобів. З іншого боку,
виконання такого принципу вимагає забезпечення відповідної точності вхідних даних,
точності розв’язку задачі і тієї точності висновкової інформації, яка достатня для
досягнення практичних цілеи.
Принцип інтегрованості полягає в тому, що взаємовідношення частини та цілого
характеризуються сукупністю трьох елементів:
1. виникненням взаємодіючих систем – зв’язків між частинами цілого;
2. втратою деяких властивостеи при входженні в ціль;
3. появою нових властивостеи у цілого, зумовлених властивостями складових
частин.
Принцип невизначеності припускає, що на граничних межах економічні процеси
чітко невизначені. Перебіг процесів у часі призводить до того, що вони постіино
змінюються, і якщо навіть зможемо встановити будь-які характерні властивості чи
якості процесу, то вони проявляють їх тільки в певнии момент часу і в заданіи ситуації.
Тобто на мікрорівні економічні процеси необхідно розглядати з урахуванням
випадкових факторів.
Принцип невизначеності дає можливість стверджувати, що існує рівень факторів,
малі відхилення котрих не викликають змін у стані системи. Однак, в міру ускладнення
моделі системи маємо докладніше її проаналізувати. Разом з тим абстрагується
розв’язок задачі, а її результати можуть втрачати прикладнии зміст.
Принцип головних компонентів вбачаємо в тому, що в різних системах існують
подібні види діяльності (управління, регулювання, розподілу та ін.), які можна виділити
як стандартні. Вони бувають незмінними на деякому проміжку часу и можуть бути дещо
подібними моделями.
Подані принципи дають можливість будувати довільну окрему модель функціонування економічних систем і гарантують можливість її повної сумісності з іншими
економіко-математичними моделями.
Процедуру побудови моделі та підготовку управлінського рішення на основі
економіко-математичних методів можна представити з допомогою низки
взаємозв’язаних етапів, хоча в конкретних випадках деякі етапи можуть пропускатися, а
низка процедур для побудови моделі – вестися паралельно.
1. Постановка задачі та формулювання мети дослідження.
Описуваному етапу передує виникнення проблемних ситуаціи, усвідомлення яких
призводить до необхідності їх узагальнення або вирішення для маибутнього досягнення
певного ефекту (корисності).
Основу етапу складає комплекснии аналіз функціонування об’єкта дослідження,
виявлення иого проблемних місць. Далі иде опис наибільш характерних властивостеи
об’єкта, вивчення иого структури та взаємозв’язків. Тут важливим моментом є
формулювання гіпотез щодо поведінки та розвитку об’єкта.
Завершується досліджувании етап описом поставлених завдань у вигляді задачі
та сформульованої мети дослідження з допомогою критерію чи критеріїв ефективності.
2. Побудова концептуальної (формалізованої) моделі. Базовою основою для
побудови моделі об’єкта є иого концептуальна модель.
Концептуальна модель відображає основні елементи:
❖ умови функціонування об’єкта, визначені характером взаємодії між об’єктом і
иого оточенням, а також між елементами об’єкта;
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❖ мету дослідження об’єкта та напрям покращення иого функціонування;
❖ можливості керування об’єктом, визначення складу керованих змінних об’єкта.

У процесі формулювання концептуальної моделі об’єкта можуть виникати такі
проблеми:
❖ побудова спрощеного і водночас адекватного поставленіи меті дослідження
сценарію функціонування об’єкта;
❖ формулювання та уточнення мети дослідження;
❖ формалізація мети в критерії оптимальності;
❖ формалізація зовнішніх та внутрішніх обмежень;
❖ вибір факторів, які описують об’єкт і иого оточення, котрі повинні бути
враховані при дослідженні і, відповідно, включені в математичну модель;
❖ класифікація факторів і вибір серед них в першу чергу керованих змінних.
Побудова концептуальної моделі є важливим етапом моделювання, оскільки він
визначає напрями, цілі та область дослідження. Завершальним кроком побудови
концептуальної моделі є оцінка в маибутньому її адекватності моделюючіи ситуації.
3. Формування інформаціиної бази моделі. Третіи етап є наибільш трудомістким,
оскільки він являє собою не тільки простии статистичнии збір інформації. Тут
висуваються досить високі вимоги до якості та достовірності підготовленої інформації.
При формуванні інформаціиного забезпечення використовується математичнии
інструментаріи теорії имовірностеи, економетричного моделювання. Тут має місце
неперервність процесу формування необхідної інформації, якии полягає в тому, що
вихідні параметри однієї моделі можуть служити вхідними показниками для іншої.
4. Побудова числової економіко-математичної моделі. На окресленому етапі на
основі концептуальної моделі здіиснюється формування числової математичної моделі
об’єкта. Головна проблема етапу – визначення кількісних математичних співвідношень,
які формалізують якісні залежності концептуальної моделі. Навіть за наявності
повністю розробленого сценарію ці співвідношення можуть бути неочевидними. У
зв’язку з цим часто виникає необхідність у виконанні проміжного етапу між побудовою
концептуальної і математичної моделеи об’єкта, тобто перетворення сценарію в
алгоритм, якии моделює взаємодію елементів між собою та оточенням в динаміці.
Для реалізації математичної моделі на персональних комп’ютерах вона має бути
представленою в числовіи формі, тобто задані числові значення констант, границі зміни
невизначених факторів та керованих змінних, закони розподілу випадкових величин.
Завершальним кроком формування математичної моделі є оцінка її адекватності
стосовно концептуальної моделі.
5. Числовии розв’язок задачі. Етап дослідження числової математичної моделі
розпочинається з її аналізу (відношення до певного класу моделеи), вибору відповідного
методу її розв’язання та програмного забезпечення. Головна проблема цього етапу – розробка алгоритму оптимального або наикращого в заданих умовах розв’язання певної задачі.
Враховуючи вид числової економіко-математичної моделі, приимаються відповідні рішення стосовно подальших діи. Якщо отримана модель задачі має стандартнии
вид, для неї існують відомі алгоритми, а також програмні продукти знаходження
розв’язків, то тут відбувається все дуже просто. В протилежному випадку доводиться
розробляти алгоритм розв’язання та формувати відповідне програмне забезпечення.
Отримані числові розв’язки далі піддаються суттєвому кількісному аналізу.
6. Аналіз числових результатів і прииняття рішень. На цьому етапі вирішується
важливе питання відносно правильності та повноти результатів моделювання, і, як
результат, розробляються рекомендації для практичного використання при приинятті
вигідних рішень або для удосконалення моделі.
Завершальним кроком процедури побудови економіко- математичної моделі є
оцінка точності одержаних розрахунків та вироблення на їх основі ефективних
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прикладних рішень. Ефективність прииняття рішень великою мірою залежить від рівня
досягнутої мети дослідження, яка в свою чергу визначається цільовою функцією. Моделі
можуть будуватися для досягнення таких цілеи:
1. Виявлення функціональних співвідношень – визначення кількісних
залежностеи між вхідними факторами моделі та вихідними характеристиками об’єкта
дослідження.
2. Аналіз чутливості – встановлення з великого числа наявних факторів тих, які
значною мірою впливають на вихідні характеристики об’єкта дослідження. Моделі
аналізу чутливості повинні обов’язково передбачати можливість варіації низки
факторів і можуть бути використані так само для оцінки точності розв’язків, отриманих
за допомогою моделеи будь-яких типів.
3. Прогноз – оцінка поведінки об’єкта на часовому інтервалі при деякому допустимому поєднанні зовнішніх умов. Переважно задачі прогнозу є динамічними відносно
вхідних параметрів, і в якості незалежної змінної виступає час. Моделі прогнозу також є
описовими.
4. Оцінка – визначення, наскільки адекватно об’єкт дослідження буде відповідати
деяким критеріям. На відміну від розглянутих вище типів моделеи, моделі оцінки
включають розрахунки інтегральних характеристик – критеріїв, які формалізують мету
дослідження.
5. Порівняння – співставлення обмеженого числа альтернативних варіантів
систем або співставлення декількох приинятних принципів чи методів діи.
Число варіантів може бути незначним, у зв’язку з чим оцінюються всі варіанти,
тобто здіиснюється прямии перебір всієї множини.
6. Оптимізація – точне визначення такого поєднання змінних керування, при
якому забезпечується екстремальне (максимальне або мінімальне залежно від змісту
критерію оптимальності) значення цільової функції.
У загальному випадку якість економіко-математичної моделі визначають взаємодоповнювальні одна одну характеристики адекватності, стіикості та корисності моделі,
які можна трактувати як погодження інформації, що описує функціональні можливості
моделі, з наявною інформацією про реальнии об’єкт дослідження та мету моделювання.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Обґрунтовано авторськии науково-методичнии підхід до економіко-математичного моделювання та оцінювання ефективності прииняття управлінських рішень.
Визначено науково-методичні підходи до економіко-математичного моделювання та
оцінки ефективності прииняття управлінських рішень на промисловому підприємстві.
Для побудови комплексу взаємозв’язаних економіко-математичних моделеи, як і будьякої окремої моделі, необхідна певна сукупність принципів, які дають змогу коректно
здіиснювати процес формалізації моделюючих систем та об’єктів. Одним із головних
принципів моделювання економічних процесів є принцип системності, що містить
методологію дослідження об’єкта та побудову иого математичної моделі за умови, що
об’єкт розглядають як ціліснии комплекс складників, які мають особливии зв’язок із
зовнішнім середовищем і є підсистемою системи вищого порядку. Дієвим інструментом
окресленого принципу є системнии аналіз, що полягає у розробленні моделеи
координації управлінських рішень на промисловому підприємстві.
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Анотація
Сформовано теоретичну архітектуру інституціонально-управлінської моделі
забезпечення соціально-економічної безпеки аграрного виробництва, яка сприяє
врахуванню селективного підходу у вирішенні проблем аграрного виробництва та
відповідності запропонованих заходів інституціональним особливостям за рахунок
єдності складу засновників та учасників інституційних реформувань з одночасним
розмежуванням функцій генератора регулювання соціально-економічної безпеки
аграрного виробництва і їх реалізації на державному та місцевому рівнях.
Функціонування відповідних механізмів інституційного регулювання аграрного
виробництва сприятиме: ефективному регулюванню соціально-економічної безпеки;
якісному моніторингу; посиленню саморегулювання; демонополізації каналів збуту
продукції; упорядкуванню системи ціноутворення на продукцію аграрного виробництва.
Надано складові системи стратегічного управління соціально-економічною безпекою
аграрного виробництва. Представлено організаційно-економічні детермінанти
забезпечення соціально-економічної безпеки аграрного виробництва. Визначено
стратегічні напрями інституційно-структурного регулювання соціально-економічної
безпеки аграрного виробництва України. Доведено, що основними характеристиками
соціально-економічної безпеки аграрного виробництва як системи служать: найтісніші
координаційні та ієрархічні взаємозв’язки його окремих компонентів; комплексність, або
емерджентність. Вирішувати цю проблему доцільно із застосуванням оцінки всіх видів
економічних ресурсів: природних, фінансових, матеріальних, людських, інформаційних
тощо. Аналіз складових соціально-економічної безпеки аграрного виробництва свідчить
про те, що в Україні спостерігаються не значні тенденції до підвищення рівня соціальноекономічної безпеки аграрного виробництва, які, у свою чергу, наростають недостатньо
швидко та є нерівномірними у видово-компонентному розрізі, що потребує застосування
вирівнювального регуляторного впливу.
Ключові слова: аграрне виробництво, соціально-економічна безпека, інституційноструктурне регулювання.
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INSTITUTIONAL AND STRUCTURAL REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY OF
AGRICULTURAL PRODUCTION OF UKRAINE
Abstract
The theoretical architecture of the institutional and managerial model of socio-economic security of
agricultural production is formed, which helps to take into account a selective approach to solving
problems of agricultural production and compliance of proposed measures with institutional features
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due to the unity of founders and participants of institutional reforms. agricultural production and
their implementation at the state and local levels. The functioning of appropriate mechanisms of
institutional regulation of agricultural production will contribute to: effective regulation of socioeconomic security; quality monitoring; strengthening self-regulation; demonopolization of product
sales channels; streamlining the pricing system for agricultural products. It is proved that the main
characteristics of socio-economic security of agricultural production as a system are: the closest
coordination and hierarchical relationships of its individual components; complexity, or emergence. It
is expedient to solve this problem with the use of assessment of all types of economic resources: natural,
financial, material, human, information, etc. Analysis of the components of socio-economic security of
agricultural production shows that in Ukraine there are no significant tendencies to increase the level
of socio-economic security of agricultural production, which, in turn, grow rapidly and are uneven in
terms of species and components, which requires application equalizing regulatory impact. The
components of the system of strategic management of socio-economic security of agricultural
production are given. Organizational and economic determinants of ensuring socio-economic security
of agricultural production are presented. Strategic directions of institutional and structural
regulation of social and economic security of agricultural production of Ukraine are determined. It is
proved that the main characteristics of socio-economic security of agricultural production as a system
are: the closest coordination and hierarchical relationships of its individual components; complexity
or emergence. It is expedient to solve this problem with the use of assessment of all types of economic
resources: natural, financial, material, human, information, etc. Analysis of the components of socioeconomic security of agricultural production shows that in Ukraine there are insignificant tendencies
to increase the level of socio-economic security of agricultural production, which, in turn, grow rapidly
and are uneven in terms of species and components, which requires application equalizing regulatory
impact.
Key words: agricultural production, social and economic security, institutional and structural
regulation.
JEL classification: Q10
Вступ
В сучасніи Україні, на етапі, коли загальнии каркас інституціиних перетворень в
аграрному виробництві, щодо інституціоналізації законів ринку практично завершении,
постало питання підвищення ефективності, усталення моделеи інституціиного регулювання виходячи з необхідності їх утвердження. З цього приводу нами концептуально
визначено и запропоновано власне авторське бачення цього процесу, адже аграрне
виробництво – це головна, центральна ланка, перш за усе у розвитку села як середовища
життя і господарювання. На наше переконання, подальшии розвиток інституціиного
регулювання аграрного виробництва повинен спрямовуватися на: модернізацію аграрного виробництва; системне підвищення конкурентоспроможності виробництва, підприємств і товару; обмеження ринкової влади крупних корпоративних структур (агрохолдингів); формування сільського розвитку на базі громад; забезпечення державної
підтримки інноваціиних ініціатив у малому и середньому виробництві; утвердження
національно-адаптованих інституціи, які враховують традиції українського народу.
Підґрунтям для поглиблення теоретичних та прикладних аспектів управління
аграрним сектором слугували праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких, як:
В. Андріичука, Л. Березіна, О. Галицького, І. Гришової, С. Кваші, Ю. Коваленка,
М. Кропивка, І. Лукінова, М. Малік, О. Могильного, І. Мищака, Д. Плеханова, П. Саблук,
В. Ситника, В. Шиян, Т. Шестаковської, В. Юрчишина, О. Яценко та інші.
Мета дослідження
Мета статті полягає в обґрунтуванні науково-прикладних засад інституціиноструктурного регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва.
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Виклад основного матеріалу дослідження
Ефективне функціонування аграрного виробництва України безпосередньо залежить від забезпечення иого соціально-економічної безпеки та иого компонент. Удосконалення функціональної організації, раціоналізація та оптимізація видової структури,
запровадження соціально відповідального виробництва, конкурентоспроможність на
світових ринках і можливість протистояти глобальним викликам перебуває у безпосередніи залежності від формулювання, обґрунтування, розробки та реалізації стратегії
забезпечення соціально-економічної безпеки аграрного виробництва, на основі інституціиного регулювання, в контексті забезпечення розвитку національної економіки.
На рис. 1 представлена інтегрована система інституціиного регулювання стратегічного забезпечення соціально-економічної безпеки аграрного виробництва, яка функціонує за допомогою сукупності спеціальних механізмів, які охоплюють і регламентують
усі процеси, що проходять в аграрному виробництві.
Зовнішнє середовище

Суспільні
відносини
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Рис. 1. Складові системи стратегічного управління соціально-економічною
безпекою аграрного виробництва
Джерело: розроблено автором
У свою чергу сама система інституціиного регулювання аграрного виробництва є
елементом складнішого утворення – національної системи державного регулювання,
яка сформована на основі досягнень науково-технічного прогресу, культурних і духовних традиціи і т.д. Необхідно зазначити, що формування організаціино-економічних
складових забезпечення соціально-економічної безпеки аграрного виробництва потребує в першу чергу визначення місця перерахованих складових в структурі інтегрованої
системи інституціиного регулювання аграрного виробництва.
Акцентуючи увагу на сукупності різних механізмів у рамках інтегрованої системи
інституціиного регулювання соціально-економічної безпеки аграрного виробництва,
ми припускаємо, що сам по собі процес всеосяжнии, і у рамках певного, конкретного
механізму складно знаити достатніи теоретичнии і практичнии інструментаріи для иого
успішної реалізації. Між тим, коло завдань цього дослідження цілком логічно звести до
формування саме організаціино-економічних складових інституціиного регулювання
соціально-економічної безпеки аграрного виробництва (рис. 2).
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Організаціино-економічні детермінанти забезпечення соціальноекономічної безпеки аграрного виробництва
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Рис. 2. Організаційно-економічні детермінанти забезпечення соціальноекономічної безпеки аграрного виробництва
Джерело: розроблено автором
Забезпечення соціально-економічної безпеки аграрного виробництва у контексті
розбудови дієвої системи иого інституціиного регулювання, повинно здіиснюватися в
напрямі забезпечення стратегічної стабільності. Загальнии кінцевии результат
функціонування суб’єктів аграрного виробництва, проектовании на перспективу,
уособлює стабільність національної продовольчої безпеки та стабільне утримання
високонкурентних позиціи на глобальному ринку. Аграрне виробництво при цьому
розглядається як функціональна підсистема аграрного ринку, пов’язана зі створенням
аграрних благ. Механізм інституціиного регулювання соціально-економічної безпеки
аграрного виробництва повинен враховувати галузеві и національні особливості [1].
Конструкція заданого механізму зорієнтована на принципову необхідність
урахування таких особливостеи аграрного виробництва як: транзитивність ринкового
середовища і нестабільність, недоформованість інститутів ринку; нерозвиненість
ринкової та соціальної інфраструктури; практична відсутність стабільно-реального
захисту прав власності на маино, та результати виробничої діяльності; виключна
важливість аграрного виробництва для життєзабезпечення суспільства та иого членів;
відсутність у суб’єктів аграрного виробництва можливостеи впливати на умови и процес
виробництва; залежність від природних умов, які формують природне інституціине середовище господарювання – усталене природою на певніи території; функціональновиробнича сукупність ресурсів виробництва представлена мікроорганізмами, рослинами, тваринами; нетривалість періоду зберігання виробленої продукції і обмеженість
терміну виробничих процесів; складна соціальна структура виробництва; тривалии
період відновлення і обмеженість у просторі головного виробничого ресурсу – землі.
Соціально-економічна безпека аграрного виробництва як об’єкт інституціиного
регулювання, особлива система, потребує концентрації державної політики щодо
формування механізму інституціиного регулювання у контексті дотримання
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
373

обов’язковості врахування наведених особливостеи, лише таким чином можна буде
претендувати на досягнення стратегічного розвитку. Також слід врахувати те, що
аграрне виробництво як функціональна підсистема господарського обміну, перебуває у
діалектичному взаємозв’язку з іншими галузями, підприємствами, адже він є
постачальником ресурсів для виробництва продовольчих та інших товарів.
Отже, стратегічні імперативи функціонування інституціиного регулювання
забезпечення соціально-економічної безпеки аграрного виробництва мають бути
спрямовані на стимулювання діяльності суб’єктів виробництва у напрямі здіиснення
організаціино-економічних заходів щодо: забезпечення оптимального (достатнього для
задоволення потреби внутрішнього ринку і зовнішнього експортного потенціалу) рівня
виробництва сільгосппродукції та продовольства; відновлення безпосередньої,
активної участі аграрного виробництва у фінансуванні розвитку села; розвитку
природного потенціалу сільських територіи та землі [2-3].
Особлива роль державного регулювання у стратегічному забезпеченні соціальноекономічної безпеки аграрного виробництва полягає в тому, що заходи, реалізація яких
задає початковии імпульс для запуску інноваціиної моделі розвитку, здебільшого
фінансуються з коштів державного бюджету, тому механізми забезпечення державної
присутності особливо ефективні з погляду забезпечення ініціатив до кооперації або
корпоратизації малих і середніх суб’єктів агровиробництва з метою формування
(державних або за участю держави) потужних кластерів підприємств, що
використовують передові технології. Якщо першии етап модернізації, спрямовании на
інноваціинии розвиток аграрного сектору економіки, пов’язании з таким аспектом
державного регулювання, то в подальшому, з переходом від політики підтримки
заздалегідь визначених «національних лідерів» до політики формування середовища,
сприятливого для самостіиного формування інноваціиних компаніи, ефективним
інструментом може бути тільки вдосконалення інститутів розвитку і підтримка
встановленого інституціиного устрою та забезпечення державної присутності. Відповідно
модернізація державної аграрної політики зумовлюється об’єктивною необхідністю
проведення якісних змін в організаціино-економічному механізмі аграрного сектору та
заміні неефективних інститутів. Практика структурного регулювання показує, що в
умовах структурної кризи та структурної трансформації потрібне значне розширення
економічної ролі держави (табл. 1).
Варто зазначити, що концентрація зусиль з реорганізації структури аграрного виробництва здатна забезпечити стабільність соціально-економічної безпеки під час
реалізації програм структурних перетворень. Влада володіє достатніми можливостями
для координації всіх необхідних заходів та оптимального розподілу наявних матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, може неитралізувати негативні соціальні
явища, які так чи інакше виникають у процесі кардинальних перетворень та впливають
на процес забезпечення соціально-економічної безпеки аграрного виробництва.
Програмні документи всіх останніх років свідчать, що стратегічно важливу роль в
середньостроковому і довгостроковому забезпеченні соціально-економічної безпеки
мають відіграти інноваціині технології. Адже, тільки за допомогою інвестиціино-інноваціиного підходу можна уникнути сукупності виробничих, ресурсних, технологічних
обмежень. Безумовно, в інноваціину стратегію необхідно закласти структуру тієї аграрної економіки, яка буде основою для постіиного підвищення соціально-економічної
безпеки та конкурентоспроможності аграрного виробництва через ефективне зростання національної економіки. Основна проблема реалізації інноваціиної структури у регулюванні соціально-економічної безпеки аграрного виробництва полягає в тому, що темпи функціонування сектора аграрних досліджень і розробок не в повному обсязі відповідають потребам системи забезпечення економічної безпеки і до того ж запропоновані
наукові результати не застосовують в аграрніи економіці внаслідок низької
приинятності до інноваціи підприємницького сектора, невисокої иого дохідності [6-7].
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Таблиця 1. Стратегічні напрями інституційно-структурного регулювання
соціально-економічної безпеки аграрного виробництва України
Інституціиноструктурна складова

Структурні зміни в
галузі

Вплив структурних
складових організаціино-економічного
механізму
функціонування
аграрного виробництва

Модернізація
інституціиного
забезпечення
Територіальна
структура
Вплив відтворювальних
процесів на соціальноекономічну безпеку
аграрного виробництва
Особливості розвитку
технологічної структури
Структура
зовнішньоекономічних
зв’язків

Основні напрямки інституціино-структурної модернізації
Прискорении розвиток пріоритетних галузеи, які є точками росту,
забезпечують економічнии прорив і створення умов для довгострокового
сталого розвитку аграрного виробництва. Розширення традиціиних
виробництв, спричинене зростаючим платоспроможним попитом.
Формування нових виробництв відповідно до світових прогресивних
тенденціи. Розвиток унікальних національних виробництв з метою
створення нових конкурентних переваг на ринках
Підтримання багатоукладності на селі. Покращення співвідношення
кількості прибуткових і збиткових підприємств. Подальше стимулювання
процесів реструктуризації та реформування сільськогосподарських
підприємств, підвищення їх ефективності, зокрема через стимулювання
інноваціиної активності, розвиток ринку консалтингових послуг, створення
системи інформаціиного забезпечення, доступність фінансових ресурсів,
сприяння процесам інтеграції
Прогресивна зміна структури власності в сільському господарстві. Розвиток
усіх форм виробництва: великого, середнього, малого. Створення рівних
умов функціонування та одержання доходів, формування ефективного
конкурентного середовища і взаємовигідних відносин між суб’єктами
сільської економіки. Забезпечення адекватних пропорціи державної
підтримки сільських товаровиробників. Розвиток інститутів ринку
сільськогосподарської продукції та сировини, праці і капіталу
Прогресивнии розподіл випуску продукції галузі по території країни.
Вирівнювання межрегіональних рівнів економічного розвитку галузі
Забезпечення ефективних пропорціи у структурі факторів виробництва.
Максимальне залучення в господарськии оборот і підвищення ефективності
використання природних, матеріальних та людських ресурсів на основі посилення мотиваціиних механізмів розвитку, інноваціино-інвестиціиної
діяльності, ресурсозберігаючої політики, охорони навколишнього
середовища та ін.
Перехід на інноваціинии шлях розвитку, технічна і технологічна
модернізація галузі
Прогресивні зміни структури імпорту и експорту в галузі. Максимально
можливе задоволення попиту населення на продовольчі товари за рахунок
власних ресурсів та активізація процесів імпортозаміщення. Формування
пріоритетів та інструментів зовнішньоекономічної аграрної політики

Джерело: розроблено автором на основі [4-5]
Висновки та перспективи подальших розвідок
Сформовані нами різноаспектні стратегічні імперативи забезпечення соціальноекономічної безпеки аграрного виробництва, пов’язані з переходом на інноваціинии
шлях інституціино-структурної модернізації аграрного виробництва, необхідно
звернути увагу на комплексність і системність їх вирішення. Тільки в цьому випадку
можливе надання українському аграрному виробництва статусу високоефективного,
стабільного і швидко розвиваючого, спрямованого на стіикии розвиток національної
економіки. Доведено, що основними характеристиками соціально-економічної безпеки
аграрного виробництва як системи служать: наитісніші координаціині та ієрархічні
взаємозв’язки иого окремих компонентів; комплексність, або емерджентність.
Вирішувати цю проблему доцільно із застосуванням оцінки всіх видів економічних
ресурсів: природних, фінансових, матеріальних, людських, інформаціиних тощо. Аналіз
складових соціально-економічної безпеки аграрного виробництва свідчить про те, що в
Україні спостерігаються не значні тенденції до підвищення рівня соціально-економічної
безпеки аграрного виробництва, які, у свою чергу, наростають недостатньо швидко та є
нерівномірними у видово-компонентному розрізі, що потребує застосування
вирівнювального регуляторного впливу.
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РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ
Саркісян, Г. О. Регулювання та стимулювання туристичної діяльності в регіонах України
[Текст] / Ганна Овсепівна Саркісян, Ірина Вікторівна Крупіца, Світлана Іванівна Павлюк,
Юріи Олександрович Панасюк // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. –
Том 5. – № 3. – С. 377–386. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Туристична галузь відіграє значну роль в розвитку національної економіки. Для
певних країн, туризм є основним джерелом доходів. Туристичний сектор створює нові
робочі місця, стимулює розвиток інших сфер економіки, підвищує продуктивність робочої
сили завдяки рекреаційній функції, збільшує обороти коштів всередині країни з внутрішніми туристами, а також створює умови для притоку коштів зовнішніх туристів.
Проте в сучасних умовах в Україні існують чималі проблеми розвитку туристичної галузі.
Метою статті є дослідження сучасного стану рівня державної підтримки туристичної
галузі країни, виявлення недоліків та подальших перспектив державного регулювання
розвитку туристичного сектору України.
Результати. У статті досліджено стан туристичного ринку в Україні на даний
момент, виділено основні чинники, що стримують розвиток туристичного сектору в
сучасних умовах, обґрунтовано актуальність використання програм розвитку туризму
регіону. Здійснено характеристику комплексних програм розвитку туризму регіону та
процесу їх створення. Досліджено стан розробки та впровадження програм розвитку
туристичного сектору регіону у Волинській області та місті Луцьку, виділено проблеми
щодо її виконання у зв’язку з глобальною економічною кризою в світі. Запропоновано
© Ганна Овсепівна Саркісян, Ірина Вікторівна Крупіца, Світлана Іванівна Павлюк,
Юрій Олександрович Панасюк, 2020
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
377

перспективні напрями розвитку внутрішнього туризму, у зв’язку зі зменшенням
мобільності населення.
Висновки. Туристичний сектор є важливим складовим елементом економіки, оскільки
стимулює розвиток інших її секторів. В сучасних умовах існують перешкоди щодо
розвитку туризму в Україні. Саме тому держава повинна регулювати та стимулювати
розвиток туристичного сектору. Найкращим методом такого стимулювання є
створення програм регіонального розвитку, які дозволять комплексно впроваджувати
заходи, спрямовані на стимулювання розвитку туристичної галузі.
Туристична галузь значно постраждала від глобальної кризи. Також з’явилися проблеми
щодо впровадження програм розвитку туризму в регіонах. Проте із зниженням
міжнародних мобільності населення з’явилися нові перспективи розвитку
внутрідержавного туризму, які потребують подальших досліджень.
Ключові слова: туризм, туристичний сектор, програма розвитку туризму регіону,
туристична інфраструктура, Волинська область.
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REGULATION AND PROMOTION OF TOURIST ACTIVITY IN THE REGIONS OF UKRAINE
Abstract
Introduction. The tourism industry plays a significant role in the development of the national
economy. For some countries, tourism is the main source of income. The tourism sector creates
new jobs, stimulates the development of other sectors of the economy, increases labor productivity
through recreational functions, increases turnover within the country with domestic tourists, and
creates conditions with outside tourists.
The purpose of article is study of the current level of state support for the tourism industry of the
country, identification of shortcomings and further prospects for state regulation of the
development of the tourism sector of Ukraine.
Results. The article examines the state of the tourism market in Ukraine at the moment, highlights
the main factors hindering the development of the tourism sector in modern conditions,
substantiates the relevance of using tourism development programs in the region. The description
of complex programs of tourism development of the region and the process of their creation is
carried out. The state of development and implementation of programs for the tourism sector
development of the region in the Volyn region and the city of Lutsk is studied, the problems of its
implementation in connection with the global economic crisis in the world are highlighted.
Promising directions for the development of domestic tourism are proposed in connection with the
reduction of population mobility.
Conclusions. The tourism sector is an important component of the economy because it stimulates
the development of other sectors. In modern conditions, there are obstacles to the development of
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tourism in Ukraine. That is why the state must regulate and stimulate the development of the
tourism sector. The best method of such incentives is to create regional development programs
that will allow the comprehensive implementation of measures aimed at stimulating the
development of the tourism industry. The tourism industry has been hit hard by the global crisis.
There are also problems with the implementation of tourism development programs in the
regions. However, with the decline in international population mobility, new prospects for the
development of domestic tourism have emerged that require further research.
Key words: tourism, tourism sector, tourism development program of the region, tourist
infrastructure, Volyn region.
JEL classification: L83
Вступ
Туристична галузь відіграє значну роль в розвитку національної економіки. Для
певних країн туризм є основним джерелом доходів. Туристичнии сектор створює нові
робочі місця, стимулює розвиток інших сфер економіки (наприклад, попит на сувеніри,
які може задовільнити вітчизнянии виробник), підвищує продуктивність робочої сили
завдяки рекреаціиніи функції, збільшує обороти коштів всередині країни з внутрішніми
туристами, а також створює умови для притоку коштів у випадку зовнішніх туристів.
Проте, в сучасних умовах в Україні існують чималі проблеми розвитку туристичної
галузі. Це спричинено в тому числі зношеністю туристичної інфраструктури, низькою
якістю надання послуг, інформаціиною асиметрією та іншими факторами. Для
покращення ситуації в даніи галузі державі просто необхідно здіиснювати дії,
спрямовані на регулювання та стимулювання розвитку туристичної галузі.
Певні елементи системи регулювання та стимулювання туристичної діяльності
регіонів досліджувалися значною кількістю як вітчизняних, так і зарубіжних вчених,
серед яких можна виокремити таких, як Ю.В. Алексєєва, В.К. Бабарицька, І.В. Валентюк,
В.Г. Гуляєв, А.Б. Добровольська, В.Ю. Керецман, В.М. Дєбедєв, В.А. Шульга, М. Портер,
Р. Харрод та інших. Однак, потребують вагомих теоретичних та практичних доповнень
та узагальнень питання дослідження сучасного стану рівня державної підтримки
туристичної галузі країни, виявлення недоліків та подальших перспектив державного
регулювання.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження сучасного стану рівня державної підтримки
туристичної галузі країни, виявлення недоліків та подальших перспектив державного
регулювання розвитку туристичного сектору України.
Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового дослідження
було поставлено завдання: дослідити важелі державного регулювання туристичного
бізнесу в Україні, сформулювати практичні рекомендації для успішного стимулювання
та регулювання туристичної діяльності в регіонах України.
Виклад основного матеріалу дослідження
Зважаючи на значну кількість статеи з даної теми, постає необхідність використання комплексного підходу при дослідженні перспектив розвитку туристичної сфери
та впливу держави на неї, оскільки вченими переважно досліджуються лише окремі
питання, що не завжди надає можливість виділити всі закономірності та ефективно їх
врахувати при приинятті управлінських рішень на всіх рівнях.
В сучасних умовах ринкової економіки одним із важливих напрямів розвитку
культури та економіки України є туризм. Проте, враховуючи особливості здіиснення
господарської діяльності в межах нашої країни, а також політичної та економічної
ситуації, можна з впевненістю заявити про те, що сьогодні існує значна кількість
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факторів, що стримують розвиток туристичного сектору. О. В. Килин та О. М. Вітер
виділяють такі стримуючі розвиток туризму фактори:
1. політична нестабільність в межах країни та віиськові дії на частині її
території;
2. існування низки недоліків системи регулювання туристичної сфери в
регіональному розрізі;
3. інформаціина асиметрія, відсутність або обмеженість наявної за кордоном
інформації про туристичні атракції в Україні;
4. наявність значного податкового навантаження на підприємства туристичної
сфери, що стримує їх розвиток, оскільки є перешкодою до залучення потенціиних
інвестиціи та спричиняє зростання тіньової економіки;
5. проблеми з кваліфікацією персоналу туристичної сфери. Значна частина
працівників даної галузі не має відповідної кваліфікації;
6. існування малої кількості готелів та інших закладів відпочинку, які
задовольняють міжнародні стандарти;
7. проблеми з туристичною інфраструктурою;
8. технологічне відставання даної галузі [5].
Регулювання туризму державою є сукупністю управлінських методів
зовнішнього впливу на туристичнии сектор для подальшого багатостороннього
розвитку иого структурних елементів. Його здіиснюють уповноважені органи з метою
створення штучних стимулів для розвитку туристичної інфраструктури, що включає в
себе комплексне стимулювання розвитку туристичних локаціи, комунікаціиних шляхів
та транспортних вузлів, державна підтримка існуючих туристичних ресурсів з метою їх
збереження, реконструкції та вдосконалення, створення умов для ефективного
відпочинку зовнішніх та внутрішніх туристів [13].
С. Г. Юрченко та П. В. Батрак виділяють три групи інструментів державного
впливу під час здіиснення урядом туристичної політики:
- адміністративно-правові;
- фінансово-економічні;
- соціальні [9].
Також, вчені зазначають прямо пропорціину залежність від державної підтримки
рівня ефективності розвитку власне туристичного сектору країни. Вчені виділяють три
ступеня державної інтервенції в туристичну галузь:
1. У першому випадку державнии орган, що здіиснює регулювання розвитку
туристичної галузі, цілком відсутніи. Прикладом країни з такою політикою є Сполучені
Штати Америки.
2. Друга модель передбачає існування спеціалізованого органу, призначеного
для здіиснення контролю в туристичніи сфері. Дании варіант характернии для країн, де
туризм є однією із пріоритетних галузеи в країні і характернии для Єгипту, Мексики,
Туреччини тощо.
3. Третя модель використовується у розвинених Європеиських країнах та
передбачає постіину взаємодію приватного бізнесу з місцевою владою [1].
Сьогодні існує необхідність у концентрації матеріально-технічних, фінансових,
трудових та інших видів ресурсів при реалізації туристичної політики регіону. Як вважає
А. Х. Іляшенко, створення регіональних програм розвитку рекреації та туризму
дозволить позитивно вплинути на матеріальнии стан санаторно-курортного
господарства, дасть можливість створити необхідні умови для подальшого активного
підвищення якості туристичних послуг, що надаються. При чіткому розподілі коректно
визначених завдань програми очікується високе зростання рівня ефективності
приинятих рішень, що забезпечується можливістю максимального врахування інтересів
та потреб преважної більшості суб’єктів туристичної галузі, а також наявності
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комплексного врахування особливостеи туристичного сектору певного регіону та інших
зацікавлених в иого подальшому активному розвитку структур [4].
У статті О. Гулич подана характеристика власне процесу розробки вищенаведених
програм. Автор виділяє такі иого складові, як процедури та методи конкретизації
проблеми, процес її наукового формулювання, оцінки, обрання методів її рішення. Зміст
проведених на кожному етапі створення програми досліджень є помітно подібним,
проте існує різниця відносно того, наскільки конкретизована та глибоко опрацьована
тема дослідження: сформовані цілі, виділено нормативи та числові показники,
характеризуючі об’єктні та функціональні цілі, створено систему забезпечення
виконання програми, створено систему управління програмою для її подальшого
коригування у випадку нагальної потреби та узгодження системи з іншими
нормативними документами та програмами [3].
Натомість, М. П. Крачило у своїи статті «Економічні аспекти розвитку туризму в
Україні у контексті світового досвіду» виділяє такі чотири етапи розробки комплексних
цільових регіональних програм розвитку туризму:
1. Інформаціино-підготовчии.
2. Розробка проекту програми розвитку туризму регіону.
3. Науково-методичнии, що включає в себе процес створення та затвердження
ключових положень програми.
4. Затвердження кінцевого проекту програми [6].
Основним завданням, яке покладають на новостворені програми регіональної
політики, є здатність забезпечити безперервне та багатостороннє зростання даної
галузі, враховуючи специфічні особливості кожної локації. Це може бути досягнено
державою з використанням методів прямого та непрямого впливу. Перелік, подании у
статті В. І. Биркович, подано на рис. 1.
Державне регулювання туристичного бізнесу

Важелі прямого впливу

Важелі непрямого впливу

Закони та інші нормативно-правові акти

Державна політика розвитку туризму

Ліцензування діяльності та державна
реєстрація підприємства

Індикативні плани туристичної діяльності та
науково-дослідної роботи

Державнии контроль за розміщенням
туристичних об’єктів і використанням
історико-культурної спадщини

Створення сприятливих умов для залучення
внутрішніх та іноземних інвестиціи в
індустрію регіону

Введення стандартизації та сертифікації
туристичної діяльності

Система податків і податкових пільг

Контроль за дотриманням безпеки впливу
туризму на здоров’я нації

Підтримка ринкової конкуренції і
недопущення монополізації ринку

Запровадження фінансової гарантії
відповідальності туристичних підприємств
перед своїми клієнтами – туристами

Стимулювання розвитку туристичної
інфраструктури

Ведення економічного механізму
забезпечення охорони навколишнього
середовища рекреаціиних територіи регіону

Інформаціине забезпечення сфери надання
туристичних послуг

Рис. 1. Важелі державного регулювання туристичного бізнесу в Україні [2]
В Україні існують програми розвитку туризму, які затверджуються на місцевому
рівні. Для кращого розуміння їх ефективності розглянемо Програму розвитку туризму
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та рекреації у Волинськіи області та Програму розвитку туризму у місті Луцьку. 7 квітня
2016 року Волинською обласною радою було приинято програму розвитку туризму та
рекреації у Волинськіи області [10]. Як вказано у документі, дана програма має на меті
стимулювання ефективного використання існуючих ресурсів у туристичніи сфері,
створення додаткових робочих місць для населення та створення умов для залучення
інвестиціи у туристичну сферу. Варто одразу ж звернути увагу на зменшення суми
коштів, що щороку виділяються на здіиснення даної програми з 3068 тис. грн. в
2017 році до 1866 тис. грн. у 2020 [8]. Також у програмі заплановано співфінансування
програми за кошти як обласного, так і раионних, міських бюджетів. В даніи програмі
передбачається багатостороннє стимулювання туристичної галузі, а саме:
1. Кадрове та науково-методичне забезпечення туристично-рекреаціиної галузі.
Це передбачає проведення структурних змін в органах місцевої влади для сприяння
ефективному впровадженню самої програми. Також планується проведення
конференціи щодо розвитку туризму та здіиснення наукових досліджень.
2. Розвиток туристичної інфраструктури та матеріально-технічної бази туристично-рекреаціиної галузі. Дані методи передбачають створення умов для залучення інвестиціи у туристичну галузь, розвиток системи автокемпінгів, облаштування благоустрою рекреаціиних зон та туристичних атракціи, заходи для підтримки велотуризму,
спрощення доступу до туристичних об’єктів осіб з обмеженими можливостями тощо.
3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму має за основну мету
надати статус державного значення рекреаціиніи зоні Шацьких озер та стимулювання
розвитку туристичних локаціи даної зони.
4. Сільськии туризм. Дані методи мають на меті популяризацію розвитку сільського туризму серед населення, стимулювання зростання обсягу гостинних садиб та інші нефінансові заохочення розвитку малого підприємництва в даніи сфері, такі, як наприклад
консультації, інформування про можливість брати участь у міжнародних програмах тощо.
5. Рекламно-інформаціине
забезпечення
та
промоція
туристичнорекреаціиного потенціалу передбачає проведення комплексної рекламної компанії
туристичних послуг регіону.
6. Безпека туристів передбачає заходи, спрямовані на створення безпечних умов
для туристів, що перебувають на туристичних локаціях, забезпечення захисту населення
у випадку надзвичаиних ситуаціи [11].
Програма розвитку туризму у місті Луцьку приимається на коротшии термін – 2
роки. У поточніи програмі виділено основні проблеми, що стримують розвиток
туристичної галузі міста, програми зростання рівня конкурентоспроможності міста,
підвищення розмірів туристичних потоків та якості надання послуг. Програма на 93%
забезпечується за кошти місцевого бюджету. Для комплексного ефекту передбачена
робота за різними напрямами діяльності:
1. Створення умов для ефективного управління туристичним сектором
передбачає створення відповідної громадської ради та здіиснення маркетингових
досліджень щодо туристичної зацікавленості населення.
2. Покращення іміджу Луцька як туристичного об’єкту здіиснюється за допомогою рекламних заходів, участі в різноманітних виставках, семінарах та форумах, виробництво рекламної продукції (листівки, буклети), створення фото та відеоматеріалів, що
мають за мету популяризацію Луцька серед українських та міжнародних туристів.
3. Розвиток конкурентоспроможного туристичного продукту за допомогою
створення єдиного туристичного простору в місті.
4. Розвиток туристичної інфраструктури шляхом покращення транспортних
шляхів та встановлення наочних вказівників.
5. Підвищення професіиного рівня працівників туристичної галузі передбачає
щорічне здіиснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
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туристичної галузі, а також уніфікація та подальше затвердження правил проведення
екскурсіи.
6. Підвищення якості наданих послуг підприємствами готельно-ресторанної
сфери включає в себе проведення семінарів для працівників готельного та ресторанного
господарств із використанням вітчизняних та міжнародних фахівців.
7. Здіиснення співпраці з міськими музеями и Адміністрацією державного
історико-культурного заповідника Луцька.
8. Співпраця з міськими ВНЗ.
9. Залучення громади шляхом підтримки громадських ініціатив [12].
Як бачимо, програми в цілому подібні між собою, хоча і мають багато
відмінностеи. Про результативність даних програм можна буде говорити після їх
завершення. Також варто зазначити, що у програмах не враховуються останні події,
пов’язані з епідемією коронавірусу та спричиненими нею глобальною кризою та
зниженням рівня мобільності населення. Також дані події, скоріш за все, негативно
вплинуть на сам процес впровадження даних програм через скорочення їх фінансування.
Виходячи з наведених даних, державну політику щодо розвитку туристичної
сфери можливо здіиснювати такими методами:
❖ виділивши напрями туризму, які є пріоритетними для країни;
❖ стимулюючи ефективне використанні наявного у жителів вільного часу,
тобто використання иого на ознаиомлення з культурною спадщиною регіону,
організовуючи рекреаціині та оздоровчі зони та заклади тощо;
❖ вдосконалюючи законодавство та податкову систему для стимулювання
розвитку малого бізнесу в туристичніи сфері, а також створюючи дієву систему
контролю за виконанням санітарних норм та іншого законодавства;
❖ забезпечуючи гарантії безпеки, здоров’я, інтересів, маинових та інших прав
туристів;
❖ здіиснюючи стимулюючу інвестиціину політику в туристичніи галузі для
залучення зовнішніх та внутрішніх коштів у туристичну сферу;
❖ беручи участь у різноманітних міжнародних програмах, які мають на меті
розвиток туристичної сфери, а також беручи участь у їх розробці;
❖ стимулюючи підготовку та перепідготовку професіиних кадрів для роботи в
туристичному секторі;
❖ заохочуючи туризм серед малозабезпечених верств населення за допомогою
специфічних пільгових умов;
❖ розвиваючи співпрацю з іншими країнами та закордонним туристичними
організаціями;
❖ розвиваючи транспортну інфраструктуру для підвищення просторової
мобільності потенціиних туристів у межах країни;
❖ ліцензуючи туристичну діяльність компаніи, стандартизуючи та
сертифікуючи туристичні послуги, визначивши чіткі кваліфікаціині вимоги для
діяльності в туристичніи сфері;
❖ забезпечуючи виконання вимог Міжнародної організації з охорони здоров’я
щодо боротьби з Covid19.
На основі отриманих даних можна сформулювати практичні рекомендації для
успішного стимулювання та регулювання туристичної діяльності в регіонах України:
1. Необхідно розвивати зношену матеріально-технічну інфраструктуру. Сьогодні дане питання стає все більш актуальним, і потрібно активно рухатися в напрямі иого
вирішення. Дании напрям включає в себе розбудову і реконструкцію інфраструктури
природньо-заповідних територіи, побудову парковок для туристичного транспорту, а
також місць зупинок транспорту автотуристів, створення додаткових туристичних атракціи на основі існуючих локаціи, пошук і збільшення кількості можливих для подальISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 3.
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шого використання в туристичніи сфері територіи, запровадження нових туристичних
маршрутів, дбати про стан а також здіиснювати обдуману реконструкцію архітектурних
пам’яток та прилеглої території для створення цілісної атмосфери в місцях туристичних
атракціи. Проте, варто зазначити позитивнии ефект від програми «Велике будівництво»
Президента України Володимира Зеленського, якии в тому числі включає ремонт доріг.
2. Необхідно створення продуктивного інформаціиного забезпечення за
допомогою реклами. Це має на меті доведення інформації як до потенціиних внутрішніх,
так і зовнішніх туристів про наявність тих чи інших туристичних атракціи, а також їх
переваги над конкурентами. Це можна забезпечити різними способами, серед яких
можна виокремити наступні: використання спеціальних інформаціиних туристичних
центрів, які допомагатимуть в організації туристичних заходів та спрощуватимуть
пошук туристичних компаніи та локаціи; розвиток вітчизняних інтернет-ресурсів, що
мають на меті надавати допомогу користувачам у пошуку місць відпочинку;
стимулювання проведення різноманітних ярмарків, виставок, днів відкритих двереи та
інших заходів; налагодження виробництва поліграфічних матеріалів та сувенірів з
пріоритетом вітчизняних виробників для стимулювання розвитку інших сфер
економіки разом з туризмом; використання місцевих, а також загальнонаціональних
засобів масової інформації для популяризації туризму серед населення; встановлення на
місцях специфічних табло, знаків, інформаціиних щитів, призначених для інформування
туристів про наявність тих чи інших туристичних атракціи поблизу для стимулювання
прииняття моментальних рішень серед туристів щодо їх відвідування [7].
3. Необхідно здіиснювати заходи, призначені для створення привабливого
інвестиціиного клімату. Залучати кошти можна різними методами, серед яких можна
виокремити наступні: створення вільних економічних зон з податковими пільгами для
туристичних підприємств; дослідження потенціино привабливих для інвесторів об’єктів
та консультації щодо реалізації пріоритетних проектів з використанням вітчизняного
та зарубіжного капіталу; організація та участь в різноманітних інвестиціиних форумах
як в межах країни, так і за кордоном, що надасть можливість з мінімальними
фінансовими витратами зацікавлювати потенціиних інвесторів вкладати кошти в
розвиток туристичного сектору країни, розробка інвестиціино-інноваціиних проектів
туристичного сектору, видання туристично-інвестиціиних довідників.
4. Важливим є також формування нових спеціалістів туристичної сфери та
підвищення кваліфікації наявних. Саме від безпосередніх працівників туристичної
сфери залежить бажання споживачів щодо повторного відвідування тієї чи іншої
туристичної локації та загальне враження від якості обслуговування та надання
туристичних послуг. Сьогодні здіиснюється низка заходів, серед яких основними є:
проведення засідань та круглих столів, де обговорюються ключові питання та тенденції
розвитку туристичного сектору по регіонах та в країні в цілому; здіиснюються заходи
щодо підготовки і підвищення кваліфікації серед працівників культурних та
туристичних відділів міських та обласних рад; здіиснюється бюджетне фінансування
навчальних місць туристичних спеціальностеи у закладах вищої освіти [14].
5. Необхідно також враховувати останні глобальні тенденції розвитку глобальної економіки. Пандемія коронавірусу спричинила закриття кордонів, що не може не
мати впливу на туристичнии ринок. Незважаючи на часткове послаблення карантинних
заходів, продовжують існувати проблеми мобільності населення. Саме тому основним
рушієм розвитку туристичної сфери тимчасово стали внутрішньоукраїнські споживачі.
Держава повинна враховувати дании чинник та максимально використовувати
внутрідержавнии туристичнии потенціал, паралельно підтримуючи як споживачів, так
і продавців туристичних послуг, в тому числі фінансово.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Туристичнии сектор є важливим складовим елементом економіки, оскільки
стимулює розвиток інших її секторів. В сучасних умовах існують перешкоди щодо
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розвитку туризму в Україні. Саме тому держава повинна регулювати та стимулювати
розвиток туристичного сектору. Наикращим методом такого стимулювання є створення
програм регіонального розвитку, які дозволять комплексно впроваджувати заходи,
спрямовані для стимулювання розвитку туристичної галузі.
Туристична галузь значно постраждала від глобальної кризи. Також з’явилися
проблеми щодо впровадження програм розвитку туризму в регіонах. Проте, із
зниженням міжнародної мобільності населення з’явилися нові перспективи розвитку
внутрідержавного туризму, які потребують подальших досліджень.
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Анотація
Вступ. Сучасний розвиток економіки вимагає від аграрних підприємств адаптації до
турбулентних умов з метою підвищення їх ефективності функціонування. Одночасне
вирішення соціальних і екологічних проблем, розвиток соціальної інфраструктури у
сільських населених пунктах дозволяє створити сприятливі умови для розвитку
аграрного підприємництва і підвищити рівень зайнятості населення.
Мета статті - наукове обґрунтування теоретичних, методичних та практичних засад
управління розвитком підприємств-виробників продукції рослинництва, зокрема,
продукції високотрудомістких сільськогосподарських культур.
Результати. Обґрунтування засад формування та забезпечення управління соціальноекономічним розвитком аграрних підприємств передбачають створення умов та
використання потенційних можливостей запровадження в їх структурі соціальноекономічної системи мотиваційного механізму, базис якого становить організаційноуправлінська складова, що дозволяє впливати на виробничу, фінансову, інноваційну,
маркетингову, логістичну складові, а також є орієнтованою на зростання показників
ефективності аграрних підприємств.
Висновки. Відсутність чіткого формулювання поняття соціально-економічний
розвиток, визначення його сутності та змісту з конкретизацією на аграрні
підприємства обумовило увагу до даних питань з метою вдосконалення і уточнення
теоретичних і практичних положень даної сфери. Запропоновано розглядати сутніснозмістовні характеристики управління соціально-економічним розвитком аграрних
підприємств як систематичного, комплексного, безперервного, адаптаційного й
інноваційного процесу, спрямованого на створення умов та використання потенційних
можливостей для вирішення взаємопов’язаних і взаємозалежних економічних, соціальних
та екологічних завдань з метою досягнення довгострокових конкурентних переваг на
ринку
різних
видів
сільськогосподарської
продукції,
зокрема,
продукції
високотрудомістких культур. Обґрунтування основних показників функціонування та
реагування аграрних підприємств на зміни у побудові соціально-економічної системи було
проведено з урахуванням параметрів економічної, соціальної та екологічної
результативності при вирішені завдань кадрової та товарної політики.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, аграрні підприємства, продукція
рослинництва, високотрудомісткі сільськогосподарські культури, механізм управління.
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DEVELOPMENT MANAGEMENT MECHANISM OF ENTERPRISES PRODUCING CROPS
Abstract
Introduction. Modern economic development requires agricultural enterprises to adapt to
turbulent conditions in order to increase their efficiency. Simultaneous solution of social and environmental problems, development of social infrastructure in rural settlements allows to create
favorable conditions for the development of agricultural entrepreneurship and increase
employment.
The purpose of the article is a scientific substantiation of theoretical, methodical and practical
principles of development management of enterprises-producers of crops, in particular, high
labor-consuming crops.
Results. Substantiation of the formation principles and socio-economic development management of agricultural enterprises involves creating conditions and using potential opportunities to
introduce in the structure of socio-economic system of the motivational mechanism, the basis of
which is organizational and managerial component that affects production, financial, innovation,
marketing, logistics component, and is focused on increasing the efficiency of agricultural
enterprises.
Conclusions. The lack of a clear definition of the socio-economic development concept, the
definition of its essence and content with the specification of agricultural enterprises has led to
attention to these issues in order to improve and clarify the theoretical and practical provisions of
this area. It is proposed to consider the substantive characteristics of socio-economic development
management of agricultural enterprises as a systematic, comprehensive, continuous, adaptive and
innovative process aimed at creating conditions and using potential opportunities to address
interrelated and interdependent economic, social and environmental challenges to achieve longterm competitive advantages in the market of various types of agricultural products, in particular,
high labor-consuming crops. Substantiation of the main indicators of functioning and response of
agricultural enterprises to changes in the construction of the socio-economic system was carried
out taking into account the parameters of economic, social and environmental performance in
solving the problems of personnel and product policy.
Keywords: social and economic development, agricultural enterprises, crop production, high
labor-consuming crops, management mechanism.
JEL classification: Q01; Q12; Q15; Q57
Вступ
Сучаснии розвиток економіки вимагає від аграрних підприємств адаптації до
турбулентних умов з метою підвищення їх ефективності функціонування. Одночасне
вирішення соціальних і екологічних проблем, розвиток соціальної інфраструктури у
сільських населених пунктах дозволяє створити сприятливі умови для розвитку
аграрного підприємництва і підвищити рівень заинятості населення. Наразі однією із
проблем вітчизняних аграрних підприємств є кадрове забезпечення, оскільки
відбувається дефіцит висококваліфікованих кадрів, наявні з яких заиняті у інших сферах
діяльності. З іншого боку, аграрні підприємства зернової та технічної спеціалізації не
створюють умови для заинятості молодих працівників із відповідною кваліфікацією.
Тому виходом із ситуації, що склалася, є зміна у спеціалізації аграрних підприємств у бік
вирощування високотрудомістких культур. Таким чином, економічнии розвиток
підприємств поступово формує основи для соціального розвитку, що врешті є
взаємопов’язаними і взаємозалежними. Слід зазначити, що соціальна складова у
контексті механізму управління розвитком аграрних підприємств є наибільш складною
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і вимагає детального розгляду, що обумовлює актуальність і наукове значення
проведеного дослідження.
Теоретичні і практичні аспекти вирішення проблем управління розвитком і
взаємодії елементів соціально–економічних систем знаишли відображення у працях
таких зарубіжних і вітчизняних науковців-дослідників: О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс,
Н. Луман, Ю. Хабермас, Д. Юм, М. Лукашевич, О. Ярмак, С. Попов, В Аніщенко, І. Грамоткін,
В. Ковальчук, Л.Г. Мельник, Л. Хенс [1], Т. Шкляр. Дослідженням механізму управління
розвитком аграрних підприємств заималися такі науковці: М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк
О.Г. [2, 3], Р.В. Левкіна [4], М.О. Соколов [5], О.О. Красноруцькии [6, 7], І.О. Богатирьов,
Ю.С. Погорєлова, О.В. Раєвнєва [8], І.Є. Ворожеикін, В.О. Василенко, О.Ф. Новікова,
О.І. Пушкарь та інші. Проте вони більшою мірою розкривають загальні аспекти
соціально–економічних відносин без акцентування на галузевих особливостях аграрних
підприємств та вирішенні соціальних завдань на мікро- та мезорівнях. Поза увагою
залишилися питання структури соціально–економічної системи у контексті
взаємозв’язку і взаємозалежності її із результативністю функціонування аграрних
підприємств та соціальними орієнтирами їх керівників.
Мета та завдання статті
Ціль статті полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних, методичних та
практичних засад управління розвитком підприємств-виробників продукції рослинництва, зокрема продукції високотрудомістких сільськогосподарських культур у формі
механізму їх соціально-економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Проведении аналіз публікаціи дозволяє зробити висновок про недостатність
уваги до питань формування механізму управління соціально-економічним розвитком
аграрних підприємств та формулювання положень щодо визначення доцільності
виконання завдань з иого вдосконалення, що дало підстави для подальшого розвитку
окремих теоретико-методичних і практичних положень.
Так, поняття «соціально–економічнии розвиток підприємства» слід розглядати
як процес незворотної, спрямованої на закономірної зміни економічного стану та соціальної інфраструктури господарюючого суб’єкта діи, в результаті якого організаціино-економічна структура переходить на принципово новии якіснии рівень [9].
До структурних елементів механізму розвитку аграрних підприємства слід віднести економічнии, соціальнии та екологічнии, що підтверджує правильність висновків і
актуальність праць науковців, що проводили фундаментальні дослідження цих питань
у контексті розвитку галузеи сільського господарства і зокрема галузі овочівництва, що
підтверджує результати наших попередніх досліджень [10].
Значнии вплив на механізм управління розвитком здіиснюють чинники внутрішнього (неефективні методи та недосконалість функціонування системи апарату управління підприємством; нераціональне використання ресурсів; обмеженість асортименту;
проведення кадрової політики за відсутності дієвого мотиваціиного механізму персоналу до високопродуктивної праці и інноваціиної діяльності та ін.) та зовнішнього середовища (функціонування на регіональному ринку в умовах широкої конкуренції;
недосконалість державної політики та ін.) [11, 12].
Комплекснии і системнии підхід вимагає дослідження механізму управління розвитком аграрних підприємств як процесу забезпечення максимального рівня продуктивності праці, раціонального використання природних, фінансових, матеріальнотехнічних і трудових ресурсів у контексті відповідності показникам, що забезпечують
соціальну спроможність підприємства і ефективність виробничо-збутової діяльності за
умови запровадження системи морального та матеріального стимулювання
персоналу [13, 14].
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Результати проведеного аналізу на основі поєднання різноманітних підходів до
формування та функціонування механізму управління розвитком аграрних підприємств
на принципах системності і комплексності, що, на нашу думку, залежить від економічних, політичних, інформаціиних, соціальних, психологічних, природньо-кліматичних,
науково-технічних факторів в умовах невизначеності і ризику, дозволяє зробити висновок про можливість запровадження иого лише в умовах ефективної системи управління
соціально-економічними взаємовідносинами. Така система являє собою сукупність
інструментів, важелів, методів, чинників для проведення діагностики соціальноекономічних процесів на підприємстві, аналізу її результатів, корегування, планування і
прогнозування та запровадження заходів для досягнення цілеи за короткостроковии і
довгостроковии періоди.
Внаслідок розвитку інтеграціиних процесів керівництво аграрних підприємств
повинно більше уваги приділяти роботі з аналізу впливу та пропонувати альтернативні
плани превентивної протидії та ліквідації або мінімізації негативних наслідків, що є
можливими лише в умовах вдосконаленої організаціино-економічної структури [15].
Дослідження сучасного стану управління розвитком підприємств-виробників
продукції рослинництва дозволив зробити висновки про рівень їх ділової активності.
Використання відповідних методів дослідження підтвердило висновок, що на
активізацію виробничо-збутової діяльності при забезпеченні їх соціально–економічного
розвитку наибільше впливають наступні чинники. При стратегічному плануванні до
таких чинників належать: зростання ринкової та інвестиціиної цінності підприємств;
забезпечення умов розширеного відтворення; при тактичному плануванні –
виробничии потенціал у досягненні кількісних та якісних показників розвитку; при
оперативному плануванні – ефективне використання ресурсів з урахуванням наявної та
невизначеної потреби на короткостроковому періоді (рис. 1). Висновок про наибільш
впливові елементи соціально-економічного розвитку, серед яких безперечно є
соціально-економічна система розвитку підприємства (вплив на рівні 35%), технікотехнологічна система (30%) та інформаціина система (25%) є очевидним і походить із
даних, що представлені на рис. 1.
уточнення завдань, вибір методів, засобів, інструментів та засобів досягнення поставленої мети,
визначення відповідності між цілями та можливостями підприємства, визначення критеріїв
раціонального розподілу ресурсів; адаптація до умов внутрішнього середовища і зовнішнього оточення
Стратегічне планування
ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКОТРУДОМІСТКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Оперативне планування
виконання оперативних завдань ефективного
функціонування із урахуванням дії фінансових
інструментів, своєчасного прогнозування можливих
модифікацій та запобігання їх негативному впливу,
адаптація до змінних природно-кліматичних умов.

Тактичне планування
реалізація визначеної стратегії у процесі
виробничо-збутової діяльності з урахуванням
світового та вітчизняного досвіду та реалізація
інноваційного потенціалу в умовах інтенсивних
змін у зовнішньому середовищі

Рис. 1. Перспективні заходи активізації діяльності підприємств з вирощування
високо трудомістких сільськогосподарських культур в Харківській області*
*Джерело: сформовано авторами на основі проведення власних наукових
досліджень та наукових праць [4, 10]
Відповідно гарантування досягнення конкретного рівня ефективності управління розвитком аграрних підприємств вимагає підпорядковування керівництву, що пропонує заходи протидії негативним чинникам впливу та ґрунтуються на впровадженні
інноваціи.
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Рис. 2. Складові системи соціально–економічного розвитку аграрних підприємств
Харківської області з вирощування високотрудомістких сільськогосподарських
культур, %*
*Джерело: розраховано і сформовано авторами на основі обстеження підприємств
і їх фінансових документів
Подальшии методичнии розвиток і вдосконалення переліку показників оцінки
системи управління чинниками впливу на соціально-економічнии розвиток підприємства та, відповідно, наслідки був здіиснении на основі SWOT-аналізу и факторного
аналізу. Саме такии вибір і поєднання методів дозволив виявити сильні та слабкі
сторони аграрних підприємств, можливості та труднощі на ринку, продемонструвати їх
взаємозв’язок і взаємозалежність, що являють собою систему індикаторів розвитку
підприємств в цілому і окремих структурних елементів (підрозділів), що методологічно
було розроблено і запропоновано нами у [16].
Реалізація принципів комплексності та системності була проведена шляхом
оцінки и аналізу показників фінансово-виробничого стану досліджуваних аграрних
підприємств за допомогою інструментів математичного аналізу, якии ґрунтується на
розрахунку системи показників активності підприємницької діяльності: показники
рентабельності загальної, активів, виробничих фондів і реалізованої продукції;
коефіцієнт маси прибутку на одиницю посів різних культур (табл. 1).
Таблиця 1. Показники виробничо–фінансового стану аграрних підприємств
Харківській області з вирощування високотрудомістких сільськогосподарських
культур у 2016-2020 рр. *
СТОВ
«Славутич»

ДП «ДГ
«Пархомівське» ІОБ
НААН У

Рівень рентабельності підприємства
Рівень рентабельності активів
Рівень рентабельність виробничих фондів
Рівень рентабельності реалізованої продукції
Коефіцієнт маси прибутку на гектар посіву пшениці
Коефіцієнт маси прибутку на гектар посіву соняшнику
Коефіцієнт маси прибутку на гектар посіву сої
Коефіцієнт маси прибутку на гектар вирощування плодів
зерняткових и кісточкових
Коефіцієнт маси прибутку на гектар вирощування ягід
Коефіцієнт маси прибутку на гектар вирощування овочевих та
баштанних культур

КДСС ІС
НААН У

Показники

ПА «Ватал»

Аграрні підприємства

52,72
38,78
110,52
28,66
8,08
13,38
3,01

14,97
7,19
29,84
115,02
6,48
8,4
5,02

12,98
7,16
18,66
113
13,06
16,38
18,4

32,56
18,76
35,12
6,9
5,52
7,28
7,82

45,55

22,04

-

-

166,04

44,68

-

-

-**

-

-

4

*Джерело: розраховано і сформовано авторами на основі фінансових документів
підприємств
Обґрунтування функціональних і цільових властивостеи структурних складових
системи управління розвитком аграрних підприємств було проведено на основі
комплексу математичних і соціально-економічних методів дослідження, на основі яких
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було проведено аналіз інформаціиних показників; визначення можливостеи
формування системи оцінки соціально-економічного розвитку; розроблено алгоритм
прииняття ефективних управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку
підприємства.
Вибір конфігурації вибору стратегії змін напряму розвитку діяльності аграрних
підприємств, яка характеризується стратегічною позицією, та вибір варіаціи раціонального розвитку наразі обумовлені низькими показниками имовірності и нестабільністю,
що виявилися ідентичними до тенденціи на світовому рівні в умовах економічної кризи.
Такии стан спричиняє спад рівня розвитку, іншими словами, знижує можливості забезпечити максимальнии та стабільнии розвиток. Можна порекомендувати запровадження
гіпотензивних заходів для формування механізму розвитку підприємств, обов’язковими
передумовами якого є реалізація інноваціиної політики.
Не менш важливим є формування ефективної репутації, що базується на результатах аналізу початкової позиції діяльності аграрних підприємств; розробці і впровадженні регулюючих заходів на умовах дотримання принципів ефективного управління,
кваліфікованості, приватності, підприємницької етики. Саме репутація як неекономічнии фактор сприяє збільшенню рівня економічної і соціальної відповідальності
діяльності аграрних підприємств (а саме економічних і соціальних показників), а також
зміцненню позиції у ринковому середовищі, що у свою чергу вимагає постіиного
контролінгу и адаптації до умов конкурентного середовища, психологічного і
економічного стану споживачів [17].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Обґрунтування засад формування та забезпечення управління соціальноекономічним розвитком аграрних підприємств передбачають створення умов та
використання потенціиних можливостеи запровадження в їх структурі соціальноекономічної системи мотиваціиного механізму, базис якого становить організаціиноуправлінська складова, що дозволяє впливати на виробничу, фінансову, інноваціину,
маркетингову, логістичну складові, а також є орієнтованою на зростання показників
ефективності аграрних підприємств.
Відсутність чіткого формулювання поняття соціально–економічнии розвиток,
визначення иого сутності та змісту з конкретизацією на аграрні підприємства обумовило увагу до даних питань з метою вдосконалення и уточнення теоретичних і
практичних положень даної сфери. Запропоновано розглядати сутнісно-змістовні характеристики управління соціально-економічним розвитком аграрних підприємств як
систематичного, комплексного, безперервного, адаптаціиного и інноваціиного процесу,
спрямованого на створення умов та використання потенціиних можливостеи для
вирішення взаємопов’язаних і взаємозалежних економічних, соціальних і екологічних
завдань з метою досягнення довгострокових конкурентних переваг на ринку різних
видів сільськогосподарської продукції, зокрема, продукції трудомістких культур.
Обґрунтування основних показників функціонування та реагування аграрних
підприємств на зміни у побудові соціально-економічної системи було проведено з
урахуванням параметрів економічної, соціальної та екологічної результативності при
вирішені завдань кадрової та товарної політики.
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Анотація
У статті розглянуто понятійну характеристику аутсорсингу, його термінологічну
ідентифікацію та на основі підходів дослідників до тлумачення зазначено його
особливості та авторське бачення сутності. Встановлено, що з позиції управління
потенціалом аутсорсинг є організаційно-економічним важелем, який дозволяє
менеджменту підприємства здійснювати концентрацію діяльності на основних видах
продукції чи профільних бізнес-процесах, а частину функцій або видів неосновної
діяльності, з метою найкращого задоволення потреб, передавати побічному виконавцю
залучивши потенціал його ресурсів, можливостей і компетенцій. Визначено, що в умовах
складної та розгалуженої господарської діяльності аутсорсинг стає інструментом, що
формує конкурентні переваги в управлінні потенціалом підприємства та може мати
позитивну або негативну думку щодо його використання. Зазначається, що аутсорсинг
поєднує економічну та управлінську складові та на відміну від інших форм взаємодії має
принципові відмінності від купівлі та не є підрядною формою організації праці. Науковий
пошук обумовив надавати аутсорсинг як мережеву структуру, яка складається з
підприємств, поєднаних між собою аутсорсинговими контрактами, та в своєму складі
має підприємства-замовників і виконавців, коли вони працюють разом і розподіляють
між собою процеси, що необхідні для виробництва готового продукту системного
інтегратора, який є власником торгової марки.
Ключові слова: аутсорсинг, замовник, виконавець, контрактна співпраця, управління,
потенціал.
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OUTSOURCING IN MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE POTENTIAL
Abstract
The article reviews the conceptual characteristics of outsourcing, its terminological identification
and, based on the approaches of researchers to the interpretation of its features, presents the
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author’s vision of its essence. It is revealed that from the point of view of potential management,
outsourcing is an organizational and economic lever that allows the management of the enterprise
to concentrate activities on the main types of products or certain specific (profile) business processes
and transfer part of functions or types of non-core activities, to a secondary contractor, in order to
meet the needs and attract the potential of its resources, capabilities and competencies. The main
obstacles to the use of outsourcing and its insufficient efficiency are caused by: unsatisfactory quality
of products and works, low productivity of production and labor, lack of investment in modernization
and technological renewal of production, not developed culture of contractual relations, inertia of
enterprise managers to change the practice of business relations that have developed, the mentality
of the Ukrainian owner "everything should be mine", the lack of legislative and regulatory acts to
regulate partnerships in the process of outsourcing implementation. On the other hand, large
agricultural holdings, through the creation of subsidiaries to optimize the use of resources, output
and will continue to output non-core business processes. It is determined that in conditions of complex
and branched economic activity, outsourcing becomes a tool that forms competitive advantages in
managing the potential of the enterprise, and may have a positive or negative opinion of its
implementation and use. It is also noted that outsourcing combines economic and managerial
components and, unlike other forms of interaction, has fundamental differences from purchasing,
and is not a contractual form of labor organization. Scientific research has led to the provision of
outsourcing as a network structure, which consists of companies connected by outsourcing contracts
and includes companies-customers and contractors, working together and sharing the processes,
necessary to produce a finished product of a system integrator, which is the owner of a trademark.
Keywords: outsourcing, customer, executer, contract cooperation, management, potential.
JEL classification: M12; M51
Вступ
В сучасних умовах розвиток повномасштабних підприємств агропромислового
виробництва вимагає нових підходів до системи управління бізнесом та побудови
довгострокових відносин між партнерами внутрішнього і зовнішнього оточення. В
межах зазначеного передача в аутсорсинг відповідних функціи, бізнес-процесів або
видів діяльності на базі інноваціиних технологіи дає можливість підвищити
ефективність використання їх економічного потенціалу, а отже результатів
господарської діяльності. Тож проблема розвитку ринку аутсорсингу як одного із
важливих напрямів спеціалізації і раціонального використання ресурсного потенціалу
підприємств агропромислового виробництва на дании час не знаходять в теорії і
практиці повноцінного вирішення та є досить актуальною.
Питання аутсорсингу як однієї із стратегічних альтернатив, що поглиблює
спеціалізацію підприємства, досліджували науковці: Б.А. Анікін [6], С.О. Календжян [4],
І.Б. Костін [3], І.Д. Котляров [8], А.Х. Курбанов [12], Д.М. Михаилов [7], І.Л. Рудая [1],
І.Г. Сорокіна [9], М.Ф. Стас [11], Дж.Б. Хеивуд [5], І. Шелухін [10] та багато інших.
Дослідниками розглянуто теоретичні і практичні засади формування та особливості
використання аутсорсингу як у вузькому, так і широкому аспекті, відмінність иого від
підряду та застосування як наикращого способу здіиснення певного виду діяльності.
Мета та завдання статті
Обґрунтувати бачення у використанні аутсорсингу для великих інтегрованих
структур агропромислового виробництва та сформувати у рамках аутсорсингової співпраці їх мережеву діяльність з метою ефективного управління потенціалом
підприємств.
Виклад основних результатів дослідження
В Україні поки що проблематично порівнювати ефективність спеціалізації і
диверсифікації в агропромисловому виробництві великих підприємств-агрохолдингів.
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Досвід розвинених країн Заходу показує, що більш перспективною в подальшому
розвитку має бути спеціалізація, так як диверсифікація при освоєнні нових бізнесів
приводить до послаблення основного виду діяльності. Така тенденція, як зазначають
науковці, відповідає закономірностям постіндустріальної економіки: подальшому
поглибленню спеціалізації, випереджаючому розвитку сфери послуг» [1, с. 3]. Це
особлива високоефективна форма організації ділових відносин між підприємствами, що
породжує мережеву систему виробництва (послуг) на міцних довготермінових зв’язках
незалежних суб’єктів ринку.
Аутсорсинг (оutsourcing) як уживаний термін походить від англійських слів
«оutside resource using» використання зовнішнього джерела чи ресурса – передача
відповідних функцій або бізнес-процесів стороннім організаціям (аутсорсерам) і
орієнтація компанії на виконанні основних видів діяльності [1].
В науковій літературі «аутсорсинг» ідентифікують з наступними термінами:
«Facilities management» – управління потужностями; «strinking» – скорочення, стискання
підприємства; «Downsizing» – зменшення підприємства; «Delаyering» – обмеження
кількості рівнів управління; «Spinoff» – виділення одиниць бізнесу або «відстібання»
структури; «Contracting out» – передачу угоди (контракту) на сторону; «Екстерналізація»
– передача контролю за виконанням якоїсь функції підприємства спеціалізованій
структурі в даній сфері [3]. Це вказує на те, що на теперішній час тлумачення слова
«аутсорсинг» здебільшого пов’язується із розумінням поглиблення спеціалізації. Як
зазначали американські економісти Р. Чампен та К. Ендрейдом, цей термін
використовується як парасолька для позначення різних напрямів ділової активності.
Наразі відсутнє єдине тлумачення сутності «аутсорсинг». Частина науковців та
аналітиків, що формували сутність зазначеного поняття, виходили з принципу «make or
buy» (виробляти або купувати) [4; 5]. У визначеннях інших сучасних менеджерів окрім
виробництва або придбання робиться наголос на розвиток сильних корпоративних
зв’язків, на близькість до споживачів, продуктивність і конкурентоспроможність [6; 7].
Але філософія і перших, і других приводить перш за все до спрощення організаційної
структури величезних холдингів та розширення сфери послуг. Крім того, аналізуючи
підходи дослідників щодо характеристики сутнісних засад «аутсорсингу», потрібно
зазначити:
1) особливість використання аутсорсингу порівняно з іншими формами послуг
в тому, що він може здійснюватися як у вузькому, так і широкому аспекті надання;
2) послуги, орієнтовані на довгострокову перспективу через встановлення
балансу із зовнішнім оточенням;
3) будь-який бізнес-процес, функція або вид діяльності, який передається на
аутсорсинг, не носить автономний характер: він розвивається у відповідному оточенні,
яке здійснює на нього сильний вплив.
Суттєвими характеристиками, які часто згадуються в літературі, є те, що послуги
і товари, які призначені виключно для замовника: не є стандартизованими, не можуть
продаватися на відкритих ринках і вироблятися згідно з його вимогами; постачаються
аутсорсером згідно зі специфікацією та на умовах гарантованої плати замовником [8].
Авторське бачення аутсорсингу полягає в тому, що за сутністю це таке організаційно-економічне рішення, яке передбачає виділення непрофільних внутрішніх видів
діяльності, функцій або частин бізнес-процесу і залучення до їх виконання зовнішнього
спеціалізованого в даній сфері оператора на встановлений період за договірною ціною з
метою підвищення ефективності виробничої діяльності і рівня конкурентності потенціалу підприємства. З позиції управління потенціалом аутсорсинг є організаційно-економічним важелем, який дозволяє зосередити увагу менеджерів на концентрації тих
видів ресурсів, які задіяні на профільних бізнес-процесах, та передати частину функцій
допоміжної й основної діяльності з виробництва і реалізації кінцевого продукту
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аутсорсеру, залучивши його ресурси, можливості, компетенції, з метою найкращого
задоволення попиту споживачів, підвищення ефективності використання потенціалу
замовника (аутсорси) та досягнення його конкурентних переваг на споживчому ринку.
Узагальнюючи наявні визначення аутсорсингу, можна сказати, що це інструмент
реструктуризації діяльності великих за обсягами виробництва підприємств холдингів
через передачу непрофільних видів діяльності, бізнес-процесів і функцій аутсорсеру з
метою поглиблення спеціалізації та підвищення конкурентних переваг.
Як зазначає Н.Г. Сорокіна, аутсорсинг може об’єднати різні форми взаємовигідного співробітництва та «використання послуг спеціалізованих підприємств для
вирішення внутрішніх проблем підприємств (розробка проектів, кадрове забезпечення,
навчання персоналу); набуття у сторонніх підприємств послуг з реалізації окремих
бізнес-процесів (у сфері логістики, маркетингу, інформаційного забезпечення,
фінансового обслуговування та інше); винесення виробництва (частково чи повністю)
на території з більш дешевою робочою силою; реалізацію проектів (частково чи
повністю) силами зовнішніх підприємств (компаній), які мають необхідний потенціал
ресурсів, в тому числі висококваліфікований персонал; винесення частини активів за
межі підприємства, створення дочірніх фірм і спільних підприємств для виконання
окремих видів діяльності» [9, с. 113].
Аутсорсинг стає одним із сучасних організаційно-економічних інструментів, що
дає конкурентні переваги у раціональному використанні потенціалу підприємства.
Основне джерело даних переваг це використання ресурсів і компетенцій інших
підприємств. Використання аутсорсингу дозволяє між підприємствами здійснювати
швидкий перелив фінансових ресурсів, щоб оперативно задовольнити потреби
споживача та здійснити маневрування їх обмеженим обсягом. Крім того, аутсорсинг
дозволяє зупинити збитки від заготівлі сировини. Він дає можливість одержати
прибуток від продажів, який можна буде інвестувати в основний бізнес та
концентрувати потенціал управлінських, інвестиційних та інших ресурсів, в тому числі і
за рахунок продажу заготівельних і транспортних підрозділів (цехів) підприємств.
Аутсорсинг дозволяє підприємствам здійснювати більш широкий маневр відносно
закупівель закордонної агросировини та можливо за більш вигідними цінами.
Слід зазначити, що на практиці здійснення аутсорсингу – надзвичайно складний
процес. При зверненні до масиву статей, присвячених концепції аутсорсингу в деяких з
них висвітлюється негативна думка про його використання. Аргументами «проти» може
бути те, що перехід на аутсорсинг підвищить ризик стійкої роботи підприємства за
рахунок несвоєчасних заготівель агросировини на стороні, в тому числі і за кордоном, її
незадовільної якості або підвищення ціни. Заготівля сировини за кордоном потребує
більш жорсткого планування виробництва і закупівель на два місяці вперед або й більше
та пов’язана із знанням мови, митних правил, тощо. Аутсорсинг тісно пов'язаний зі
штатом персоналу підприємств: з одного боку, робочі місця скорочуються, у замовника
того чи іншого виду діяльності, переданої в аутсорсинг, а з іншого – у виконавця
накопичується більш потужний потенціал кваліфікованих працівників. Аутсорсинг не
спрацює через збільшення витрат, коли ціна пропозиції на зовнішніх ринках більша, чим
собівартість виконання робіт у себе [10].
Дослідження «Даймрод Кластер» вказують, що 78% розірваних угод раніше
терміну їх закінчення здійснено через незадовільну якість послуг, зміни в стратегії
фірми та її витратах [11].
Звичайно, аутсорсинг породжує фундаментальні ризики, більше половини яких
неможливо уникнути. Однак, наразі аутсорсинг є одним із таких способів управління й
оптимізації витрат підприємства, який забезпечує йому конкурентні переваги.
Основні перепони використання аутсорсингу та недостатня його ефективність
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цтва і праці, відсутністю інвестицій на модернізацію і технологічного оновлення виробництва, нерозвинена культура договірних відносин, інертність керівників підприємств
змінювати практику ділових відносин, що склалися, ментальність українського власника «все моє має бути в мене», відсутність законодавчих і нормативних актів щодо регулювання партнерських відносин в процесі реалізації аутсорсингу. З іншого боку, великі
підприємства-агрохолдинги через створення дочірніх підприємств для оптимізації
використання ресурсів виводять і будуть виводити непрофільні бізнес-процеси. Тому на
даному етапі розвитку аграрного і промислового виробництва є всі передумови
активного впровадження нової стратегії ведення бізнесу у формі аутсорсингу.
В сучасних уявленнях окремих дослідників аутсорсинг – «це частина управлінської стратегії компанії» щодо передачі робіт (послуг) зовнішньому виконавцю –
аутсорсеру, основана на фундаментальному принципі розподілу праці, організованої у
вигляді стіикого бізнес-процесу і спрямована на підвищення ефективності компанії та
оптимізацію витрат» [12, с. 9].
Очевидно, що аутсорсинг поєднує управлінську й економічну складові. Перша –
для удосконалення управління, замовник оптимізує організаційну структуру
виробництва, передаючи ті чи інші вид діяльності, бізнес-процеси, функції ефективному
зовнішньому виконавцю (аутсорсеру). Друга – замовник для досягнення своїх цілей
залучає і використовує ресурси як фактори виробництва іншого підприємства, яке їх
організовує і контролює в інтересах замовника. Головна мета аутсорсингу – використання передових технологій і нововведень для збереження і розвитку конкурентних
переваг підприємств в умовах все більш жорстких вимог щодо проривних рішень в
конкурентному середовищі.
В окремих публікаціях розглядається прийнятність аутсорсингу процесам
контрактної співпраці і кооперації та звертається увага на їх ключові відмінності [3].
Кооперація і контрактне співробітництво між підприємствами мають місце при
безпосередній організації процесів контрактації між учасниками аутсорсингу, але не
розглядають питань оптимізації структури виробництва за рахунок покупних ресурсів.
Щодо кооперації, то замість спільної участі в прибутках від результатів
співробітництва підприємство-клієнт оплачує послугу аутсорсера на засадах, які
обумовлені угодою (контрактом) про аутсорсинг. На відміну від інших форм взаємодії,
при кооперації аутсорсинг передбачає встановлення взаємовигідних відносин між
замовником і виконавцем, коли в загальному процесі створення товару його обособлену
частину виконавець-аутсорсер згідно з угодою (контрактом) надає замовнику у вигляді
послуги. Тут необхідно звернути увагу на принципові відмінності аутсорсингу від
купівлі товарів (послуг). Аутсорсинг відрізняється за наступними ознаками: виконавець
(аутсорсер) виробляє продукт (здійснює послугу) при наявності замовлення від
аутсорсу; замовник гарантує викуп виробленого товару (здійснюваних послуг) і його
своєчасну оплату; товар виробляється не за специфікацією аутсорсера, а у відповідності
з технічними вимогами замовника; товар (послуга) призначений для використання
замовником в комерційних цілях, а при купівлі він може бути використаний також і для
особистих потреб; учасники даної операції можуть бути тільки юридичними особами, і
коли замовник передає якусь функцію або послугу фізичній особі, то мова тут про
трудові відносини, а не про аутсорсинг; при продажах продавець самостійно встановлює
ціну на свій товар (послугу), а при використанні аутсорсингу виконавець (аутсорсер)
розкриває замовнику (аутсорсу) структуру і розмір своїх витрат, а потім вони
встановлюють нормативну надбавку на товари (послуги) аутсорсера. З метою більш
якісного здійснення профільних видів діяльності аутсорс надає можливість аутсорсеру
вносити зміни в ті процеси і роботи, які пов’язані з переданими аутсорсеру до
виконання, тоді як покупець самостійно використовує придбаний товар (послугу) за
встановленим регламентом. І якщо постачальник одержує від покупця тільки
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специфікацію товару, то при аутсорсингу аутсорс передає аутсорсеру власні компетенції,
частину своїх функцій, знання, досвід, технології, обладнання, що необхідні для
виконання процесу чи послуги.
Аутсорсинг часто подається як процес, при якому аутсорсер виступає в якості
зовнішнього підприємства або незалежного підрозділу аутсорсу, який вливається в його
структуру як організаційно-правовий суб’єкт. Таким чином формується мереживна
структура підприємств, де вони пов’язані формальними відносинами і відповідають за
результати своєї діяльності в межах контрактів і угод (рис. 1). Підприємства, інтегровані
в мережеву структуру, спираючись на власні ресурси (матеріальні, фінансові,
технологічні) інформаційні, інтелектуальні та інші, виконують замовлення інших
підприємств, тобто кожне підприємство, поєднуючись в мережеву структуру, вносить у
процес створення товару (послуги) свій унікальний ресурсний потенціал. При цьому,
«чим вище якість ресурсів і компетенції окремих підприємств (компаній) у вузьких
спеціальних сферах діяльності, тим більш високу цінність для кінцевого споживача
складає поєднання цих ресурсів і компетенції» [1, с. 35].
Аутсорсинг досліджень і розробок
(інноваціина інфраструктура)
Інформація
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інфраструктура)
(інноваціина інфраструктура)

Рис. 1. Мережева виробнича система підприємств у межах аутсорсингової
взаємодії
Джерело: розроблено на основі [544]
Мережева виробнича система підприємств складається із підприємств-замовників і
виконавців в межах аутсорсингової взаємодії, коли за контрактом партнери ефективно
працюють разом і розподіляють між собою процеси, що необхідні для виробництва
готового товару системного інтегратора, який є власником торгової марки. Потрібно
зазначити, що в межах одного аутсорсингового контракту системний інтегратор може
виступати в якості і замовника, і виконавця. Зокрема, власник торгової марки розміщує
замовлення у виконавця по одній із регламентуючих складових. Виконавець (аутсорсер)
передає свою продукцію власнику торгової марки для продажу на ринку під торговою
маркою системного інтегратора, тобто передає на аусорсинг управління торговою
маркою, під якою буде збут його продукції. Згідно з такою угодою виконавець бере
інноваційні послуги у замовника. Іншими словами, ролі виконавця і власника торгової
марки в даному випадку міняються на протилежні в межах однієї аутсорсингової
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
400

взаємодії двічі. В першому випадку виконавець виступає в якості замовника, а власник
торгової марки – виконавця, коли мова про аутсорсинг підприємницьких здібностей, а в
другому – як провайдер трансферу інновацій. Така взаємодія, наскільки відомо,
залишилася поза увагою. Вона угодою аутсорсингу відкрито не регламентується, але є
елементом економічної взаємодії двох підприємств. При цьому кожне із підприємств
передає на аутсорсинг профільний процес, і при такій взаємодії партнери по
аутсорсинговому контракту можуть працювати ефективно тільки разом здійснюючи
поглиблення суспільного поділу праці, її спеціалізацію.
Висновки і перспективи подальших досліджень
Визначено, що аутсорсинг є одним із організаціино-економічних інструментів
управління потенціалом підприємств агропромислового виробництва, якии полягає у
передачі функціи чи виду діяльності побічному виконавцю та співпраці з ним на засадах
аутсорсингового контракту. Запровадження аутсорсингового співробітництва дозволяє
підприємству–замовнику сконцентрувати зусилля і ресурснии потенціал на основніи
більш ефективніи діяльності и тим самим посилити конкурентні позиції на споживчому
ринку. Подальші розробки в напрямі раціонального використання аутсорсингу мають
бути націлені на встановлення критеріїв доцільності передачі бізнес-процесу, функції в
атусорсинг та формування оцінки мережевої структури иого розвитку.
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Анотація
Визначено стратегічні напрями формування і розвитку конкурентного потенціалу
досліджуваних молокопереробних підприємства на основі їх конфігурації і реконфігурації,
визначення підприємства-типопредставника по кожному з чотирьох отриманих
кластерів, що дозволило розробити структуру конфігурації конкурентного потенціалу
кожної з чотирьох груп підприємств. Встановлено, що у сучасний період розвитку
економіки найбільш доцільним є підхід до оцінки формування конкурентного потенціалу
на основі системи показників виявлення ключових джерел конкурентного потенціалу за
чотирма напрямами: «фінанси»; «клієнти»; «внутрішні бізнес-процеси, у тому числі
технологічні»; «персонал». Було отримано чотири кластери за ознаками низького, нижче
середнього, середнього та високого рівня розвитку конкурентного потенціалу у період
2015-2019 років. Практична реалізація стратегічних напрямів формування та розвитку
ключових здібностей на досліджуваних підприємствах в рамках виділених кластерів
дозволила обґрунтувати логіку зміни їх здібностей, що мають першочергове значення
для формування конкурентного потенціалу.
Ключові слова: конкурентний потенціал, формування
кластерний аналіз, підприємства молокопереробної галузі.
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COMPETITIVE POTENTIAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DAIRY ENTERPRISES
Abstract
Introduction. Today there is an urgent need for the development of the domestic dairy industry,
which is based on domestic enterprises that produce high quality products from domestic raw
materials at affordable prices. Identifying and studying stable casual relationships between the
use of competitive potential and the level of competitiveness of the enterprise should be considered
one of the most promising and priority areas in modern economic research, the implementation
of which will ensure sustainable economic development of the domestic economy.
The purpose of the article is to substantiate the strategic directions of formation and
development of the competitive potential of enterprises in the dairy industry in the context of
ensuring their sustainable economic development.
Results. The strategic directions of formation and development of competitive potential of the
studied dairy enterprises on the basis of their configuration and reconfiguration, definition of the
enterprise-type representative on each of four
© Світлана Володимирівна Вовчок, 2020
received clusters are defined that allowed to develop
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structure of configuration of competitive potential for each of four groups of enterprises. It is
established that in the current period of economic development the most appropriate approach is
to assess the formation of competitive potential based on a system of indicators to identify key
sources of competitive potential in four areas: "finance"; "clients"; "internal business processes,
including technological"; "personnel". Four clusters were obtained on the basis of low, below
average, medium and high level of competitive potential development in the period 2015-2019.
The practical implementation of strategic directions of formation and development of key skills in
the studied enterprises within the selected clusters allowed to substantiate the logics of changing
their abilities, which are significantly important for the formation of competitive potential.
Key words: competitive potential, potential formation, strategies, cluster analysis, enterprises of
dairy industry.
JEL classification: M31, I20
Вступ
На сьогоднішніи день існує гостра необхідність розвитку вітчизняної молокопереробної промисловості, в основі якої є вітчизняні підприємства, що виробляють
продукцію високої якості з вітчизняної сировини за доступними цінами. Виявлення та
дослідження стіиких казуальних зв’язків між використанням конкурентного потенціалу и рівнем конкурентоспроможності підприємства варто вважати одним із наиперспективніших і пріоритетних напрямів в межах сучасних економічних досліджень,
реалізація яких забезпечить сталии економічнии розвиток вітчизняної економіки.
Значнии науковии доробок з розвитку теорії, методології та практики управління
розвитком підприємств молокопереробної галузі внесли В.Я. Амбросов, П.С. Березівськии, С.В. Васильчак, П.І. Гаидуцькии, Ю.І. Данько, Т.Г. Дудар, В.Н. Зимовець, М.М. Ільчук,
Ю.С. Коваленко, О.М. Кравченко, О.В. Крисальнии, Т.Л. Мостенська, У.Я. Петриняк,
П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та інші вчені [1-8]. Водночас недостатньо вивченими та
дослідженими залишаються питання формування і розвитку конкурентного потенціалу
підприємств молокопереробної галузі.
Мета дослідження
Метою статті є обґрунтування стратегічних напрямів формування і розвитку
конкурентного потенціалу підприємств молокопереробної галузі в контексті
забезпечення їх сталого економічного розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження
Формування конкурентного потенціалу підприємств молокопереробної галузі
можливе в декількох аспектах: на ринку споживачів – завдяки розширенню асортименту
та підвищенню якості продукції, використанню програм лояльності, диверсифікації
цінової політики; на ринку виробників – шляхом диверсифікації технологіи переробки
сировини у готову продукцію та напівфабрикати для використання в процесі
виробництва інших продуктів харчування; на ринку проміжних продавців, державних
установ та зовнішньому ринку – для виходу на нові сегменти збуту. Для оцінки умов
функціонування та встановлення пріоритетних напрямів розвитку конкурентного
потенціалу підприємств молокопереробної галузі необхіднии системнии аналіз
чинників, що впливають наибільшою мірою на результативність виробництва і
переробки молока з урахуванням змін, що відбуваються на ринках. На ефективність
виробництва і переробки молока впливають внутрішні і зовнішні фактори. До
внутрішніх факторів розвитку конкурентного потенціалу молокопереробного сектора
відносяться ресурси підприємств – матеріальні, фінансові, інтелектуальні, науковотехнічні. До зовнішніх факторів слід віднести заходи державного стимулювання, що
сприяють створенню умов для стабільного функціонування молокопереробної галузі.
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На формування та розвиток конкурентного потенціалу галузі також впливають:
✓ зростання економічної зацікавленості товаровиробників і переробників
молока у використанні інноваційних технологій та розширення обсягів виробництва
продукції, що випускається;
✓ захист вітчизняних товаровиробників від масованого імпорту продукції
тваринництва за демпінговими цінами.
Таким чином, чинники, які стримують розвиток молокопереробної галузі виступають одночасно напрямами створення нових та розвитку існуючих конкурентних переваг: підвищення поголів’я крупної рогатої худоби; лояльність цін, диверсифікація витрат; розвиток взаємозв’язків між виробниками та переробниками; розширення міжнародних ринків збуту; відкриття нових лабораторіи для визначення якості молочних
продуктів.
Формування стратегічних напрямів розвитку конкурентного потенціалу вимагає
поетапного підходу до ідентифікації ключових здібностеи і ресурсів в контексті
загальної стратегії розвитку підприємств. Стратегічні напрями формування та розвитку
конкурентного потенціалу повинні бути чітко взаємопов’язані і взаємозумовлені цілями
конкурентної стратегії підприємства, а також зумовлюють [2]:
✓ формування траєкторій розвитку конкурентного потенціалу;
✓ вибір технологій і інструментарію формування і розвитку конкурентного
потенціалу;
✓ взаємозв'язок стратегічних напрямів формування та розвитку конкурентного
потенціалу з цілями діяльності підприємства;
✓ способи ресурсного забезпечення формування і розвитку конкурентного
потенціалу.
При цьому вибір стратегічних напрямів формування та розвитку конкурентного
потенціалу здіиснюється на основі процесів конфігурації і реконфігурації здібностеи
підприємства. Аналіз вищесказаного дозволив сформувати стратегічні напрями
формування і розвитку конкурентного потенціалу підприємства на основі їх
конфігурації і реконфігурації, які представлені на рис. 1.
Потребують розкриття стратегічні напрями, які формуються на перетині перших
чотирьох, що представлені на рис. 1. П'ятии стратегічнии напрям формування та
розвитку конкурентного потенціалу виникає на стику перших двох. Результативна
інноваціина діяльність має на увазі формування на підприємстві власних стратегічних
підходів до неї, що максимально відповідають цілям і напрямам загальної стратегії
розвитку підприємства, які концептуалізуються в інноваціину діяльність підприємства,
визначають її цілі і завдання, принципи, підходи та методи. З іншого боку, успішні
інновації неможливі без рутинних процесів, що забезпечують їх генерацію.
I. Рутинні процеси управління
інноваціями та змінами

V

VIII

IX

III. Механізми прииняття інвестиціиних
рішень, що дозволяють визначити нові
ринки і технології

II. Бізнес-інтенція і стратегічні передбачення,
необхідні для створення нових бізнесмоделеи
VII

VII
IV. Можливості управління транзакціями

Рис. 1. Стратегічні напрями формування і розвитку конкурентного потенціалу
молокопереробного підприємства
Шостии стратегічнии напрям формування та розвитку конкурентного потенціалу
підприємства виникає на стику другого і третього. Бізнес-інтуїція дозволяє зрозуміти нові
ідеї і осмислити їх в термінах інноваціиного процесу, а стратегічне передбачення дозволяє
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визначити перспективи иого реалізації. У свою чергу, інвестиціині механізми створюють
основу для фінансування та створення нових процесів, продуктів і технологіи.
Сьомии напрям формування і розвитку конкурентного потенціалу підприємства
виникає на стику третього та четвертого. Йдеться про механізм інвестиціино-фінансового забезпечення рутинних процесів та управління транзакціями, тобто про формування і розвиток інвестиціиного кластера здібностеи підприємства, що передбачає наявність здатності акумулювати і залучати фінансові ресурси для забезпечення рутинних
процесів і транзакціи, які забезпечують сталу ліквідність підприємства, иого платоспроможність і фінансову стіикість. Все це в комплексі впливає на інвестиціину привабливість і дає можливість пошуку інвесторів і залучення інвестиціиних ресурсів для
фінансування діяльності. Визначальним фактором виступає здатність пошуку джерел
інвестування, оптимізація фінансових потоків для реалізації інвестиціиних проектів.
Восьмии напрям формування і розвитку конкурентного потенціалу підприємства
являє собою комбінацію четвертого і першого напрямів і пов'язании з формуванням
здібностеи підприємства в області рутинних процесів і змін, управління транзакціями.
Сюди слід віднести рутинність щоденної діяльності підприємства в різних сферах, в тому
числі інноваціиної. Особливо це стосується сфери управління персоналом, так як конкурентнии потенціал створюється, в першу чергу, на основі знань і досвіду, компетенціи
персоналу, здіиснення різних транзакціи, зв’язку з постачальниками, споживачами.
Останніи напрям формування і розвитку конкурентного потенціалу підприємства
специфічнии для кожного окремо взятого суб'єкта господарювання і може виникати на
перетині будь-яких стратегічних напрямів, утворюючи стіике поєднання здібностеи, що
доповнюють їх конфігурацію. Йдеться про так звані метакомпетенції, що мають складну
структуру і здатні полегшувати процес формування конкурентного потенціалу.
Процес формування конкурентного потенціалу в сучасних умовах розвитку
економіки передбачає відмову від інтуїції і розробки індивідуальної методології їх
розвитку, гармонізації та інтеграції в стратегію діяльності підприємства. З усіх підходів
в сучаснии період розвитку економіки наибільш доцільним є підхід до оцінки
формування конкурентного потенціалу на основі системи показників виявлення
ключових джерел конкурентного потенціалу за 4 напрямами:
1. «Фінанси» (Ф) (оцінка підприємства для власних співробітників, акціонерів,
потенційних інвесторів та інших зацікавлених користувачів).
2. «Клієнти» (К) (визначення реального і планованого відношення до
підприємства клієнтів).
3. «Внутрішні бізнес-процеси, у тому числі технологічні» (ВБП) (оцінка бізнес-та
технологічних процесів і розробка подальших рекомендацій щодо їх вдосконалення).
4. «Персонал» (П) (оцінка можливостей розвитку підприємства, підвищення
ефективності та збільшення власного вартості).
На наступному етапі було проведено кластернии аналіз конкурентного
потенціалу за запропонованими групами, що дало можливість згрупувати всі
молокопереробні підприємства, які станом на кінець 2019 р. функціонували в Україні.
Було отримано 4 кластери за ознаками низького, нижче середнього, середнього та
високого рівня розвитку конкурентного потенціалу у період 2015-2019 рр. (рис. 2).
Проведении кластернии аналіз довів, що за рівнем розвитку конкурентного
потенціалу у першии кластер (середніи рівень розвитку конкурентного потенціалу)
потрапило 47 підприємств з 192; у другии кластер (рівень розвитку конкурентних
переваг нижче середнього) потрапило 56 підприємств з 192; у третіи кластер (низькии
рівень розвитку конкурентного потенціалу) потрапило 61 підприємств з 192; у
четвертии кластер (високии рівень розвитку конкурентного потенціалу) потрапило 28
підприємств з 192. У ході дослідження були визначені стратегічні напрями формування
і розвитку конкурентного потенціалу досліджуваних молокопереробних підприємства
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на основі їх конфігурації і реконфігурації, визначення підприємства-типопредставника
по кожному з чотирьох отриманих кластерів, що дозволило розробити структуру
конфігурації конкурентного потенціалу кожної з чотирьох груп підприємств.

Рис. 2. Графік К-середніх рівня розвитку конкурентного потенціалу
досліджуваних молокопереробних підприємств (STATISTICA 10 listing)
Практична реалізація стратегічних напрямів формування та розвитку ключових
здібностеи на досліджуваних підприємствах в межах виділених кластерів дозволила
обґрунтувати логіку зміни їх здібностеи, що мають першочергове значення для
формування конкурентного потенціалу. Подальшии аналіз конкурентного потенціалу
підприємств – типопредставників для кожного кластеру показав, що здібності, що
відображають процеси формування і розвитку конкурентного потенціалу, варто
виокремлювати за схемою, наведеною у табл. 1.
Для кластеру №1 (середніи рівень розвитку конкурентного потенціалу)
типопредставником є підприємство П1 – ПрАТ «Балмолоко Плюс».
Таблиця 1. Стратегічні напрями формування та розвитку конкурентного
потенціалу підприємств молокопереробної галузі для кожного з кластерів

I. Рутинні процеси управління
інноваціями та змінами (Cб)

Стратегічнии
напрям
формування і
розвитку
ключових
здібностеи
підприємств
1

конкурентного потенціалу і їх конфігурація / Підприємства / Кластер
Середніи рівень
Нижче за середніи рі- Середніи рівень розВисокии рівень розвитку
розвитку
вень розвитку конку- витку конкурентного
конкурентного потенціалу
конкурентного
рентного потенціалу / потенціалу / АТ «Во/ Група «Данон» / 4
потенціалу / ПрАТ
ПАТ Кременчуцькии лодимир-Волинськии
кластер
«Балмолоко Плюс» /
міськмолокозавод
комбінат молочних
1 кластер
Плюс» /2 кластер
продуктів» /3 кластер
2
3
4
5
Cб1 Контроль якості продуCб1 Підвищення якості продукції відповідно до міжнародних
кції відповідно до міжнастандартів якості
родних стандартів якості
Cб2 Відповідність
Cб2 Підготовка специфікації ISO 9000
специфікації ISO 9000
Cб3 Підтримка ефективCб3 Забезпечення ефективного співвідношення «ціна / якість
ного співвідношення «ціна
продукції»
/ якість продукції»
Cб4 Розвиток інноваціи-них
Cб4 Пошук нових напрямів інноваціиних здібностеи для випуску нових
здібностеи для випуску
продуктів
нових продуктів
Cб5 Підтримка
Cб5 Забезпечення
Cб5 Підтримка
Cб5 Забезпечення
ефективності бізнесефективності бізнесефективності бізнес- ефективності бізнеспроцесів
процесів
процесів
процесів
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Продовження табл. 1

IV. Можливості управління
фінансами (Cф)

III. Механізми
прииняття рішень, що дозволяють розвивати компетенції персоналу (Ср)

II. Стратегічне передбачення, необI. Рутинні процеси
хідні для створенуправління інноваціями
ня нових бізнеста змінами (Cб)
моделеи взаємодії
з клієнтами (Ск)

1

2

3
4
5
Cr6 Створення (вдосконалення) баз даних і баз знань
Сб6 Розширення інвестиціи
Сб6 Інвестиціине
Сб6 Розширення
Сб6 Інвестиціине
для утримання
забезпечення
інвестиціи для
забезпечення
досягнутого якості
підвищення якості утримання досягнутого підвищення якості
продукції
продукції
якості продукції
продукції
Сб7 Інвестиціино-фінансове забезпечення розвитку інноваціиних здібностеи
Сб8 Інвестиціине забезСб8 Інвестиціине
Сб8 Інвестиціине заСб8 Інвестиціине
печення підвищення
утримання
безпечення підвиутримання ефективності
ефективності бізнесефективності бізнес- щення ефективності
бізнес-процесів
процесів
процесів
бізнес-процесів
Ск1 Підтримка та розширення існуючих бізнесСк1 модернізація існуючих та пошук нових
моделеи взаємодії з клієнтами
бізнес-моделеи взаємодії з клієнтами
Cк2 - Сinv4 Інвестиціине забезпечення розвитку адаптивності підприємства
Cк3 Пдтримка інституту репутації на ринку для
Cк3 Формування інституту репутації на ринку
розвитку зв'язків з постачальниками і
для розвитку зв'язків з постачальниками і
споживачами, агентами, дистриб'юторами,
споживачами, агентами, дистриб'юторами,
міжнародних зв'язків
міжнародних зв'язків
Ср1 Використання конкурентного потенціалу та
Ср1 Розвиток конкурентного потенціалу та
компетенціи персоналу підприємства
компетенціи персоналу підприємства
Ср2 Підвищення ефективності існуючих кваліфікаціиних можливостеи персоналу
Ср3 Підтримка конкурентного потенціалу
Ср3 Формування конкурентного потенціалу
підприємств на основі розвитку їх ключових
підприємств на основі розвитку їх ключових
здібностеи персоналу
здібностеи персоналу
Сф1 Використання переваг
сфери діяльності
Сф1 Формування переваг нових сфер діяльності підприємств
підприємств
Сф2 Оптимізація структури
Сф2 Пошук нових джерел інвестиціи
джерел інвестиціи
Сф3 Утримання досягну-того
рівня інвестиціиної
Сф3 Підвищення інвестиціиної привабливості підприємства
привабливості підприємства
Cф4 Фінансові ресурси та
Cф4 Пошук нових джерел фінансування та перспективи зростання
перспективи зростання
прибутку
прибутку
Cф5 Забезпечення безперебіиного випуску продукції за рахунок пошуку нових постачальників,
споживачів (у т. ч. міжнародних)
Cф6 Розвиток міжнародних зв'язків підприємства, участь в міжнародних проектах

Для кластеру №2 (рівень розвитку конкурентного потенціалу нижче середнього)
типопредставником є підприємство П1 – ПАТ Кременчуцькии міськмолокозавод. Для
кластеру №3 (низькии рівень розвитку конкурентного потенціалу) типопредставником
є підприємство П71 – АТ «Володимир-Волинськии комбінат молочних продуктів». Для
кластеру №4 (високии рівень розвитку конкурентного потенціалу) типопредставником
є підприємство П1 – Група «Данон».
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, у ході дослідження визначено стратегічні напрями формування і
розвитку конкурентного потенціалу досліджуваних молокопереробних підприємства на
основі їх конфігурації і реконфігурації, визначення підприємства-типопредставника по
кожному з чотирьох отриманих кластерів, що дозволило розробити структуру
конфігурації конкурентного потенціалу кожної з чотирьох груп підприємств. Практична
реалізація стратегічних напрямів формування та розвитку ключових здібностеи на
досліджуваних підприємствах в межах виділених кластерів дозволила обґрунтувати
логіку зміни їх здібностеи, що мають першочергове значення для формування
конкурентного потенціалу.
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Анотація
Необхідною умовою переходу до стійкого розвитку є екологізація виробництва, яка передбачає обмеження і зниження природомісткості виробництва та перехід до використання
екологічно безпечних технологій, що мінімізують екологічний ризик і негативний вплив
на навколишнє середовище. Суть екологічного менеджменту полягає в управлінні діяльності підприємством таким чином, щоб якомога менше наносити шкоди навколишньому
середовищу і не привести людство до екологічної катастрофи. Екологічний менеджмент
в жодному випадку не відміняє і не замінює існуюче державне і виробниче адміністративне екологічне управління, а лише доповнює його, будучи самостійною ініціативною
діяльністю підприємства. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах не тільки підвищує конкурентоспроможність на ринку СНД, європейському і
американському, але й дає можливість дотримуватися міжнародного законодавства,
що виключає витрати на штрафи за завдану шкоду екології. Основним принципом екологічного менеджменту є відповідальність будь-яких управлінських рішень за екологічні
наслідки. Важливу роль, яку виконує екологічний менеджмент – це попередження і
своєчасне вирішення екологічних проблем Таким чином, впровадження ISO 14001 необхідне
для виробничих, переробних, сільськогосподарських та транспортних (логістичних)
підприємствах. Сертифікат ISO 14001 підтверджує, що система екологічного
менеджменту на підприємстві актуальна і відповідає стандарту та законодавству.
Ключові слова: екологізація виробництва, екологічний менеджмент, екологічна безпека,
система екологічного менеджменту, принципи екологічного менеджменту.
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS A COMPONENT OF ENVIRONMENTAL
SAFETY
Abstract
Introduction. Environmental issues are of great concern almost all over the world and must be
addressed at the national and, in some cases, international levels. The prior task is to create,
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implement, and apply modern approaches and tools because their prevention is more effective
than dealing with their negative consequences. Effective environmental management is one of
such tools. It provides additional benefits for private and state sector enterprises.
The purpose of the study is to substantiate the environmental management system importance
for environmental safety since it is an integral component of it.
Results. The necessary condition for the country's stable economic development is the
ecologization of the production process, which involves reducing the amount of the natural
resources use environmentally friendly technologies in production and transportation that would
minimize the environmental risks and negative impacts on the environment. The purpose of
environmental management is to administer the enterprise activities in such a way that does not
cause much harm or damage to the environment and does not drive the humanity to
environmental catastrophe. The ecological management does not abrogate or replace the existing
state administrative environmental management but only complements it, being an independent
initiative of the enterprise. The introduction of environmental management system in enterprises
not only increases the enterprise competitiveness in the European, American, and CIS markets but
also allows enterprise functioning in accordance with the international law, which eliminates the
cost of the fines for environmental damage. The ecological management role is very significant. It
is the prevention and a well-timed solution of any urgent environmental problem.
Conclusions. The basic principle of environmental management is the liability of any managerial
decision for environmental effects. Thus, the implementation of ISO 14001 is necessary for
production, processing, agricultural, and transport enterprises. The ISO 14001 certificate
confirms that the environmental management system in the enterprise is relevant and complies
with the standard and legislation.
Keywords: ecologization of production, environmental management, ecological safety,
environmental management system, principles of ecological management.
JEL classification: Q56; G39
Вступ
Сьогодні в Україні особливої уваги заслуговує дослідження екологічного
менеджменту на підприємствах, особливо в умовах сучасної надзвичайно складної
екологічної ситуації. Забруднення навколишнього природного середовища відходами та
викидами всіх видів промислового виробництва та неефективне використання ресурсів
підприємствами посилюють актуальність даної проблеми. Для недопущення
погіршення екологічних показників впровадження на підприємствах певної екологічної
політики допоможе на макрорівні покращити стан навколишнього середовища, а на
мікрорівні – заощадити ресурси та знизити його витрати.
Серед вчених, які досліджували аспекти екологічної безпеки загалом та
екологічний менеджмент зокрема, варто виокремити Баркова Д.І., Білявську Ю.В.,
Сагайдак Ю.А., Ульянову Д.К., Купалову Г.І. та ін. Положення, висновки та рекомендації,
сформульовані у їх дослідженнях, посідають важливе місце у науковій теорії
екологічного менеджменту й тим самим дозволяють глибше усвідомити складність і
важливість вирішення даної проблеми.
Мета та завдання статті
Мета статті – довести важливість системи екологічного менеджменту як
складової екологічної безпеки.
Виклад основного матеріалу дослідження
Менеджмент охопив практично всі сфери діяльності сучасного підприємства,
включаючи управління виробництвом, персоналом, фінансами та ін. Однак, не на всіх
підприємствах він поширюється на сферу взаємодії з природним навколишнім
середовищем.
Отже, дотримання й виконання розроблених і закріплених законодавством
правових, технічних, екологічних, економічних, соціально-психологічних вимог у
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процесі виробничої діяльності вимагає створення на підприємстві системи, яка
займається адмініструванням екологічно спрямованих робіт і проектів, а також несе
відповідальність за результати їх виконання. У даному випадку важливими умовами
існування такої системи є:
наявність у керівництва системи екологічного менеджменту відповідних
кваліфікації та досвіду роботи в даному напрямку;
формування єдиної екологічної політики та цільової програми;
чітке осмислення співробітниками підприємства своїх завдань, обов’язків і прав у
процесі виконання цільової програми;
розробка та впровадження на підприємстві єдиних методів, процесів для
виконання екологічно спрямованої цільової програми;
створення засобів і умов для виконання цільової програми [3].
Звідси, необхідною умовою переходу до стійкого розвитку є екологізація
виробництва, яка передбачає обмеження і зниження природомісткості виробництва та
перехід до використання екологічно безпечних технологій, що мінімізують екологічний
ризик і негативний вплив на навколишнє середовище.
Слід зазначити, що в умовах загострення екологічної кризи в світі надзвичайно
актуальний пошук шляхів відновлення екологічної рівноваги за рахунок впровадження
ефективного
нормативно-правового
регулювання.
Основні
тенденції,
що
характеризують стан екологічної безпеки, показують, що дві третини шкідливих
речовин потрапляють в повітря від стаціонарних джерел забруднення промислових
підприємств, екологічна діяльність яких не регламентується чіткими нормативними
документами. На державному рівні екологічна політика повинна визначати основні
інструменти і важелі впливу на стан навколишнього середовища. Вони повинні бути як
адміністративними, так і ринковими. У даний час в Україні екологічний стан
регулюється за допомогою стандартизації та екологічного нормування. До того ж, якщо
стандарти чіткі і є обов’язковими до виконання, то норми, що встановлюються в
природоохоронній діяльності, визначають гранично допустимі межі, в яких вона
повинна діяти, впливаючи на навколишнє середовище [2].
Згідно з міжнародним стандартом ISO 14001, система екологічного менеджменту
– це частина загальної системи менеджменту, що включає організаційну структуру,
планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну роботу, а також
процедури, процеси і ресурси для розробки, впровадження, оцінки досягнутих
результатів реалізації та вдосконалення екологічної політики, її цілей і завдань [1].
Відповідно до цього, екологічний менеджмент підприємства – це ініціативна і
результативна діяльність економічних суб’єктів, спрямована на досягнення власних
екологічних цілей, проектів і програм, розроблених на основі принципів
екоефективності і екосправедливості [7; 8].
Варто зазначити, що на національному рівні екологічний менеджмент
регулюється Державними стандартами і технічними умовами (ДСТУ). В Україні
міжнародні стандарти серії ISO 14000 були прийняті в 1997 році. Таким чином,
підприємства зобов’язані дотримуватися чітко визначених вимог. Так, згідно з ISO
14000 : 2007, вони повинні розробляти, впроваджувати і підтримувати в належному
стані процеси, що дозволяють ідентифікувати можливості виникнення катастроф або
аварійних ситуацій, здатних вплинути на навколишній світ. У свою чергу, не можна
ігнорувати аварійні ситуації, на які відповідним чином зобов’язані реагувати
господарюючі суб’єкти, зокрема, пом’якшуючи наслідки або запобігаючи їх негативному
впливові на навколишнє середовище [9].
Регулювання екологічного менеджменту на міжнародному рівні здійснюється за
допомогою міжнародних стандартів, розроблених Міжнародною асоціацією
стандартизації ISO серії 14000. Рішення про розробку ISO 14000 є результатом
Уругвайського раунду переговорів згідно зі Всесвітньою торговельною угодою.
Основним предметом ISO 14000 є система екологічного менеджменту [9].
Слід підкреслити, що екологічний менеджмент в жодному випадку не відміняє і
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не замінює існуюче державне і виробниче адміністративне екологічне управління, а
лише доповнює його, будучи самостійною ініціативною діяльністю підприємства.
Сьогодні впровадження та сертифікація систем екологічного менеджменту на базі
міжнародних стандартів ISO 14000 розглядаються як оптимальний спосіб завоювання
довіри не тільки споживачів товарів і послуг, але й інвесторів. Екологічна сертифікація
дозволяє підтвердити безпеку підприємства і виготовленої ним продукції для людини і
навколишнього середовища. Відзначимо, що проведення експертизи і розробка
екологічної документації необхідні як на етапі проектування, так і протягом усього
періоду діяльності підприємства. Своєчасне оформлення таких документів дозволяє
підприємству уникнути штрафів за невідповідність екологічним вимогам і скоротити
витрати за рахунок коректного розрахунку екологічних платежів. Екологічні платежі –
це оплата за забруднення навколишнього середовища, що стягується за:
- викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря;
- викиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти та на
водозбірні площі.
Крім того, екоплатежі стягуються за забруднення надр, ґрунтів, а також за інші
види негативного впливу на навколишнє середовище. Оформлення екологічної
документації є обов’язковим для підприємств таких галузей: хімічної і нафтохімічної,
металургійної, гірничої, цементної, целюлозно-паперової, метало- та мінералообробної,
оборонної, атомної, електроенергетики та інших.
Потрібно зазначити, що керівники підприємств сьогодні не поспішають із
впровадженням систем екологічного менеджменту, не вважаючи за доцільне
впроваджувати подібну систему або ж не бажаючи її бачити, при цьому порушуючи
вимоги стандарту. Об’єктивними причинами цього є дороговартісні очисні споруди і
контрольно-вимірювальні прилади. Поряд з цим спостерігається стійка тенденція
зростання отримання сертифікатів на системи екологічного менеджменту. Тобто,
керівники підприємств, не впроваджуючи системи екологічного менеджменту, мають
бажання отримати відповідний сертифікат. І це є ще однією особливістю даного процесу
на ринку. Таким чином, сьогодні не створивши реально працюючу систему менеджменту
якості, керівництво підприємств переважно приймає рішення про отримання
сертифіката, а не про впровадження системи екологічного менеджменту. Проте, крок за
кроком системи менеджменту якості та екологічного менеджменту набувають все
більшого поширення.
Окремі підприємства проводять заходи щодо популяризації своєї екологічної
політики: екскурсії, прес-конференції, випускають буклети, рекламні проспекти,
включають основні положення екологічної політики в щорічні звіти, що розсилаються у
великі інформаційні агентства, бібліотеки, організації; розміщують на сайті компанії в
мережі Інтернет. Як правило, зміст зводиться до перерахування основних заяв в області
екології з коментарями, описом нововведень, які дозволили підприємству знизити
прямий або опосередкований (через скорочення споживання ресурсів) вплив на
навколишнє середовище.
Тому варто констатувати, що введення систем екологічного менеджменту на
підприємствах – це суттєвий фактор для збільшення шансів в конкурентній боротьбі
вітчизняних компаній. Зокрема, впровадження екологічного менеджменту підвищує
інвестиційну привабливість підприємств, допомагає скоротити витрати, дозволяє
знизити страхові витрати і вартість кредитів, підвищити якість не тільки продукції та
послуг, але й організації в цілому, послідовно зменшуючи негативний вплив продукції
на навколишнє середовище і здоров’я людини протягом усього її життєвого циклу.
У зв’язку з цим доцільно визначити особливості застосування екологічного
менеджменту в механізмі управління підприємством:
1. Стратегічний напрям діяльності підприємства. Стандарт системи екологічного
менеджменту побудований, виходячи з припущення про те, що визначена місія
підприємства і розроблена стратегія його розвитку. Виконання принципів екологічного
менеджменту пов’язане з доповненням стратегії бізнесу екологічно значущими
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питаннями як її невід’ємними компонентами. Саме в межах, що задаються місією і
напрямом розвитку підприємства, розробляється його екологічна політика, ставляться
цілі діяльності в межах систем екологічного менеджменту. Таким чином, впровадження
систем екологічного менеджменту стає вагомою причиною для зростання стратегічного
планування на підприємствах.
2. Гармонізація внутрішнього середовища підприємства. Однією з головних вимог
до систем екологічного менеджменту є вимога планування і послідовного покращення,
включаючи поряд зі стратегічним плануванням і оперативне керівництво. Практичний
досвід свідчить про недосконалість управління підприємствами, що функціонують на
основі механізму оперативного управління. Система екологічного менеджменту – це
гармонізація тактичного і стратегічного планування.
3. Удосконалення бізнес-процесів і організаційної структури. Функціонування
системи екологічного менеджменту неможливе без координації або, точніше, взаємодії
функціональних напрямів у межах організації, в тому числі з урахуванням оптимізації
організаційної структури. Саме за рахунок цієї взаємодії і з’являється можливість
уникати конфліктів основної й екологічної діяльності та ставити адекватні й досяжні
екологічні цілі.
4. Удосконалення управлінських технологій. Методологія системи екологічного
менеджменту пропонує широкий спектр інструментів, що забезпечують або
полегшують координацію дій структурних підрозділів та функціональних напрямів.
5. Оптимізація документообігу. Важливу роль у діяльності підприємства системи
екологічного менеджменту відводять організації управління документацією. На основі
вимог, зазначених у стандартах серії ISO 14001, можлива організація ефективного
управління системою документації будь-якого ступеня складності.
6. Розвиток кадрового потенціалу. Для введення систем екологічного
менеджменту та покращення підходів до управління організацією необхідний
кваліфікований, мотивований персонал. Грамотне навчання і мотивація можуть
зміцнити підприємство, підвищити зацікавленість у його успіху і бажання сприяти
такому успіху у співробітників. Важливою умовою досягнення результату є всебічна
підтримка впровадження систем екологічного менеджменту з боку керівництва. У разі
відсутності підтримки позитивний результат буде незначним.
Слід зазначити, що всі перераховані вище особливості систем екологічного
менеджменту можуть привести до позитивного результату тільки в тому випадку, якщо
вони будуть вдало впроваджені в систему управління підприємством. Для компаній, де
у більшості випадків рівень розвитку менеджменту вкрай низький, впровадження
систем екологічного менеджменту означає фактично повну перебудову існуючої
системи управління [3].
Як уже зазначалося, система екологічного менеджменту розглядається у стандарті ISO 14001, ґрунтуючись на моделі менеджменту «Plan > Do > Check > Act» (рис. 1).
Постіине удосконалення
Управлінськии аналіз

Контроль

Екологічна політика
Планування

Впровадження і функціонування

Рис. 1. Модель екологічного менеджменту за ISO 14001
Для підприємств можна виділити наступні підстави і переваги для введення
системи екологічного менеджменту:
❖ постійне зменшення виробничих і експлуатаційних витрат, більш ефективне
використання сировини, енергії та інших видів ресурсів, зниження витрат, пов’язаних з
впливом підприємства на навколишнє середовище;
❖ можливості лавірування для підприємства при проведенні конкурентної
боротьби на вітчизняному та міжнародному ринках;
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❖ налагодження діяльності підприємства відповідно до положень
природоохоронного законодавства;
❖ збільшення інвестиційної привабливості;
❖ надання сприятливого іміджу підприємству у населення і громадськості;
❖ отримання нових можливостей визнання на міжнародному рівні і на світових
ринках;
❖ застосування додаткових можливостей запобігання розвитку надзвичайних
екологічних ситуацій і аварій на підприємстві, які можуть привести до істотного
забруднення навколишнього середовища і фінансових втрат;
❖ зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок більш
ефективного менеджменту та мотивації.
Найбільш використовуваними українськими підприємствами інструментами
екологічного менеджменту є екологічна експертиза та екологічний аудит. Виходячи із
вищезазначеного, перед кожним відповідальним бізнесом стоїть нагальне питання
здійснення екологічної експертизи проектів, що регламентується законами України
«Про охорону навколишнього природного середовища» [4], «Про екологічну
експертизу» [5]. Це один з найбільш ефективних механізмів, що здатний гарантувати
екологічну безпеку, оскільки в ній поєднуються незалежність, гласність, соціальна
справедливість, забезпечення конституційних прав громадян на безпечні умови життя,
на відповідний рівень здоров’я та якість навколишнього природного середовища. Закон
України «Про екологічну експертизу» визначає екологічну експертизу як вид науковопрактичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, екологоекспертних формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому
екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших
матеріалів чи об'єктів, реалізація та дія яких може негативно впливати або впливає на
стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про
відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства
про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і
відновлення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Основними
завданнями екологічної експертизи є визначення ступеня екологічного ризику і
безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; організація комплексної, науковообґрунтованої оцінки об'єктів; встановлення відповідності об'єктів вимогам
екологічного законодавства, будівельних норм і правил; оцінка впливу діяльності
об'єктів на стан навколишнього природного середовища та якість природних ресурсів;
оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища; підготовка об'єктивних, всебічно
обґрунтованих висновків [6].
Підприємство, що застосовує систему екологічного менеджменту, необхідно
систематично перевіряти аудиторами в зв’язку з необхідністю вдосконалення системи
екологічного менеджменту. Якщо проведена перевірка підтверджує відповідність
системи вимогам міжнародного стандарту, підприємство вноситься до відповідного
реєстру і має всі підстави використовувати певний екологічний знак, зазначаючи це на
етикетці чи упаковці товару.
Існування сертифікованої системи екологічного менеджменту на підприємстві є
однією зі значних переваг будь-якого суб’єкта господарювання в конкурентній боротьбі.
Це значно збільшує привабливість системи екологічного менеджменту як об’єкта для
інвестування та істотно покращує відношення споживачів до виготовленого товару чи
послуги, що надається.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Таким чином, розвиток діяльності в галузі екологічного менеджменту дозволить
підприємству вирішувати конкретні економічні та природоохоронні завдання, що в
перспективі позначиться не тільки на його економічній успішності, але й сприятиме
вирішенню національних і світових екологічних проблем. Тому впровадження
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екологічного менеджменту сприяє забезпеченню наявності конкурентних переваг
підприємства й дотримання законодавства, зниженню витрат, кращій оцінці впливу
суб’єкту господарювання на навколишнє природне середовище, уникненню
застосування заходів державного примусу.

Список літератури
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Барков Д.Й. Международные экологические стандарты качества продукции ISO
14000
и
перспективы
их
внедрения
в
Украине.
URL:
http://www.erudition.ru/referat/ printref/id.49971_1.html.
Білявська Ю.В. Екологічний менеджмент підприємства. Економіка України. 2016.
№ 4. С. 104-111.
Loomis J., Helfand G. Environmental Policy Analysis for Decision Making. Springer. 2010. 365 p.
Про екологічну експертизу : Закон України від 09.02.1995 р. № 45/95-ВР. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/95-вр#Text.
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від
26.06.2021
р.
№
1264-XII:
станом
на
1
січ.
2021
р.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
Сагайдак Ю.А. Екологічний менеджмент: нові можливості для українських
підприємств. Економіка. Управління. Інновації. 2015. № 2. С. 134-143.
Siebert H. Economics of environmental theory and policy. Berlin : Springer. 1998. 187 p.
Sоderbaum P. Ecological Economics: A Political Economics Approach to Environment and
Development. London : Earthscan. 2000. 287 p.
Ульянова Д.К., Купалова Г.І. Формування ефективної системи екологічного
менеджменту та аудиту. Вісник Університету банківської справи Національного
банку України. 2011. № 1 (11). С. 48-53.

References
1.

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

Barkov, D.I. Mezhdunarodnye ekologicheskie standarty kachestva produktsii ISO 14000 i
perspektivy ikh vnedreniya v Ukraine. [International ecological standards of the quality
of products ISO 14000 and perspectives of their introduction in Ukraine]. Available
at: http://www.erudition.ru/referat/printref/id.49971_1.html.
Biliavs'ka, Yu.V. (2016). «Environmental management of the enterprise». Ekonomika
Ukrainy. Issue 4, pp. 104-111.
Loomis, J., Helfand, G. (2010). Environmental Policy Analysis for Decision Making.
Springer.
Pro ekolohichnu ekspertyzu : Zakon Ukrainy [On ecological expertise : Law of Ukraine].
No.
45/95-ВР
dated
February
09,
1995.
Available
at:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/95-вр#Text.
Pro okhoronu navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha: Zakon Ukrainy [On
environmental protection: Law of Ukraine]. No. 1264-XII dated January 01, 2021.
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
Sahaidak, Yu.A. (2015). «Ecological Management: New Opportunities for Ukrainian Enterprises». Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky. Issue 2. (14),
рр. 134-143.
Siebert, H. (1998). Economics of environmental theory and policy. Springer. Berlin.
Sоderbaum, P. (2000). Ecological Economics: A Political Economics Approach to
Environment and Development. Earthscan. London.
Ul'ianova D.K., Kupalova, H.I. (2011). «Formation of an effective system of environmental
management and audit». Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku
Ukrainy. Issue 1 (11), pp. 48-53.

Стаття надійшла до редакції 12.07.2020 р.

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
416

УДК 331.5 (478)
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-47
В’ячеслав Миколайович КУРЕПІН
старшии викладач кафедри методики професіиного навчання,
Миколаївськии національнии аграрнии університет
ORCID ID: 0000-0003-4383-6177
E-mail: kurepin@mnau.edu.ua
Надія Вадимівна ГРИЩЕНКО
здобувач освітньо-наукового ступеня доктор філософії, Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
МОТИВАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ
БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Курепін, В. М. Мотивація та контроль в системі забезпечення кадрової безпеки аграрних
підприємств / В’ячеслав Миколаиович Курепін, Надія Вадимівна Грищенко // Українськии
журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 4. – № 3. – С. 417-422. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Встановлено, що забезпечення кадрової безпеки – комплекс дій, який здійснюється в
межах загальної стратегії розвитку підприємства для гарантування його захисту від
загроз ризиків і небезпек, пов’язаних з персоналом, що реалізується засобами кадрової
політики окремого підприємства і передбачає запровадження заходів з планування
персоналу, відбору та найму персоналу, оцінки персоналу, розвитку персоналу, мотивації
персоналу, контролю та вивільнення, що дозволить виявити приховані резерви
підприємства та використати їх з метою позитивного впливу на поведінку персоналу та
створення сприятливого управлінського середовище підприємства. Відповідно
мотивація і контроль в цьому комплексі дій відіграють одну із ключових ролей для
забезпечення кадрової безпеки аграрних підприємств. Запропоновано процес мотивації
персоналу в контексті забезпечення кадрової безпеки. Встановлено, що контроль
персоналу в контексті забезпечення кадрової безпеки являє собою комплекс заходів,
встановлених для персоналу, в тому числі для адміністрації у вигляді обмеження
регламентів, режимів, технологічних процесів, контрольних, оціночних та інших
операцій, процедур безпеки, націлених на ліквідацію можливостей заподіяння шкоди.
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Ключові слова: персонал, мотивація, контроль, шахрайства, кадрова безпека аграрних
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MOTIVATION AND CONTROL OF PERSONNEL IN THE PERSONNEL SAFETY SYSTEM OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract
Introduction. Improving the process of staff motivation in order to increase staff loyalty is an
important step in the context of ensuring personnel safety. Thus, an effective system of intangible
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motivation allows to reduce the rate of fluidity of vapors, gives a sense of significance of each
member of the team for everything, supports. Loyalty - a set of measures to establish a positive
attitude of employees to the employer. From what the employee of the enterprise feels, garbage or
a part of a joint business, a replaceable "cog" or a respectable one depends the functioning of the
enterprise.
The purpose of the article is to establish the role of motivation in the system of personnel security
of agricultural enterprises and to develop the process of motivation and control of personnel in
this system.
Results. It is established that the provision of personnel security - a set of actions carried out
within the overall development strategy of the enterprise to ensure its protection from threats of
risks and dangers associated with personnel, implemented by personnel policy of an enterprise
and provides for staff planning, selection and hiring, staff evaluation, staff development, staff
motivation, control and release, which will identify hidden reserves of the enterprise and use them
to positively influence staff behavior and create a favorable management environment of the
enterprise. Accordingly, motivation and control in this set of actions play a key role in ensuring
the personnel security of agricultural enterprises. The process of staff motivation in the context of
personnel security is proposed. It is established that personnel control in the context of personnel
security is a set of measures established for personnel, including for the administration in the form
of restrictions on regulations, regimes, technological processes, control, evaluation and other
operations, security procedures aimed at eliminating the possibility of harm. Stages to combat
corporate fraud are proposed.
Key words: personnel, motivation, control, frauds, personnel security of agricultural enterprises.
JEL classification: J28
Вступ
Неoбхiднo зaзнaчити, щo знaчущoю cучacнoю тенденцiєю зaбезпечення кaдpoвoї
безпеки є пiдвищення лoяльнocтi пеpcoнaлу в кoнтекcтi пpoцеcу мoтивaцiї пеpcoнaлу
чеpез poзвитoк opгaнiзaцiинoї культуpи, вiднoшення пеpcoнaлу дo цiннocтеи
пiдпpиємcтвa. Нacьoгoднi зaлучення iндивiдa дo кopпopaтивних цiннocтеи мoжливo
pеaлiзувaти двoмa шляхaми: чеpез зaдoвoлення пoтpеби в coцiaльнoму зaхиcтi тa
пoтpеби в cуcпiльнoму визнaннi. Тoбтo нaигoлoвнiше в кoлективi – це фopмувaння
здopoвoгo мopaльнo-пcихoлoгiчнoгo клiмaту. У цьoму випaдку iнтеpеcи пеpcoнaлу
cпiвпaдaтимуть з кopпopaтивнoю мoтивaцiєю, кpaдiжки втpaчaтимуть cвoю цiннicть i
cтaвaтимуть вcе бiльш немoжливими i невигiдними, ocкiльки iншi члени кoлективу
виявлятимуть i пpиciкaтимуть будь-якi пoдiбнi пopушення. Тaким чинoм, з метoю
зaхиcту дiяльнocтi пiдпpиємcтвa вiд piзних пpoявiв шaхpaиcтвa нa дocлiджувaних
пiдпpиємcтвaх aкцентoвaнo увaгу нa пpoцедуpaх лoяльнocтi пеpcoнaлу (pеaлiзaцiї
кoмплекcу зaхoдiв пo вcтaнoвленню пoзитивних вiднocин пpaцiвникiв дo
poбoтoдaвцям) i aудиту opгaнiзaцiинoї культуpи.
Удocкoнaлення пpoцеcу мoтивaцiї пеpcoнaлу з метoю пiдвищення лoяльнocтi
пеpcoнaлу є вaжливим нaпpямoм в кoнтекcтi зaбезпечення кaдpoвoї безпеки. Тaк,
ефективнa cиcтемa немaтеpiaльнoї мoтивaцiї дoзвoляє знизити пoкaзник плиннocтi
кaдpiв, дaє вiдчуття знaчущocтi кoжнoгo членa кoлективу для вcьoгo пiдпpиємcтвa, щo,
в cвoю чеpгу, пocилює лoяльнicть i вiддaнicть. Лoяльнicть – кoмплекc зaхoдiв пo
вcтaнoвленню пoзитивних вiднocин пpaцiвникiв дo poбoтoдaвця. Вiд тoгo, ким вiдчувaє
cебе cпiвpoбiтник пiдпpиємcтвa, cмiттям aбo чacтинoю cпiльнoї cпpaви, зaмiнним
«гвинтикoм» aбo шaнoвним пеpедoвикoм виpoбництвa – дiиcнo, зaлежить
функцioнувaння пiдпpиємcтвa. Зaзнaчимo, щo цим нaпpямкoм poбoти щoдo зaпoбiгaння
зaгpoз безпецi тpaдицiинo iнвеcтуєтьcя мaлo кoштiв.
Аналіз останніх досліджень і публікаціи. Наукові проблеми та завдання щодо
управління кадровою безпекою стали об’єктом дослідження таких вітчизняних та
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зарубіжних авторів, як: А. Алавердова, О. Ареф’євої, В. Белова, І. Бурди, Е. Гречко,
А. Джобави, А. Кібанова, Л. Любавської, Н. Мехеди, І. Моисеєнко, М. Петрова, Н. Реверчука,
І. Чумаріна та іших. Проблемам управління мотивацією та контролю персонал в аграрніи
сфері присвятили праці відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: B. Васильченко,
O. Грішнова, A. Гриненко, Д. Доманчук, A. Ємельяненко, Л. Керб, Н. Коваль, М. Малік,
Л. Михаилова, А. Ткаченко, А. Чикуркова, О. Шпикуляк та інші. В тои же час, варто
відмітити, що наукове завдання щодо вирішення місця та ролі мотивації і коннтролю
персоналу в забезпеченні кадрової безпеки підприємств, і, зокрема, аграрних
підприємств є таким, що не часто зустрічається в дослідженнях науковців, і це робить
иого актуальним для вирішення.
Мета дослідження
Метою статті є встановлення ролі мотивації в системі забезпечення кадрової
безпеки аграрних підприємств та розробка пpoцеcу мoтивaцiї та контролю пеpcoнaлу в
зазначеніи системі.
Виклад основного матеріалу дослідження
Потрібно акцентувати увaгу, щo тpaдицiинo бiльшicтю дocлiджувaних
пiдпpиємcтв в упpaвлiннi пеpcoнaлoм зacтocoвуютьcя тaкi гpупи метoдiв [2; 5; 6]:
aдмiнicтpaтивнo-opгaнiзaцiинi метoди упpaвлiння: pегулювaння взaємoвiднocин
cпiвpoбiтникiв зa дoпoмoгoю пoлoжень пpo cтpуктуpнi пiдpoздiли i пocaдoвими
iнcтpукцiями; викopиcтaння влaднoї мoтивaцiї (видaння нaкaзiв, вiддaчa poзпopяджень,
вкaзiвoк) пpи упpaвлiннi пoтoчнoю дiяльнicтю пiдпpиємcтвa; екoнoмiчнi метoди
упpaвлiння: мaтеpiaльне cтимулювaння пpaцi пpaцiвникiв: пpемiaльнi зa pезультaтaми
пpaцi, викopиcтaння для oкpемих кaтегopiи пpaцiвникiв вiдpяднoї фopми oплaти пpaцi;
coцiaльнo-пcихoлoгiчнi метoди упpaвлiння: poзвитoк у cпiвpoбiтникiв пoчуття
пpинaлежнocтi дo пiдпpиємcтвa зa дoпoмoгoю фopмувaння cтaндapтiв oбcлугoвувaння,
ведення кopпopaтивнoї pеклaми, шиpoкoгo викopиcтaння лoгoтипiв пiдпpиємcтвa,
зaбезпечення cпiвpoбiтникiв фipмoвим poбoчим oдягoм; cтимулювaння пpaцi
пpaцiвникiв зa дoпoмoгoю гapaнтoвaнoгo нaдaння coцiaльних гapaнтiи (лiкapнянi лиcти,
виплaти дoпoмoг тoщo).
Aле в cучacних умoвaх недocтaтня мoтивaцiя дoвoлi чacтo не дoзвoляє
вiтчизняним пiдпpиємcтвaм pеaлiзувaти cвoї пoтенцiинi мoжливocтi, щo пpизвoдить нa
пpaктицi не тiльки дo iнеpтнocтi бiльшoї чacтини пеpcoнaлу тa зниження їх тpудoвoї
aктивнocтi, aле и дo мacoвoгo вiдчуження людеи вiд poбoти. Нa пpaктицi деякi елементи
cиcтеми немaтеpiaльнoї мoтивaцiї втpaтили cвoю aктуaльнicть для пеpcoнaлу
пiдпpиємcтв, це дoзвoляє зpoбити виcнoвoк пpo те, щo icнуючa cиcтемa не викoнує cвoє
ocнoвне зaвдaння – не пiдвищує зaцiкaвленicть cпiвpoбiтникiв у cвoїи poбoтi.
Результaти aнaлiзу кaдpoвих pизикiв нa дocлiджених пiдпpиємcтвaх Хapкiвcькoї
oблacтi (якии здiиcненo зa нaпpямaми упpaвлiння пеpcoнaлoм) тa дiaгнocтики пoтpеб
пеpcoнaлу зacвiдчили пpo icнувaння дocтaтньo виcoкoгo piвня кaдpoвих pизикiв cеpед
тaких пpoцеciв упpaвлiння пеpcoнaлoм, як мoтивaцiя пеpcoнaлу. Це вкaзує нa пеpевaжнo
oднaкoвi неефективнi зaхoди щoдo pеaлiзaцiї cиcтеми мoтивaцiї пеpcoнaлу нa бiльшocтi
пiдпpиємcтв aгpoпpoмиcлoвoгo виpoбництвa.
Зaпpoпoнoвaнo пpoцеc мoтивaцiї пеpcoнaлу в кoнтекcтi зaбезпечення кaдpoвoї
безпеки пpедcтaвити у тaкiи пocлiдoвнocтi: 1) виявлення пpoблемних питaнь cтocoвнo
пpoцеcу мoтивaцiї пеpcoнaлу; 2) poзpoбкa тa впpoвaдження пpoгpaми мoтивaцiї
пеpcoнaлу; 3) кoнтpoль pеaлiзaцiї зaпpoпoнoвaнoї пpoгpaми. Вiдпoвiднo дo внутpiшньoї
cиcтеми упpaвлiння нa дaнии пpoцеc cпpямoвaнi зуcилля кеpiвництвa, вiддiлу кaдpiв,
вiддiлу упpaвлiння пеpcoнaлoм. Вpaхoвуючи cпецифiку пpoцеcу cтимулювaння тa
мoтивувaння пеpcoнaлу, вaжливими мехaнiзмaми є: HR-cтpaтегiя, кaдpoвa пoлiтикa,
кopпopaтивнa культуpa, бюджет витpaт нa пеpcoнaл тoщo.
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Oтже, пoчaткoвии етaп пеpедбaчaє пoшук тa aнaлiз icнуючих пoтpеб пеpcoнaлу.
Уcунення пpичин виникнення пpoблем упpaвлiння пеpcoнaлoм cпpиятиме пoкpaщенню
зaдoвoленocтi пеpcoнaлу, щo зaбезпечить збiльшення пpoдуктивнocтi пpaцi. Oкpiм
цьoгo, виявлення пpoблемних питaнь cтocoвнo пpoцеciв мoтивaцiї пеpcoнaлу включaє
виявлення метoдiв тa iнcтpументiв мoтивaцiї пеpcoнaлу, щo викopиcтoвуютьcя нa
пiдпpиємcтвi. Тaк, aнaлiз кaдpoвoї пoлiтики нa дocлiджувaних пiдпpиємcтвaх
Харківської та Миколаївської області дoзвoлив визнaчити, щo пpiopитетними фopмaми
cтимулювaння, щo зacтocoвуютьcя в дiяльнocтi пеpcoнaлу, зaлишaютьcя зapoбiтнa
плaтa, винaгopoди тa пpемiї, opгaнiзaцiя нaвчaння тa cуcпiльне визнaння (вpучення
гpaмoт, poзмiщення фoтo нa дoшцi пoшaни) (тaбл. 1).
Нacтупнии етaп включaє пеpевipку кoнцепцiю пpoекту тa виpiшення щoдo
poзpoбки пpoгpaми мoтивaцiї пеpcoнaлу, якa включaє тaкi пiдпpoцеcи, як: визнaчення
фopм, метoдiв i зacoбiв впливу нa пеpcoнaл; cтвopення cиcтеми винaгopoдження;
oбгpунтувaння теpмiнiв тa пocлiдoвнocтi oпеpaцiи. Вaжливим елементoм
дocлiджувaнoгo пpoцеcу є кoнтpoль pеaлiзaцiї зaпpoпoнoвaнoї пpoгpaми.
Тaблиця 1. Зacтocувaння в дiяльнocтi дocлiджувaних пiдпpиємcтв фopм
cтимулювaння пеpcoнaлу
Пiдпpиємcтвa
Зapoбiтнa плaтa
Винaгopoди тa пpемiї
Учacть в aкцioнеpнoму кaпiтaлi (пpидбaння aкцiи
нa пiльгoвих умoвaх)
Cуcпiльне
визнaння
(вpучення
гpaмoт,
poзмiщення фoтo нa дoшцi пoшaни, публiчне
пpивiтaння кеpiвництвoм)
Oбcлугoвувaння влacним тpaнcпopтoм
Opгaнiзaцiя хapчувaння (видiлення кoштiв нa
хapчувaння)
Opгaнiзaцiя нaвчaння (пoкpиття витpaт нa
нaвчaння)
Медичне oбcлугoвувaння
Зaбезпечення житлoм
Кopпopaтивнa
культуpa
(opгaнiзaцiя
poзвaжaльних зaхoдiв, пpoведення cвят)

1
+
+

2
+
+

3
+
+

4
+
+

5
+
+

6
+
+

7
+
+

8
+
+

9
+
+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

–

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

+

+

+

–

–
+

–
+

+
+

–
–

–
–

–
–

–
+

–
+

–
–

+

+

+

+

–

+

+

+

–

Умoвнi пoзнaчення: «+» – зaхoди зacтocoвуютьcя, «–» – зaхoди не зacтocoвуютьcя.
Тaким чинoм, ефективнa pеaлiзaцiя зaпpoпoнoвaнoї пpoгpaми мoтивaцiї
пеpcoнaлу cпpиятиме зaбезпеченню opгaнiзaцiинiи лoяльнocтi, вiддaнocтi cпiльнiи
cпpaвi, вiдпoвiдaльнocтi пеpед poбoтoдaвцем i вiдпoвiднo пiдвищенню piвня кaдpoвoї
безпеки. Кoнтpoль пеpcoнaлу в кoнтекcтi зaбезпечення кaдpoвoї безпеки являє coбoю
кoмплекc зaхoдiв, вcтaнoвлених для пеpcoнaлу, в тoму чиcлi для aдмiнicтpaцiї у виглядi
oбмежень, pеглaментiв, pежимiв, технoлoгiчних пpoцеciв, кoнтpoльних, oцiнoчних тa
iнших oпеpaцiи, пpoцедуp безпеки, нaцiлених нa лiквiдaцiю мoжливocтеи зaпoдiяння
шкoди.
Oкpiм цьoгo, вaжливим пiдпpoцеcoм є пpoтидiя кopпopaтивнoму шaхpaиcтву, дo
якoгo cиcтемнo пiдiити мoжливo шляхoм pеaлiзaцiї нacтупних етaпiв:
1) пpoфiлaктикa шaхpaиcтвa (тaк, пpи вiдбopi тa нaимi пеpcoнaлу вaжливo
вpaхувaти тaку зaгpoзу, як неякicнi пеpевipки кaндидaтiв пpи пpииoмi нa poбoту, aкцент
вaжливo зpoбити нa кoмпетентнocтi, визнaчення cпocoбiв мoтивaцiї (в цiлях уникнення
пoдaльших cпoкуc i визнaчення мехaнiзмiв зaoхoчень), здaтнicть дo нaвчaння,
cтapaннicть, пpoфеciину пpидaтнicть, кoнгpуентнicть з cуб’єктoм пpaвoвiднocин,
пpинципoвicть);
2) зaпoбiгaння шaхpaиcтвa (для цьoгo нa етaпi кoнтpoлю пеpcoнaлу, неoбхiднo
cтвopити cиcтему упpaвлiння кoнтpoлем дocтупу, вiдеocпocтеpеження, пpocлухoISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 3.
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вуючих пpиcтpoїв тa iнше; вaжливим мoментoм пpи цьoму є не caме cпocтеpеження i
иoгo cпocoби, a cтвopення вpaження у пеpcoнaлу, щo вiн знaхoдитьcя пiд пocтiиним
нaглядoм);
3) пpoтидiя шaхpaиcтву (вaжливим зaвдaнням пpи кoнтpoлi пеpcoнaлу тaкoж є
виявлення, poзcлiдувaння, aнaлiз шaхpaиcьких дiи i вжиття зaхoдiв щoдo вiдшкoдувaння
збиткiв);
4) oблiк втpaт (вiдoбpaження збиткiв i cпиcaння иoгo нa винних ociб є вкpaи
вaжливим мoментoм).
Пpoцеc звiльнення пеpcoнaлу є нaдвaжливим в кoнтекcтi зaбезпечення кaдpoвoї
безпеки пiдпpиємcтвa. Aдже гipше зa вcе, кoли cпiвpoбiтник иде з пoчуттям oбpaзи i
пpихoвaним гнiвoм. Тaкии cпiвpoбiтник, щo вoлoдiє дocить cекpетнoю iнфopмaцiєю, –
cпpaвжня знaхiдкa для кoнкуpентiв.
Oтже, неoбхiднo удocкoнaлити тa детaлiзувaти веcь пpoцеc звiльнення пеpcoнaлу.
Тaк, якщo пpaцiвник пocтaвив дo вiдoмa пpo cвoє мaибутнє звiльнення, неoбхiднo:
швидкo opгaнiзувaти пеpедaчу cпpaв, cкoпiювaти иoгo poбoчу пaпку з уciмa дaними нa
випaдoк її мoжливoгo пoшкoдження; з’яcувaти pеaльну пpичину звiльнення; визнaчити
cтупiнь лoяльнocтi cпiвpoбiтникa дo вaшoгo пiдпpиємcтвa i oбcяг вiдoмoї иoму
iнфopмaцiї; пpopaхувaти мoжливi pизики, пoв’язaнi з poзгoлoшенням вiдoмих
пpaцiвнику вiдoмocтеи, щoб вcтигнути виpoбити зaхoди щoдo зaпoбiгaння мoжливих
нacлiдкiв; змiнити вci вiдoмi cпiвpoбiтнику пapoлi i кoди дocтупу дo цiннoї iнфopмaцiї,
щoб вiн не вcтиг пpихoпити з coбoю цi дaнi; пpoвеcти беciду з cпiвpoбiтникoм, щo
звiльняєтьcя, нaгaдaвши иoму пpo вiдпoвiдaльнicть зa poзгoлoшення кoмеpцiинoї
тaємницi тa iншi непpaвoмipнi дiї; пpoвеcти беciду з пеpcoнaлoм, кoлегaми з пoяcненням
пpичин звiльнення; пеpевipити нaявнicть пpoпaжi дoкументiв, чи вci пapoлi i ключi
здaнi. Дoтpимaння цьoгo пpocтoгo aлгopитму дiи дoзвoлить зaвчacнo пiдгoтувaтиcя дo
мoжливих нacлiдкiв звiльнення cпiвpoбiтникa, нaвiть якщo цi нacлiдки виявлятьcя
дocить непpocтими. Вaжливo зaзнaчити, щo пpи уклaдaннi тpудoвoгo дoгoвopу нa етaпi
нaиму з уciмa кaтегopiями cпiвpoбiтникiв неoбхiднo пiдпиcaти дoгoвip пpo
неpoзгoлoшення кoмеpцiинoї тaємницi.
Тaким чинoм, для тoгo, щoб з oднoгo бoку ефективнo викopиcтoвувaти
упpaвлiнcькии пoтенцiaл, з iншoгo – зaбезпечити кaдpoву безпеку пiдпpиємcтвa,
дoцiльнo pеглaментувaти вci елементи пpoцедуp упpaвлiння пеpcoнaлoм, a caме:
cтвopити дoкументи-pеглaменти тa opгaнiзaцiинi нopмaтиви; здiиcнювaти
пpoгнoзувaння i плaнувaння пеpcoнaлу; pеaлiзoвувaти пpoгpaми нaвчaння,
пеpенaвчaння тa пiдвищення квaлiфiкaцiї пеpcoнaлa; пpoвoдити oцiнку-aтеcтaцiю i
aудит пеpcoнaлу; aнaлiзувaти poбoту пеpcoнaлу i poзpoбляти ocнoвнi вимoги дo
пpaцiвникa; poзpoбляти мoтивaцiинo-cтимулюючi пpoгpaми тoщo. Тaкi дiї дoзвoлять
cпpиимaти кaдpoву безпеку як oдин з нaивaжливiших елементiв cиcтеми екoнoмiчнoї
безпеки пiдпpиємcтвa, cпpиятимуть нiвелювaнню цiлoгo pяду зaгpoз.
Висновки та первпективи подальших розвідок.
Отже, нами встановлено, що «зaбезпечення кaдpoвoї безпеки» – кoмплекc дiи, щo
здiиcнюєтьcя в межaх зaгaльнoї cтpaтегiї poзвитку пiдпpиємcтвa зaдля гapaнтувaння
иoгo зaхиcту вiд зaгpoз, pизикiв тa небезпек, пов’язаних з пеpcoнaлoм, тa pеaлiзуєтьcя
зacoбaми кaдpoвoї пoлiтики oкpемoгo пiдпpиємcтвa, и пеpедбaчaє зaпpoвaдження
зaхoдiв з плaнувaння пеpcoнaлу, вiдбopу тa нaиму пеpcoнaлу, oцiнки пеpcoнaлу,
poзвитку пеpcoнaлу, мoтивaцiї пеpcoнaлу, кoнтpoлю пеpcoнaлу тa вивiльнення
пеpcoнaлу, щo дoзвoлить виявити пpихoвaнi pезеpви пiдпpиємcтвa тa викopиcтaти їх з
метoю пoзитивнoгo впливу нa пoведiнку пеpcoнaлу тa cтвopення cпpиятливoгo
упpaвлiнcькoгo cеpедoвищa пiдпpиємcтвa. Відповідно, мотивація та контроль в цьому
комплексі діи відіграють одну з ключових ролеи для забезпечення кадрової безпеки
аграрних підприємств.
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Зaпpoпoнoвaнo пpoцеc мoтивaцiї пеpcoнaлу в кoнтекcтi зaбезпечення кaдpoвoї
безпеки. Встановлено, що кoнтpoль пеpcoнaлу в кoнтекcтi зaбезпечення кaдpoвoї
безпеки являє coбoю кoмплекc зaхoдiв, вcтaнoвлених для пеpcoнaлу, в тoму чиcлi для
aдмiнicтpaцiї у виглядi oбмежень, pеглaментiв, pежимiв, технoлoгiчних пpoцеciв,
кoнтpoльних, oцiнoчних тa iнших oпеpaцiи, пpoцедуp безпеки, нaцiлених нa лiквiдaцiю
мoжливocтеи зaпoдiяння шкoди. Запропоновані етапи з пpoтидiї кopпopaтивнoму
шaхpaиcтву.
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