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Анотація
Вступ. Агропродовольчі холдинги відіграють провідну роль у забезпеченні продовольчої
безпеки країни, нарощенні експорту, впровадженні інноваційних технологій.
Актуальною науковою задачею є розробка інструментів удосконалення існуючих
стратегій розвитку агропродовольчих холдингів із метою забезпечення інклюзивного
агропродовольчого розвитку в інтересах країни та її громадян.
Метою статті є розробка концептуальних засад моделі інклюзивного розвитку
агропродовольчих холдингів в сучасних умовах.
Результати. Показано етапи та причини становлення українських агрохолдингів,
визначено їх роль в розвитку аграрного сектора, на який приходиться понад 40%
експорту окремих сільськогосподарських культур, що демонструють найвищу
врожайність серед інших конкурентів
Проаналізовано поточний стан агропродовольчих холдингів та вказано на наявність
об’єктивних причин трансформації моделі їх розвитку: вичерпання екстенсивних резервів
росту, наявність кадрового дефіциту, необхідність переходу до якісного зростання,
необхідність забезпечення рівних можливостей всіх учасників аграрного ринку. Вирішення
даних проблем можливе за умови впровадження інклюзивної моделі розвитку.
Запропоновано концептуальну модель системи інклюзивного розвитку агропродовольчої
сфери за чотирма компонентами: фінансова інклюзивність, технологічна
інклюзивність, ресурсна інклюзивність та інклюзивність людського капіталу. Вказано
на причини виникнення фінансових та технологічних бар’єрів в агропродовольчій сфері.
Наголошено на важливості продовження політики децентралізації як елементу
підвищення інклюзивності агропродовольчої сфери.
Висновки. За результатами проведеного дослідження визначено сутність поняття
«агропродовольчий холдинг» та дискусійні аспекти його подальшого розвитку.
Запропоновано структурну модель системи інклюзивного розвитку із визначенням
стратегічної мети по кожному компоненту, а також ключові напрямки впровадження
системи інклюзивного розвитку за ними.
Ключові слова: агропродовольчий холдинг, інклюзивний розвиток, система інклюзивного
розвитку, агропродовольча сфера, структурна модель системи інклюзивного розвитку
агропродовольчої сфери.

© Сергій Мирославович Дідух, 2020
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
8

Serhii DIDUKH
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Industrial Economics, Odesa
National Academy of Food Technologies (Odesa, Ukraine)
CONCEPT MODEL FEATURES OF THE INCLUSIVE DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD
HOLDINGS
Abstract
Introduction. Agro-food holdings have a leading role in ensuring the country's food security,
increasing exports, and introducing innovative technologies.
The urgent scientific task is to develop tools to improve existing strategies for the development of
agro-food holdings in order to ensure the inclusive development of agro-food in the interests of
the country and its citizens.
The purpose of the article is to develop the concept model features of inclusive development of
agro-food holdings in modern conditions.
Results. The stages and reasons for the formation of Ukrainian agricultural holdings are shown,
their role in the development of the agricultural sector is determined: they account for more than
40% of exports of certain crops that show the highest yields among other competitors.
The current state of agro-food holdings is analyzed and the existence of objective reasons for the
transformation of their development model is indicated: exhaustion of extensive growth reserves,
staff shortages, the need to move to quality growth, the need to ensure equal opportunities for all
agricultural market participants. The solution of these problems is possible under the condition of
introduction of inclusive model of development. The conceptual model of the system of inclusive
development of the agro-food sphere on four components is offered: financial inclusiveness,
technological inclusiveness, resource inclusiveness and inclusiveness of human capital. The
reasons for the emergence of financial and technological barriers in the agro-food sector are
indicated. The importance of continuing the policy of decentralization as an element of increasing
the inclusiveness of the agro-food sector was emphasized.
Conclusions. According to the results of the study, the essence of the concept of "agro-food
holding" and discussion aspects of their further development are determined. The structural
model of the system of inclusive development with the definition of the strategic purpose on each
component, and key directions of introduction of the system of inclusive development on them is
offered.
Keywords: agro-food holding, inclusive development, system of inclusive development, agro-food
sphere, structural model of inclusive development of agro-food sphere.
JEL classification: Q01
Вступ
Агропродовольчі холдинги за останні роки стали невід’ємною та важливою
складовою частиною української економіки. Вони відіграють вирішальну роль у
забезпеченні продовольчої безпеки країни, збільшенні валютних надходжень,
впровадженні інноваціиних технологіи та розвитку сільського господарства на
інноваціиних засадах.
В Україні на законодавчому рівні не визначено оптимальну структуру
агропродовольчого сектору. У такіи ситуації формування структури AПK відбувається
хаотично, и у цьому процесі провідну роль відіграють агропродовольчі холдинги, які за
короткии період змогли вибудувати ефективну вертикально інтегровану структуру, що
забезпечує високу рентабельність та використовує механізми інтенсивного розвитку.
Важливою науковою задачею на даному етапі є розробка методичних
інструментів трансформації існуючих стратегіи розвитку агропродовольчих холдингів з
метою забезпечення сталого та інклюзивного розвитку усього агропродовольчого
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комплексу із залученням малих і середніх підприємств, а також формування засад
інноваціино-інвестиціиного розвитку даного сектору економіки. Цілком зрозуміло, що в
інтересах країни формування такої системи розвитку, при якіи агропродовольчі
холдинги концентруватимуться не лише на отриманні прибутку та підвищенні
капіталізації, а и сприятимуть аграрному розвитку при більш рівномірному розподілі
доходів та результатів економічного зростання між учасниками діяльності.
Дослідженню теоретичних та прикладних аспектів впровадження інклюзивної
системи розвитку присвячено роботи таких учених, як: D. Acemoglu та J. Robinson, J. Gupta
& Vegelin, А.В. Базилюк, І.М. Бобух та С.М. Щегель, О.Г. Вдовічена, П.С. Єщенко,
А. Жуковська, Т.О. Зінчук, О.Д. Прогнімак та інших. На вирішенні проблем
агропродовольчої сфери України зосереджують свою увагу в наукових роботах
Р.І. Буряк, В.І. Копитко та О.В. Копитко, Ю.М. Лопатинськии, М.Й. Малік та М.А. Хвесик,
О.І. Павлов, В.А. Самофатова, О.В. Шубравська та інші.
Однак, у науковіи літературі не сформульовано концептуальні засади моделі
інклюзивного розвитку агропродовольчих холдингів та методологічні основи
формування системи інклюзивного розвитку агропромислового сектору.
Мета дослідження
Мета статті – розробка концептуальних засад моделі інклюзивного розвитку
агропродовольчих холдингів у сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу
В аграрніи науці та у нормативних актах не сформовании єдинии підхід до
визначення
терміну
«агропродовольчии
холдинг».
У
наукових
роботах
використовуються поняття «агрохолдинги», «агропромисловии холдинг» та
«агропродовольчии холдинг» без детального тлумачення їх сутнісних відмінностеи.
Відповідно до Закону України «Про холдингові компанії в Україні», холдинговою
компанією є «акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається
холдинговими корпоративними пакетами акціи, часток, паїв двох або більше
корпоративних підприємств. При цьому під холдинговим корпоративним пакетом акціи
розуміють такии пакет акціи підприємства, якии перевищує 50% їх загальної кількості
або є достатнім для вирішального впливу на иого діяльність» [1]
На думку Т.В. Мірзоєвої, агропродовольчии холдинг або агрохолдинг – це
«вертикально інтегрована структура, що здіиснює сільськогосподарську діяльність;
створюється, як правило, шляхом об’єднання сільськогосподарських підприємств з
потужними промисловими групами, фінансовими і сервісними структурами» [2, с. 91].
За визначенням А. Статівки, агрохолдингова компанія – це «специфічна форма
володіння корпоративними правами, за якої материнська компанія, маючи
контрольнии пакет акціи інших підприємств, управляє ними, контролюючи їх
діяльність, при їх об’єднанні в єдину організаціино-правову структуру з відповідними
цілями» [3, с. 62].
Ю.О. Нестерчук зазначає, що «агрохолдинг – якісно нова організаціина система
господарювання, за якої матеріальні (економічні, технологічні, ресурсні та ін.) фактори
знаходяться у тісному взаємозв’язку з соціальними, що сприяє відновленню порушених
міжгалузевих зв’язків та формуванню взаємостимулюючих соціально-економічних
процесів» [4, с. 179].
За визначенням І.Г. Храмової, агропродовольчими холдингами, або агрохолдингами, є «несільськогосподарські підприємства, які заимаються сільгоспвиробництвом» [5, с. 6].
У визначенні В.Г. Андріичука та І.С. Саса, «агропромисловии холдинг – це
переробне корпоративне підприємство, яке володіє, користується, а також
розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами часток, паїв чи акціи двох
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або більше аграрних підприємств; до складу такого холдингу можуть входити и дочірні
переробні підприємства та дочірні підприємства іншого профілю (збутові, торгівельні
тощо)» [6, с. 116].
Ми погоджуємось, що за своєю сутністю «агропродовольчии холдинг є
організаціиною формою вертикальної інтеграції в аграрніи галузі – це об’єднання, що
являють собою замкнуте коло: виробництво продукції сільського господарства, її
переробка та реалізація кінцевого продукту» [7, с. 32].
Досліджуючи діяльність українських агропродовольчих холдингів, необхідно
зазначити, що їх структура у більшості випадків не формалізована. На думку В.Г. Андріичука
та І.С. Саса, це «квазіхолдинги – окремі підприємства, які мають єдиного власника,
координують свою діяльність, але юридично не об’єднані» [6, с. 118].
Діисно, в умовах перехідної економіки превалюють економічні інтереси компаніи,
виражені прагненням до отримання бажаного фінансового результату, експансії та
завоювання ринків. Ці прагнення домінують над необхідністю створення формальних
канонічних структур, а подекуди суперечать їм. Саме тому неформалізована та не
структурована діяльність агропродовольчих холдингів є тимчасовим та вимушеним
явищем. Однак відстежувати та аналізувати діяльність агропродовольчих холдингів
такого типу на основі офіціиної статистики досить складно.
Формування українських агрохолдингів відбувалося в кінці 90-х років 20 століття
переважно внаслідок перетоку капіталів із інших високорентабельних галузеи
промисловості під впливом процесів диверсифікації.
Прискорення процесів формування агропродовольчих холдингів відбулося у
2005-2008 роках, коли на основі масштабного вливання капіталів, у тому числі
кредитних ресурсів, відбувався активнии процес придбання потужнішими холдингами
агрофірм та збільшення їх земельного банку. Формування та розвиток
агропродовольчих холдингів відбувається достатньо динамічно з того часу на основі
процесів злиття-поглинання, надконцентрації земельного банку та формування єдиної
фінансової системи для залучення кредитних ресурсів на більш сприятливих умовах.
Як бачимо, процес формування агропродовольчих холдингів відбувався на основі
екстрактивних інститутів, коли одна частина ринку мала доступ до дешевих кредитних
ресурсів (в тому числі європеиських банків), а інша частина знаходилася у менш
вигідних умовах і не могла скористатися сприятливою кон’юнктурою.
В останні десять років відбувається формалізація агропродовольчих холдингів на
основі їх структуризації, виходу на міжнародні ринки капіталу, зміни форм власності та
впровадження корпоративної структури.
На сьогоднішніи день агропродовольчі холдинги є важливою частиною аграрного
сектору України – вони забезпечують до 38% виробництва аграрної продукції країни та
до 41% експорту окремих сільськогосподарських культур [8, 9].
У 2019 році 28,7% усього виробництва зернових і зернобобових культур
забезпечували 508 підприємств, які обробляли понад 3000 га землі. Як свідчать дані
статистики, середня врожаиність таких підприємств є вищою, ніж в інших
сільськогосподарських підприємств – 65,4 ц/га (табл. 1).
Агропродовольчі холдинги ефективніше, ніж дрібніші господарства ,ведуть
господарську діяльність, залучають фінансові ресурси, впроваджують нові технології,
виходять на нові ринки збуту.
У дослідженні діяльності агропродовольчих холдингів одні автори
концентруються на перевагах, інші – детально описують недоліки та негативнии вплив
на АПК. На нашу думку, формування та розвиток агропродовольчих холдингів є
позитивним явищем для України у контексті забезпечення продовольчої безпеки,
виходу на міжнародні ринки та зростання експорту. Неможливо повністю відкидати
позитивні результати концентрації агропродовольчих активів на основі вертикальної
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інтеграції. Кількісне зростання та підвищення ефективності аграрного виробництва є
безперечно позитивними наслідками діяльності агрохолдингів.
Таблиця 1 – Групування підприємств за розмірами зібраної площі основних
сільськогосподарських культур у 2019 році [10]
Показники

Кількість підприємств
у % до загальної
одиниць
кількості

Обсяг виробництва
Урожаиність,
у % до загального
ц з 1 га
тис. т
обсягу виробництва

Зернові та зернобобові культури
Підприємства
з них з площею, га
до 100,00
100,01 ≤ 200,00
200,01 ≤ 500,00
500,01 ≤ 1000,00
1000,01 ≤ 2000,00
2000,01 ≤ 3000,00
понад 3000,00

34673

100,0

59982,1

100,0

53,7

21160
3665
4095
2766
1917
562
508

61,0
10,6
11,8
8,0
5,5
1,6
1,5

2426,4
2388,3
6334,1
9941,4
14031,0
7667,6
17193,3

4,0
4,0
10,5
16,6
23,4
12,8
28,7

35,8
44,6
47,6
50,3
52,7
56,2
65,4

Однак, при цьому не слід нехтувати негативними явищами, оскільки отримані
результати агроконцентрації є безперечно суперечливими. Це проявляється у
формуванні певних диспропорцій соціального та економічного розвитку, деформації
аграрного сектору, виснаженні аграрних ресурсів завдяки концентрації
агропродовольчих холдингів на виробництві найбільш прибуткових видів продукції.
На нашу думку, негативнии вплив агропродовольчих холдингів на аграрну сферу
починається там, де відбувається формування монопольного положення та
зловживання ним із порушенням інтересів дрібних учасників ринку, таких як
фермерські та сімеині господарства. Подекуди деформація виробництва та деградація
аграрних ресурсів є загрозливими у масштабах країни.
Необхідно усвідомити, що трансформація агропродовольчого сектору, кількісне
зростання сільськогосподарського виробництва недостатнього вплинуло на добробут
сільського населення та суспільства загалом.
Для сільських територій вплив формування нового типу відносин у агропродовольчій сфері виявився здебільшого руйнівним. Це полягало у депопуляції, занепаді
соціальної інфраструктури та погіршенні умов життя. Вплив агропродовольчих холдингів подекуди був негативним, оскільки вирішення першочергових задач побудови
високоефективного господарства не поєднувалося із вирішенням соціальних проблем.
Про необхідність створення нової моделі розвитку аграрної сфери на засадах та
принципах інклюзивності вказано у доповіді групи науковців Інституту економіки та
прогнозування на чолі з О.М. Бородіною [11], які зазначали, що модернізація
вітчизняного аграрного сектору має базуватись на забезпеченні доступу всіх верств
сільськогосподарського населення до економічних вигід від зростання у цьому секторі
та диверсифікації сільської економіки загалом.
Таким чином, першочерговою задачею є перехід від кількісного зростання, яке
має секторальнии характер, до комплексного розвитку агропродовольчого сектору.
Модернізація агропродовольчого виробництва нового типу повинна включати не
лише інноваціинии розвиток виробничої складової, але и формування принципово
нового механізму розвитку, системи інклюзивного розвитку на основі підвищення
якості людського капіталу, гармоніиного використання природних ресурсів та
формування середовища на основі принципів суспільного блага.
Інклюзивнии розвиток агропромислової сфери означає забезпечення рівних
можливостеи господарської діяльності для різних за розмірами, видами та масштабами
підприємств.
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Засадничі складові сучасної економічної діяльності – це фінансовий капітал,
людський капітал, ресурси та технології. Відповідно створення системи інклюзивної
економіки, на нашу думку, має базуватися на чотирьох ключових компонентах – це
фінансова інклюзивність, технологічна інклюзивність, ресурсна інклюзивність та
інклюзивність людського капіталу, які мають бути покладені в основу системи
інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери (рис. 1).
Технологічна інклюзивність

Ресурсна інклюзивність

Концептуальна модель системи інклюзивного розвитку
агропродовольчої сфери
Фінансова інклюзивність

Інклюзивність людського капіталу

Рис. 1. Концептуальна модель системи інклюзивного розвитку агропродовольчої
сфери *
* Складено автором
Дискримінація та нерівність в агропродовольчіи сфері можуть бути викликані
наявністю бар’єрів різного типу, у тому числі спричинених наявністю екстрактивних
інститутів. Наприклад, провідні українські агрохолдинги мають доступ до міжнародних
ринків капіталу та залучають довгостроковии позиковии капітал вартістю 6,25%
(МХП) [12] або 6,625% (Кернел), у тои час як малого та середнього розміру не мають
доступу до довгострокового кредитування та позичають капітал під 12,5–22,6%
річних [14].
Це приклад фінансового бар’єру, який створює диспропорції у розвитку та надає
конкурентну перевагу агрохолдингам. Саме тому важливу роль відіграє фінансова
інклюзія, яка полягає у створенні або вдосконаленні фінансової системи, що має
забезпечити рівний доступ до фінансових ресурсів та фінансових інструментів.
Технологічна інклюзія полягає у забезпеченні вільного перетоку технологічних
рішень без порушення патентного права та законодавства, вільний доступ до
інноваційних рішень та формування комунікативного середовища в аграрній сфері для
взаємовигідного трансферу технологій (у тому числі із використанням кластерного
підходу).
На сьогоднішній день розвинені країни мають технологічні переваги за рахунок
накопиченого раніше технологічного потенціалу. Для подолання відставання необхідно
сформувати в Україні власну інноваційну базу на основі державно-приватного
партнерства із залученням провідних рішень у сфері IT та машинобудування.
Прикладами усвідомленого впровадження технологічної інклюзивності
українськими агрохолдингами є запуск компанією «Кернел» багатофункціонального
порталу Open Agribusiness – першої в Україні комунікаційної платформи для спілкування
та нетворкінгу сільгоспвиробників. Зокрема, дана програма дозволяє партнерам
отримати фінансування від компанії для модернізації виробництва, збільшення
врожайності та ін., доступ до сервісу коригування GNNS для високоточної роботи
автоматизованої техніки всіх виробників на полях [15].
Щодо забезпечення інклюзивності людського капіталу, то наразі відбуваються
два протилежних за своїм напрямком процеси: першии – це підвищення кадрового
дефіциту агропродовольчих холдингів внаслідок відтоку кадрів з країни та урбанізації;
другии – інтенсивнии розвиток агрохолдингів формує запит на висококваліфіковании
персонал переважно у малих населених пунктах.
Агропродовольчі холдинги намагаються забезпечити належну якість людського
капіталу, переносячи офісні центри до великих міст, переходячи на аутсорсинг. При
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цьому у сільськогосподарському виробництві відбувається зростання заробітних плат
кваліфікованих працівників. Однак навіть підвищення рівня оплати праці не може
компенсувати диспропорції у розвитку інфраструктури. Молоді спеціалісти не готові
змінити комфортні умови міст на непристосовані села із відсутністю базових
структурних об’єктів. Тому особливе значення має забезпечення інклюзивності
людського капіталу агропродовольчої сфери.
Значення ресурсної інклюзивності агропродовольчої сфери пояснюється
маибутнім введенням ринку землі та особливими вимогами до ефективності аграрних
підприємств в умовах конкуренції, що зростає.
Земля є ключовим активом агропродовольчих підприємств, а тому забезпечення
рівного доступу учасників ринку до цього ресурсу, зокрема у правах на придбання
земельних угідь, забезпечення права законного власника чи орендаря користуватися
цим активом, є базовою цінністю у створенні системи ефективного інклюзивного
розвитку.
З іншого боку, аграрні підприємства здебільшого вичерпали екстенсивні засоби
подальшого зростання. Саме тому конкуренція спрямована на максимальне підвищення
ефективності завдяки оптимальному використанню сировинних ресурсів. Тому зусилля
держави, зокрема щодо антимонопольного регулювання, мають бути спрямовані на
створення однакових можливостеи для придбання ресурсів аграріями, як потужними,
так і фермерськими господарствами, для мінімізації ефекту масштабу виробництва та
недопущення цінової дискримінації. Характеристика системи інклюзивного розвитку
агропродовольчої сфери представлена в табл. 1.
Таблиця 1 – Структурна модель системи інклюзивного розвитку
агропродовольчої сфери*

Фінансова
інклюзивність

Рівнии (безбар'єрнии)
доступ до фінансових
ресурсів та фінансової
інформації

Технологічна
інклюзивність

Рівнии (безбар'єрнии)
доступ до сучасних
технологічних рішень в
агропромисловому
секторі.

Інклюзивність
людського
капіталу

Стратегічна мета

Рівні можливості для
реалізації людського
потенціалу, залучення
більшої кількості
населення до активної
економічної діяльності

Ресурсна
інклюзивність

Складові
системи

Рівнии (безбар'єрнии)
доступ до земельних,
сировинних ресурсів

Ключові напрями впровадження
✓ забезпечення рівного доступу до фінансових ресурсів
(кредитування, фінансових інструментів) різних учасників
ринку незалежно від виду та масштабів діяльності;
✓ підвищення
доступності
та
рівня
користування
фінансовими інструментами;
✓ забезпечення прозорості фінансової інформації
✓ розроблення та впровадження системи регулювання
ринкової поведінки та фінансової доброчесності;
✓ стимулювання розвитку платіжної інфраструктури.
✓ формування технологічних кластерів для розробки та
впровадження сучасних технологічних рішень;
✓ забезпечення трансферу технологіи зверху вниз та знизу
вгору;
✓ формування оптимальної системи стимулювання інноваціи
(законодавчі та бюджетні механізми)
✓ запровадження систем мотивації персоналу та їх участі в
акціонерному капіталі;
✓ формування високих стандартів оплати праці в
агропродовольчому секторі;
✓ забезпечення гендерної рівності;
✓ рівний доступ до освіти для усіх верств населення;
✓ забезпечення високих стандартів життя на селі.
✓ формування відкритих реєстрів земельних угідь;
✓ проведення відкритих конкурсів на здачу в оренду
земельних угідь (у тому числі державних);
✓ формування справедливої системи дистрибуції ресурсів
(пального, добрив, насіння тощо) для підприємств різних
типів та масштабів.

*Складено автором
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Важливим кроком до інклюзивності стала децентралізація, коли місцеві громади
самі визначають напрями використання фінансів та розпоряджаються власними
активом. Однак необхідно посилити ці процеси та залучити до них зокрема й
агропромислові холдинги.
На нашу думку, формування системи інклюзивного розвитку агропромислового
сектору матиме цілу низку позитивних економічних ефектів. Зокрема, відбудеться
підвищення рівня інвестицій у людський капітал на основі будівництва ефективної
взаємодії місцевої влади громад та агропідприємств різного рівня. Також можна
розраховувати на перехід місцевих громад до самозабезпечення, що зменшить соціальне
навантаження на агропромислові холдинги. Стратегічною метою є не дотації з бюджету
незахищених верств населення, а створення таких умов, коли вони зможуть самостійно
заробляти на життя завдяки активній економічній діяльності. Це відповідно позитивно
вплине на місцеві бюджети громад та дасть змогу підвищити фінансування суспільно
важливих проектів.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Агропродовольчі холдинги виникли та успішно розвивалися в умовах
становлення аграрної сфери України на ринкових засадах як відповідь на актуальні
проблеми свого часу, такі як забезпечення продовольчої безпеки і розвиток експортного
потенціалу та структуризація українського сільського господарства. Однак, вичерпавши
екстенсивні засоби зростання, вони постали перед необхідністю модернізації власної
моделі розвитку.
Подальше підвищення ефективності та продуктивності агропродовольчого
сектору можливе на основі гармоніиного поєднання інтересів різних галузеи сільського
господарства різних типів та форм підприємств завдяки співпраці на основі інклюзивної
моделі розвитку.
Представлена у роботі концептуальна модель системи інклюзивного розвитку
агропродовольчої сфери складається із чотирьох компонентів: фінансова
інклюзивність, технологічна інклюзивність, ресурсна інклюзивність та інклюзивність
людського капіталу. Запропонована нами структурна модель системи інклюзивного
розвитку агропродовольчої сфери вказує на стратегічну мету за кожним із компонентів
системи та містить ключові практичні напрями її впровадження.
Перспективи подальших досліджень з даної проблеми пов’язані із розробкою
алгоритму взаємодії різних типів підприємств при впровадженні системи інклюзивного
розвитку агропродовольчої сфери, в якіи агропродовольчі холдинги мають стати
стрижнем та основним двигуном цього процесу.
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ЕКОНОМІЧНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ НАСЛІДКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Павлов, О. І. Економічні, політико-правові та управлінські наслідки децентралізації
публічної влади в Україні [Текст] / Олександр Іванович Павлов, Ірина Олександрівна
Павлова, Тетяна Олександрівна Павлова, Олександр Ігорович Павлов // Український
журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 18–31. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. В процесі здійснення в Україні децентралізації влади та управління постають
проблеми як практичного, управлінського, так і теоретичного характеру, які потребують пошуку причин їх виникнення, та надання обґрунтованих пропозицій щодо їх
розв’язання.
Мета дослідження полягає у встановленні зв’язку і взаємозалежності між
концептуальними
засадами,
цільовими
установками,
суб’єктним
виміром
децентралізації публічної влади та її економічними, політико-правовими,
управлінськими наслідками. Для досягнення мети використано системний, географічний
та управлінський підходи, філософські, загальнонаукові та спеціальні методи.
Результати. У статті обґрунтовано новий підхід до розуміння сутності
децентралізації публічної влади в Україні, її економічних, політико-правових та
управлінських наслідків для державотворення. Проаналізовано концептуальні вади
децентралізації як такої, що обмежується виключно державним та самоврядним
суб’єктним вимірами, без приділення належної уваги в цьому процесі таким виразникам
© Олександр Іванович Павлов, Ірина Олександрівна Павлова,
Тетяна Олександрівна Павлова, Олександр Ігорович Павлов, 2020
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влади як бізнес-структури, громадські організації, державні органи регіонального та
районного рівнів, окремі громадяни. Доведено, з огляду на зазначені вади реалізації
реформи, обмежений характер їх економічних, політико-правових та управлінських
наслідків для вирішення актуальних завдань державотворення. Проаналізовано зв'язок
між децентралізацією публічної влади та майбутнім адміністративнотериторіального устрою України як унітарної держави.
Висновки. Наукове значення дослідження полягає у формуванні нової філософії публічної
влади, обґрунтуванні комбінованої вертикально-горизонтальної моделі децентралізації
влади та управління, прогнозуванні майбутнього адміністративно-територіального
устрою держави. Основні наукові положення та висновки дослідження можуть бути
використані в процесі подальшої територіальної організації на регіональному рівні,
розвитку публічної влади на засадах народовладдя.
Ключові слова: децентралізація публічної влади, економічні, політико-правові та
управлінські наслідки децентралізації, об'єднана територіальна громада, район, регіон,
територіальна організація влади.
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ECONOMIC, POLITICAL, LEGAL AND MANAGERIAL CONSEQUENCES OF THE
DECENTRALIZATION OF PUBLIC POWER IN UKRAINE
Abstract
Introduction. In the process of decentralization of power and management in Ukraine, there are
problems of both practical, managerial and theoretical nature, which require finding the reasons
for their emergence, and providing sound proposals for their solution.
The purpose of the research is to establish a connection and interdependence between the
conceptual framework, target settings, the subjective dimension of the decentralization of public
power and its economic, political, legal, managerial consequences.
System, geographical and managerial approaches, philosophical, general scientific and special
methods were used to achieve the goal (of SWOT-analysis, deduction and induction, comparison,
analysis and synthesis, statistical methods, of author's observations).
Results. The process of decentralization of power and governance in Ukraine, which began in
2015, is complex and contradictory due to the lack of theoretical validity of the reform and the
aggravation of the internal political situation due to the manifestations of centrifugal trends in
certain regions. The situation has been aggravated, on the one hand, by the historically established
practice of strict centralized administration and, on the other hand, by the fact that Ukraine was
part of the Soviet Union, which has disintegrated due to centrifugal tendencies. Therefore, from
the very beginning of nation-building in sovereign Ukraine, the topic of regionalism and
regionalization became unpopular among authorities. As a result, a community model was chosen
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in the decentralization of power and governance. This choice seemed to be a way of expanding the
powers of territorial communities and local governments.
Taking into account the existing approach to the territorial organization of power, the article
offers a new view of public power, of which the state power is a part, other subjects of public power
have been identified, the need to decentralize both vertically and horizontally the public power
has been justified, the bearers of which, apart from the state and local authorities, are business
structures, public organizations, citizens and their associations – communities.
Conclusions. Given the contradictory and incomplete nature of the reform, the economic, political,
legal and managerial consequences of decentralization of power have been analyzed, and the new
model of administrative and territorial structure of Ukraine has been justified.
The main scientific provisions and conclusions of the study can be used in the process of further
territorial organization at the regional level, the development of public authority on the basis of
democracy.
Keywords: decentralization of public power, economic, political, legal and managerial
consequences of decentralization, united territorial community, district, region, territorial
organization of power.
JEL classification: A1; H7; R5
Вступ
У процесі здіиснення в Україні децентралізації влади та управління постають
різного роду проблеми як практичного, управлінського, так і теоретичного характеру,
які потребують пошуку причин їх виникнення, та надання обґрунтованих пропозиціи
щодо їх розв’язання. Переважна більшість з цих проблем є наслідком відсутності
концептуальних засад реформування територіальної організації влади та
адміністративно-територіального устрою країни. Звідси певна непослідовність,
суперечливість, незавершеність діи владних структур всіх рівнів, и центральної влади
передусім, які знаходять свіи прояв в ході реалізації розпочатої шість років тому
реформи. Це стосується як формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ), так і
утворення нових раионів. На черзі – очікувана реорганізація регіонального рівня
адміністративно-територіального устрою, яка потребує від центральної влади
виважених кроків на цьому шляху, оскільки невдача може обернутися непередбаченими
наслідками не тільки для форми державного устрою України, а и державності як такої.
Такі заперечення мають під собою певне підґрунтя з огляду, по-перше, на
відсутність прогнозування тенденціи розвитку суспільних процесів з боку владних
структур, по-друге, ігнорування спадкоємності у здіисненні державної політики, потретє, неузгодженості діяльності різних гілок влади, центру і регіонів, по-четверте,
наявності серед широких прошарків населення правового нігілізму, зневіри до влади.
Все це потребує не тільки критичної оцінки здіисненого протягом останніх шести
років процесу реформування влади та управління, а и переосмислення сутності
публічної влади та спрямованості децентралізаціиних перетворень, їх ролі для
сьогодення і маибутнього української державності.
Україна робить лише перші кроки на шляху децентралізації публічної влади, тому
для неї теоретичного та практичного значення набувають здобутки з досліджуваної
проблеми зарубіжних фахівців. Наибільшии науковии інтерес являють собою публікації,
в яких міститься визначення централізації та децентралізації як певних шляхів
прииняття урядових рішень та здіиснення контролю за їх реалізацією [1],
розглядаються питання концептуалізації та вимірювання децентралізації [2],
виділяються різні види фінансової децентралізації [3], прослідковується еволюція такої
її форми як фіскальна децентралізація [4], обґрунтовується доцільність запровадження
реформи децентралізації публічної влади в окремих країнах [5; 6; 7].
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В Україні проблематика, пов’язана з децентралізацією публічної влади, наибільш
активно досліджується в останні роки, свідченням чого є захист дисертаціиних робіт
правниками [8; 9], економістами [10], фахівцями з державного управління [11].
Певною новизною вирізняються публікації вітчизняних авторів, присвячені
економічним [12; 13], політико-правовим [14; 15] та управлінським аспектам [16; 12]
досліджуваної проблеми.
Критичнии огляд літературних джерел з проблематики децентралізації публічної
влади в Україні свідчить про переважання у вітчизняному науковому дискурсі посилань
на публікації зарубіжних авторів, в яких увага акцентується на здобутках розвинутих
демократичних країн, що мають певні успіхи у розвитку інститутів народовладдя,
притаманних громадянському суспільству. З цієї причини ефективність використання
досвіду західних країн щодо здіиснення реформи децентралізації є доволі низькою через
відсутність в Україні сталих традиціи щодо участі громадян в управлінні державними та
суспільними справами.
Враховуючи, що в Україні впроваджується громадівська модель децентралізації
влади та управління, вітчизняні науковці концентрують увагу на розгляді питань,
пов’язаних з передаванням владних повноважень та відповідних ресурсів від
центральних органів виконавчої влади до ОТГ, розкритті сутності фінансової
децентралізації, обґрунтуванні шляхів зростання економічної спроможності
новостворених громад, підвищенні політичної активності органів місцевого
самоврядування.
Поза увагою економістів, правників, представників політичної та управлінської
науки залишаються процес еволюції в Україні публічної влади як такої, роль та місце
регіональних органів виконавчої влади, бізнес-структур, громадських організаціи в
територіальніи організації суспільства, обґрунтування нової моделі адміністративнотериторіального устрою України.
З урахуванням тематичних рамок та ступеня наукової розробки зазначеної
проблеми визначено мету та сформульовано завдання дослідження.
Мета дослідження
Метою статті є встановлення зв’язку і взаємозалежності між концептуальними
засадами, цільовими установками, суб’єктним виміром децентралізації публічної влади
в Україні та її економічними, політико-правовими та управлінськими наслідками. Для
реалізації мети сформульовано наступні завдання: визначення сутності та призначення
публічної влади у контексті реалізації реформи територіальної організації суспільства;
співставлення децентралізації з її дихотомією – централізацією та їх проявами в процесі
децентралізації публічної влади; встановлення послідовності та логіки трансформаціиних звершень на рівні базової та раионної адміністративно-територіальних
одиниць; прогнозування маибутнього адміністративно-територіального устрою країни.
Виклад основного матеріалу
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущені наявності спотвореного
уявлення в суспільніи свідомості та практиці державотворення щодо сутності
децентралізації влади та управління в Україні, яке проявляється в обмеженні її змісту
виключно передаванням владних повноважень і фінансових ресурсів від центральних
органів державної влади до ОТГ. Поза увагою реформаторів та наукової спільноти
залишилися такі носії публічної влади як регіональні та раионні органи державної
влади, обласні та раионні ради, бізнесові та підприємницькі структури, громадські
організації, людина як первиннии суб’єкт самоврядування.
Виходячи з цього, першочергової уваги у дослідженні процесу децентралізації
влади та управління заслуговують визначення поняття «публічна влада». На цьому
шляху існують певні труднощі, пов’язані, з одного боку, з неоднозначним тлумаченням
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англомовного терміну «public», якии перекладається українською мовою як
«державнии», та західноєвропеиською традицією поділу публічної влади на державну та
приватну, започатковану ще у 1980-х роках Ю. Габермасом [17], – з іншого. На наш
погляд, приватна влада, носіями якої є відповідні суб’єкти господарювання – це не що
інше, як економічна влада. Виразником економічної влади виступає держава,
впливовість якої вимірюється часткою державного сектору в економіці країни.
Складнощі щодо розуміння сутності поняття «публічна влада» зумовлені иого
відсутністю у законодавчих актах України та в енциклопедичних словниках.
Так, в енциклопедичному словнику з державного управління міститься лише
загальне визначення влади як здатності і можливості особи, соціальної групи, інституту,
організації проводити свою волю через певні засоби та канали впливу на діяльність і
поведінку людеи; подано її поділ на політичну (здіиснюється політичними структурами
та державними установами), економічну (ресурси, що перебувають у розпорядженні
держави та бізнес-еліт), соціальну (соціальнии статус індивіда, якии визначає ступінь
иого впливу на політику держави) [18, с. 98, 99].
Разом з тим, у юридичніи літературі наголошується на тому, що централізація є
невід’ємною ознакою державності [19, с. 68]. Відповідно до цього положення,
децентралізація нібито є кроком до послаблення державності, що не підтверджується
світовим досвідом.
Певні вади має визначення публічної влади у юридичніи енциклопедії, де вона
трактується як суспільно-політична влада, народовладдя, а до її видів віднесено місцеве
самоврядування та центральну державну владу [20, с. 196].
Ця традиція отримала своє продовження у розумінні сутності децентралізації в
передаванні управлінських функціи і завдань з верхніх на нижчі щаблі влади,
насамперед органам місцевого самоврядування [21, с. 22]. Хоча відомо, що відносини між
органами державної влади та органами місцевого самоврядування не мають ієрархічної
підпорядкованості.
Недосконалість наведених визначень свідчить про необхідність формування
нової філософії та парадигми публічної влади. В умовах здіиснення адміністративної
реформи потребують також переосмислення феномени централізації та децентралізації
в їх об’єктно-суб’єктному вимірі та змістовому наповненні.
З точки зору системного підходу будь-яка річ, явище, подія, процес, можуть
розглядатися як певна система. В цьому сенсі слід погодитися з тим, що кожен з органів
державної влади та органів місцевого самоврядування може сам по собі розглядатися як
система, елементами якої виступають структурні підрозділи та посадові особи [14, с. 13].
Якщо з урахуванням цього положення проаналізувати дискурс децентралізації у
форматі громадівської моделі, то децентралізація державної влади обертається для ОТГ
концентрацією (укрупнення територіальних громад) та централізацією (втрата
внаслідок об’єднання громад владних повноважень сільськими, селищними, міськими
радами та їх зосередження в адміністративних центрах новостворених територіальних
утворень). У процесі добровільного об’єднання територіальних громад деякі з
адміністративних центрів раионів набули статусу центрів ОТГ. Більш того, центрами
ОТГ стали шість обласних центрів (табл. 1).
Ця тенденція до централізації на рівні ОТГ набула свого продовження у вигляді
концентрації адміністративно-територіальних одиниць двох низових рівнів у
результаті утворення нових раионів.
З прииняттям у липні 2020 року постанови Верховної Ради України «Про
утворення та ліквідацію раионів» замість існуючих 490 адміністративних раионів було
утворено 136 нових раионів (з урахуванням 10 раионів АРК), що дещо перевищує їх
передбачувану кількість. Проте, не вдалося виити на заплановании мінімальнии рівень
щодо кількості населення одного раиону, про що свідчить наявність серед
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новоутворених раионів 19 адміністративно-територіальних одиниць з кількості
населення менше 150 тис. осіб.
Таблиця 1. Міста, які одночасно є адміністративними центрами ОТГ, районів і
областей*
Місто
Вінниця
Житомир
ІваноФранківськ
Луцьк
Суми
Тернопіль

Населення
міста, тис.
осіб
370,7
264,5

Площа
міста,
км²
113,2
61,0

Населення
громади,
осіб
371139
266853

Площа
громади,
км²
113,8
93,54

Кількість рад,
що об’єднані
в ОТГ
2
2

Населення, тис.
осіб /площа
раиону, км²
657,6 /6888,9
622,7/10505,8

236,6

37,0

242102

73,132

7

560,1/3913,1

221,1
263,5
221,8

42,0
95,4
72,0

219688
266306
224364

67,1
145,4
151,4

2
2
6

457,3 /5247,8
449,4 /6499,4
567,0 /6162,3

*Джерело: складено авторами на основі даних державної статистики
Водночас посилилась диспропорція між наибільш та наименш населеними
раионами (табл. 2).
Таблиця 2. Райони України з найбільшою та найменшою кількістю населення*
Раион

Харківськии
Донецькии
Одеськии
Дніпровськии
Львівськии
Запорізькии
Криворізькии
Горлівськии
Хмельницькии
Вінницькии
Верховинськии
НовгородСіверськии
Сватівськии
Щастинськии
Рахівськии
Косівськии
Вижницькии
Корюківськии
Бериславськии
Роздільнянськии

Область

Площа,
км²

Населен- Щільність
ня, тис. населення,
осіб
осіб /км²

Раиони з наибільшою кількістю населення
Харківська
2644,3
1762,8
666,7
Донецька
2895,1
1503,4
513,3
Одеська
3922,8
1375,9
350,7
Дніпропетровська
5605,7
1179,3
210,4
Львівська
4968,5
1150,4
231,5
Запорізька
4674,6
874,1
187,0
Дніпропетровська
5717,4
772,3
135,0
Донецька
2468,4
690,6
279,8
Хмельницька
10755,8
687,0
63,8
Вінницька
6888,9
657,6
95,4
Раиони з наименшою кількістю населення
Івано-Франківська
1271,7
30,5
23,9

Населення
центру раиону,
тис. осіб

Кількість
громад

1443,2
924,2
1017,7
987,2
724,3
731,9
624,6
244,0
273,9
370,7

15
6
22
17
23
17
15
9
27
16

5,8

3

Чернігівська

4630,5

66,4

14,3

13,0

4

Луганська
Луганська
Закарпатська
Івано-Франківська
Черновіцька
Чернігівська
Херсонська
Одеська

5329,1
3380,4
1845,2
853,7
1882,0
4578,7
4764,0
3564,4

80,9
81,2
82,8
85,7
91,0
91,7
99,1
104,2

15,1
24,0
44,8
100,4
48,3
20,0
20,8
29,2

17,1
8,6
15,5
8,6
4,0
12,9
12,4
17,8

7
5
4
5
9
5
11
9

*Джерело: складено авторами на основі даних державної статистики
Як свідчать дані табл. 2, адміністративними центрами восьми з десяти
наибільших за населенням раионів є обласні центри. До наименших населених раионів
відносяться переважно гірські та північні раиони, хоча чотири з десяти раионів
припадають на південні та східні області. Вражаючою є 58-кратна різниця в кількості
населення Харківського та Верховинського раионів. Значну насторогу викликає те, що
Харківськии раион за кількістю населення переважає 17 областеи України, а перша
п’ятірка наибільш населених раионів мають більшу кількість населення, ніж Волинська,
Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черновецька, Чернігівська області
(табл. 3). Така деформована за демографічною ознакою структура адміністративноISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
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територіальних одиниць, що належать до різних рівнів відповідного устрою країни,
підштовхує до висновку про имовірність скорочення кількості областеи шляхом їх
укрупнення.
Таблиця 3. Кількісна характеристика областей України на 01.11.2020 року*
Назва області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Кількість
раионів
6
4
7
8
4
6
5
6
7
4
8
7
4
7
4
4
5
3
7
5
3
4
3
5

Площа,
км²
26494,3
20137,4
31905,1
26522,9
29828,3
12761,3
27267,0
13950,0
28141,8
24569,8
26705,9
21819,7
24026,8
33316,8
28719,7
20058,8
23841,6
13820,0
31428,6
25473,8
20623,7
20938,3
8106,0
31899,0

Населення,
тис. осіб
1558,9
1035,4
3206,5
4165,8
1220,1
1256,8
1705,8
1373,2
1768,1
945,5
2149,6
2522,0
1131, 1
2381,5
1400,4
1157,3
1081,4
1045,9
2675,7
1037,6
1264,6
1206,4
904,4
1005,8

Щільність
населення, осіб/км²
58,7
51,4
100,5
157,0
40,3
98,4
62,5
98,4
62,8
38,4
80,5
115,5
46,8
71,5
48,7
57,6
45,3
75,6
85,1
40,7
61,3
57,6
111,5
31,5

Кількість
громад
63
54
86
66
66
64
67
62
69
49
37
73
52
91
60
64
51
55
56
49
60
66
52
57

*Джерело: складено авторами на основі даних державної статистики.
Порівняння кількості раионів у розрізі областеи свідчить про їх коливання в
діапазоні від трьох (Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області) до восьми
(Донецька, Луганська області).
До областеи з наибільшою кількістю раионів відносяться и Одеська (табл. 4).
Інформація, яку наведено у табл. 4, переконує у відсутності науково-обґрунтованих
розрахунків при приинятті рішення щодо утворення нових раионів. Справа не тільки в
наявності значних диспропорціи між Одеським та іншими раионами за кількістю їх
населення, яка складає від 6 до 13 разів. Одеськии раион має значні переваги перед
іншими завдяки соціально-економічному, інтелектуальному та культурному потенціалу
иого адміністративного центру, якии протягом останнього півтора сторічного періоду
еволюціонував за своєю статусною належністю від третього міста Росіиської імперії до
центру адміністративного раиону суверенної України. Однак цеи статус теж можна
визнати за позитив, оскільки у 1990-ті роки один з раионів Одеси у просторовому відношенні став південною частиною приміського Комінтернівського раиону, якщо мати на
увазі иого розташування в межах селища Котовського. Виглядає цілком прогнозованим,
що до складу Одеського раиону увіишли громади трьох наибільш потужних за своїми
ресурсами приміських громад, які до цього належали до Біляївського, Лиманського та
Овідіопольського раионів, кожнии з яких є економічно спроможним сам по собі. Звісно,
разом з Одесою вони стануть ще міцніше. Без сумніву, більше користі від такого
адміністративного альянсу отримає центр нового раиону. Питання в іншому, – а що
чекає на інші шість раионів області? Вочевидь, воно є риторичним.
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Кількість
громад

Березівськии раион (адмініБерезівськии, Іванівськии,
9,5
стративнии центр: м. Березівка)
Миколаївськии, Ширяївськии
Білгород-Дністровськии раион Білгород-Дністровськии, Саратськии,
(адміністративнии центр:
Татарбунарськии,
49
м. Білгород-Дністровськии)
м. Білгород-Дністровськии
Болградськии раион
Арцизькии, Болградськии,
(адміністративнии центр:
15
Тарутинськии
м. Болград)
Ізмаїльськии раион (адмініІзмаїльськии, Кіліиськии,
71,8
стративнии центр: м. Ізмаїл)
Репіиськии, м. Ізмаїл
Одеськии раион
Біляївськии, Лиманськии, Овідіо(адміністративнии центр:
польськии, міста Біляївка, Одеса,
1017,7
м. Одеса)
Теплодар, Чорноморськ, Южне
Подільськии раион
Ананіївськии, Балтськии, Кодимськии,
(адміністративнии центр:
Любашівськии, Окнянськии, Поділь40,4
м. Подільськ)
ськии, Савранськии, м. Подільськ
Роздільнянськии раион (адміні- Великомихаилівськии, Захарівськии
17,8
стративнии центр: м. Роздільна)
Роздільнянськии

Населення
раиону, тис. осіб

«Старі» раиони та міста обласного
значення, що увіишли до складу
нового раиону

Площа
раиону, км²

Раион

Населення
центру раиону,
тис. осіб

Таблиця 4. Нові райони Одеської області*

5551,6

109,4

16

5220,6

201,4

16

4559,4

154,5

10

3434,4

206,2

6

3922,8 1375,9

22

7063,6

229,9

12

3564,4

104,2

9

*Джерело: складено авторами на основі даних державної статистики
Включення до складу раиону, крім Одеси, ще чотирьох міст обласного значення
порушує природно-географічнии та соціально-економічнии поділ системи територіальної організації суспільства на її сільську та міську підсистеми. Відтепер, як на рівні
ОТГ, так і раиону, сформовано змішании сільсько-міськии територіальнии агломерат без
акцентів на иого руральну чи урбанну складову.
Не можна залишити поза увагою нову адміністративну належність південних
громад, представлених значною часткою болгарського, гагаузького та молдавського
етносів, що віднесені до Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського
раионів, в результаті чого шість раионів втратили статус раионних адміністративних
центрів. Безсумнівно, що при приинятті такого рішення передусім були враховані
політичні інтереси центральної влади, які пов’язані з послабленням в південних раионах
відцентрованих тенденціи.
Аналіз процесу децентралізації влади та управління на поточнии момент
спонукає до думки щодо свідомого відсторонення від активної участі в процесі
децентралізації регіональної та раионної ланок державної виконавчої влади. На
першому етапі реформи – при створенні ОТГ, вони формувалися з сусідніх сіл та селищ з
попередньо визначеним адміністративним центром. На другому етапі – при ліквідації
існуючих 490 раионів та створені 136 нових, ці територіальні одиниці компонувалися за
рахунок ОТГ, створених в межах «старих» адміністративних раионів. Причому цеи
процес відбувався в умовах загострення відносин між лідерами ОТГ та керівництвом
раионних державних адміністраціи та раионних рад як представницьких органів громад,
що стало наслідком перерозподілу владних повноважень та фінансової децентралізації
на користь новоствореної базової самоврядної одиниці.
Як результат – відбулося певне суміщення та накладання одне на одне владних
повноважень, з одного боку, вказаних органів публічної влади раионної ланки и
адміністрації ОТГ, та тих самих органів раионної та обласної ланок, – з іншого. Отже, на
поверхню процесу децентралізації виишли периферіині по відношенню до центру
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органи виконавчої влади, уособленні обласними та раионними державними
адміністраціями. Зазначена обставина актуалізувала постановку питання про ступінь
об’єктивної обумовленості розпочатої реформи територіальної організації влади, а
також про її чинники.
Децентралізація публічної влади, як і будь-яка справа, має під собою історичні,
політико-правові, економічні підвалини та проявляється через об’єктивне протиріччя
між народовладдям та системою державного бюрократичного апарату, тобто народом
як носієм суверенітету і єдиним джерелом влади та державою як організацією, яка є
виразником, з одного боку, загальнодержавних інтересів, та правлячої меншості (еліти),
– з іншого. В Україні це протиріччя посилюється самою природою унітаризму, яка
проявляється у переваженні доцентрових сил над відцентрованими, внаслідок чого
відбувається «…хибне скатування до «надцентралізації» державної влади, що
призводить до поступового зростання соціально-економічних диспропорціи та
порушення системних зв’язків між центральним, регіональним і локальним рівнями
державно-територіальної організації суспільства» [22, с. 136].
Це знаишло свіи прояв у міжбюджетних відносинах, які були успадковані від
радянської адміністративно-командної системи управління та її централізованої моделі
бюджетного федералізму. Проте, така система міжбюджетних відносин наштовхується у
багатьох унітарних державах на дію тенденції до посилення бюджетної децентралізації,
виразниками якої є адміністративно-територіальні одиниці регіонального рівня, що
свідчить про доцільність процесу вертикальної децентралізації по лінії «центральна
влада – влада регіонів».
Не тільки з точки зору економічного, а и політико-правового підходу,
«вирішальне значення для територіальної структуризації влади має вертикальнии
розподіл повноважень між різними рівнями публічної влади та ефективність взаємодії
між ними» [14, с. 7].
Зазначении підхід до реформи територіальної організації влади поділяють и
західні дослідники. Так, Чеим Г. Шаббір підкреслює, що децентралізація влади – це
«передавання повноважень, відповідальності та ресурсів через механізм деконцентрації
влади, тобто делегування повноважень від центру – до нижчих рівнів органів виконавчої
вертикалі» [23, с. 11].
Однак природнии порядок розвитку зазначеного процесу був порушении подіями
2013–2014 років в Криму та на Сході країни.
Проте, в Україні продовжувала набирати силу політика посилення централізації,
наслідком чого стали: істотна залежність територіи від центру; низькии рівень інвестиціиної привабливості територіи; деградація сільської місцевості, складна демографічна
ситуація; низька якість надання публічних послуг; низькии рівень довіри до влади;
високии рівень корупції; низька ефективність управлінських рішень. Як наслідок цього
– на початок реформи тільки шість регіонів України були самодостатніми [24].
Все це разом стало передумовою для переосмислення підходу до оптимізації
організації та функціювання публічної влади. У 2014 році було схвалено «Концепцію
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні», яку починала розробляти у 2008–2009 роках робоча група фахівців з місцевого
самоврядування. Як свідчить сама назва Концепції, в основу територіальної організації
влади було покладено реформування місцевого самоврядування, на що малися причини
об’єктивного характеру. Але ігнорування на час прииняття Концепції гостроти ситуації,
яка склалася після подіи в Криму та на Донбасі, в південних та південно-східних регіонах
країни, свідчило про неготовність центру до конструктивного діалогу з владою регіонів
як політичною (виконавчою), так і економічною (бізнесом).
Що стосується відповідності змісту Концепції викликам, які постали перед
країною, слід зазначити, що вона не позбавлена певних вад. Передусім в ніи лише
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декларується необхідність удосконалення системи територіальної організації влади без
розкриття її механізму, напрямів та суб’єктного виміру. До недоліків місцевого
самоврядування в цьому документі віднесено відсутність у більшості громад бюджетних
установ, комунальних підприємств, звідси курс не на їх створення, а на об’єднання
громад [25]. Але чи можна розв’язати цю проблему через використання системи дотаціи
в умовах дефіциту державного бюджету. Очевидно, що ні, так само як і за рахунок
встановлення прямих міжбюджетних відносин за відсутності міцної бази оподаткування
у вигляді конкурентоспроможних суб’єктів господарювання.
Безперечно, децентралізація публічної влади передбачає трансформацію всієї
сукупності її структурних елементів, об’єднаних спільністю ознак, пов’язану з
отриманням усіма її рівнями більшої кількості владних повноважень, самостіиності,
ресурсів для прииняття ефективних і результативних рішень в інтересах населення
певного локального простору та країни в цілому.
Зміни, що відбувається в процесі децентралізації, проявляються в різних сферах
суспільного життя і в першу чергу, в економічніи, оскільки за рахунок фінансової
спроможності ОТГ забезпечується функціонування закладів охорони здоров’я, освіти,
соціальнии захист населення.
Із внесенням змін до Податкового та Бюджетного кодексів України значно
розширились джерела наповнення бюджетів ОТГ (шляхом передання з державного до
місцевих бюджетів низки податків, зборів і неподаткових платежів). В результаті цього
власні доходи місцевих бюджетів збільшилися з 68,6 млрд грн. у 2014 році до
267 млрд грн. у 2019 році [24].
У 2018 році обсяг місцевих бюджетів уперше перевищив обсяг державного
бюджету и становив 52% консолідованого бюджету України. Частка місцевих податків і
зборів у доходах місцевих бюджетів зросла з початку реформи у 12 разів і досягла рівня
30% [12, с. 18].
Такі кардинальні зміни у сфері міжбюджетних відносин свідчать про підвищення
політичної ваги та управлінської компетенції ОТГ як адміністративно-територіальних
одиниць базового рівня.
Посилення механізму саморозвитку ОТГ об’єктивно сприяє трансформації всієї
системи управління, включаючи и її державну складову, спрямовану на розширення
самостіиності інших суб’єктів публічної влади, становлення реального народовладдя.
Формування ОТГ в межах нерозривної території зі змішаним складом населення
сприяло створенню сільсько-міських конвергентно-континуальних агломераціи, що в
подальшому сприятиме їх інклюзивному розвитку. Це в свою чергу призведе не тільки
до змін в політиці та управлінськіи діяльності, а и спричинить прииняття певних нормативно-правових актів з метою унормування нових тенденціи в територіальніи організації влади. Доцільність подібних політико-правових та управлінських новаціи набула
своєї завершеності у зв’язку з утворенням нових раионів, до складу яких увіишли міста
обласного, раионного значення, селища та села. Таким чином сформувався просторовии
феномен, за фасадом якого нібито зникла така проблема як соціально-економічні
відмінності між селом та містом, а система розселення набула ознак цілісності.
Після реформування раионного рівня адміністративно-територіального устрою
України доречними виглядають і зміни иого регіонального рівня. Більш імовірним є
очікування иого оптимізації за логікою концентрації (укрупнення) з огляду на наявну
кількість новостворених громад та раионів. В цьому сенсі можна спрогнозувати
зменьшення кількості регіонів. При реалізації цього підходу за географічним принципом
можуть бути утворені Західнии, Північнии, Східнии, Південнии та Центральнии
мегарегіони, внаслідок чого більшість існуючих на поточнии момент регіональних
центрів втратять свіи статус, залишившись адміністративними центрами раионів, а
шість з них – одночасно и центрами ОТГ.
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Наслідками подібного адміністрування щодо територіальної організації влади
вочевидь стане незадоволення регіональних управлінських та бізнесових еліт,
спрямованість поведінки яких за такого сценарію подіи передбачити не важко. Своє
негативне ставлення до цього викажуть и пересічні громадяни «ущільнених» регіонів.
Причини можливих протестних настроїв лежать на поверхні та вкорінені в історичну
пам’ять, яка асоціюється з втратою «соціального обличчя» колишніх обласних центрів
Української РСР – Дрогобича та Ізмаїла.
Щоб не сталося те, чого так лякається українська владна верхівка протягом усіх
років незалежності, а саме неконтрольованих нею відцентрових тенденціи, доцільно
обрати іншии шлях реформування регіонального рівня.
На наше переконання, він полягає в тому, щоб згрупувати наявні регіони без
порушення їх статусу як адміністративних центрів регіонів, в одинадцять нових
територіальних утворень у вигляді певних земель за їх історичними та
соціокультурними ознаками, що сприятиме їх міжрегіональніи сгуртованості та
національніи єдності на засадах сфомульованої національної ідеї, з урахуванням
специфіки українських земель.
Запропоновании підхід дозволить поширити процес децентралізації публічної
вдади на усі адміністративно-територіальні одиниці, врахувати культурно-історичну
специфіку земель та підвищить їх відповідальність за реалізацію державної політики з
залученням до участі в цьому процесі не тільки органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, а також громад, бізнес-структур, громадських організаціи,
окремих громадян и головне – убезпечить від автономістських і сепаратисьських загроз.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Децентралізація публічної влади в Україні як першии крок на шляху до реформи
територіальної організації суспільства за умови її достатньої концептуальної
обґрунтованості, цілеспрямованості, всеосяжності та повсюдності в якості своїх
наслідків мала б сприяти гармонізації народовладдя, зміцненню економічного та
політичного суверенітету української держави. На практиці децентралізація публічної
влади відбувається тільки по горизонталі за участю центральних органів виконавчої
влади та ОТГ як базової ланки місцевого самоврядування та низової складової
адміністративно-територіального устрою країни.
Основною причиною цього є відсутність концепції публічної влади як такої та
парадигми територіальної організації суспільства. Звідси – накладання централізації та
децентралізації одне на одне, обмеження останньої передаванням владних повноважень
і ресурсів від державної влади до самоврядного інституту з наступною інтеграцією в
систему цих відносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування
раионного рівня.
Поки що малопрогнозованими виглядають структурні зміни в адміністративнотериторіальному устрої держави на рівні регіонів.
Відповідно, важко передбачити наслідки розпочатої реформи децентралізації для
форми державного устрою країни та державотворення в цілому.
З огляду на це, перед науковою спільнотою, представниками різних галузеи
наукових знань, що є причетними до розв’язання актуальних теоретичних та
практичних завдань, які постали перед Україною на сучасному етапі її державотворення,
виникла невідкладна проблема формування концептуальних засад парадигми публічної
влади та управління в Україні. В контексті означеної наукової проблеми перспективи
подальших досліджень пов’язані передусім з визначенням суб’єктності публічної влади
та управління, сутності політичної та економічної влади, її носіїв, обґрунтуванням
економічних підвалин народовладдя, моделі адміністративно-територіального устрою
України на засадах народного та державного суверенітету.
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Анотація
Вступ. У статті встановлено, що ефективне залучення та використання
кваліфікованих трудових ресурсів є одним з ключових факторів економічного зростання
країни. Багатофакторний вплив міграції на соціально-економічне становище країни
вимагає постійного удосконалення системи регулювання міжнародної трудової міграції
задля отримання соціально-економічних переваг від участі держави у міграційних
процесах тощо.
Метою дослідження, попри наявність необхідного теоретико-методологічного базису
та понятійного апарату досліджуваної проблематики, є подальше теоретичне
обґрунтування, розробка науково-методичних засад і практичних рекомендацій,
спрямованих на удосконалення системи регулювання міжнародної міграції економічно
активного населення в умовах глобалізації.
Результати. Визначено, що економічна категорія «міжнародна трудова міграція» є
безпосереднім проявом існування міжнародного (світового) ринку праці, який
розвивається внаслідок нерівномірності розподілу трудових ресурсів між країнами.
Встановлено основні причини інтенсифікації міграційних процесів у світовому
господарстві. Надано трактування поняття трудової міграції як переміщення
персоналу за кордони окремих територій всередині країни чи за її межами, обумовлене
зміною місця зайнятості та проживання. Як суспільне явище міграція включає в себе три
параметри: зміну особою координат свого місцезнаходження (фактор мобільності),
наміри особи покращити свій матеріальний і соціальний стан (фактор потреби) і
намагання особи облаштуватися на новому місці і вважати його своєю «другою
батьківщиною» (фактор стабільності). Визначено в залежності від класифікаційних
критеріїв базові види трудової міграції. При цьому чинники, що зумовлюють трудову
міграцію персоналу, за джерелом виникнення можна поділити на внутрішні (ендогенні) і
зовнішні (екзогенні). Досліджено основні мотиви виїзду громадян за кордон з метою
працевлаштування.
Висновки. Обґрунтовано позитивні та негативні наслідки міжнародної міграції
економічно активного населення. Визначено сфери зайнятості українських трудових
мігрантів за кордоном.
Ключові слова: міграція, міграційні процеси, міжнародна трудова міграція, трудовий
мігрант, міграційна політика, економічна активність населення, державне регулювання.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF INTERNATIONAL LABOR
MIGRATION DEVELOPMENT: SOCIO-ECONOMIC CONTEXT
Abstract
Introduction. The article states that the effective attraction and use of skilled labor is one of the
key factors of economic growth. The multifactorial impact of migration on the socio-economic
situation of the country requires constant improvement of the system of regulation of
international labor migration in order to obtain socio-economic benefits from state participation
in migration processes and so on.
The purpose of the study, despite the necessary theoretical and methodological basis and
conceptual apparatus of the studied issues, is further theoretical substantiation, development of
scientific and methodological principles and practical recommendations aimed at improving the
system of international migration of economically active population in globalization.
Results. It is determined that the economic category "international labor migration" is a direct
manifestation of the existence of the international (world) labor market, which is developing due
to the uneven distribution of labor resources between countries. The main reasons for the
intensification of migration processes in the world economy have been identified. The
interpretation of the concept of labor migration as the movement of personnel outside certain
territories within the country or abroad, due to a change of place of employment and residence.
As a social phenomenon, migration includes three parameters: a person's change of coordinates
of their location (mobility factor), a person's intentions to improve their financial and social status
(need factor) and a person's attempt to settle in a new place and consider his/her "second home"
(stability factor). The basic types of labor migration are determined depending on the
classification criteria. In this case, the factors that determine the labor migration of personnel,
according to the source, can be divided into internal (endogenous) and external (exogenous). The
main motives for citizens to go abroad for employment have been studied.
Conclusions. The positive and negative consequences of international migration of the
economically active population are substantiated. The areas of employment of Ukrainian labor
migrants abroad have been identified.
Key words: migration, migration processes, international labor migration, labor migrant,
migration policy, economic activity of the population, state regulation.
JEL classification: J21
Вступ
Значні геополітичні трансформації справляють вплив на всі без винятку аспекти
життя суспільства, зокрема и на міграціині процеси. Інтенсивність, характер,
спрямованість міграціи населення України кардинально змінилися після розвалу СРСР
та здобуття незалежності, завдяки чому країна відкрилася для світу, а її громадяни
набули право на свободу пересування. Підписання Угоди про асоціацію та шлях до
безвізового режиму між Україною та ЄС спричинили проведення низки важливих
реформ у сфері міграціиного менеджменту. Водночас, анексія Криму та зброинии
конфлікт на Донбасі обумовили масштабні вимушені переміщення населення, глибоку
економічну кризу та інтенсифікацію трудової міграції.
Розвиток глобалізаціиних процесів у світовіи економіці дозволяє узгоджувати
попит та пропозицію на персонал незалежно від країни походження працівника і
призводить до виникнення явища міжнародної трудової міграції. Досвід
високорозвинених країн показує, що ефективне залучення та використання
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кваліфікованих трудових ресурсів є одним з ключових факторів економічного зростання
країни [1]. Натомість міграція низькокваліфікованих працівників, які не є дефіцитними
для економіки країни, призводить до збільшення безробіття серед місцевого населення,
зниження заробітної плати в галузі та зростання соціального напруження. Багатофакторнии вплив міграції на соціально-економічне становище країни вимагає постіиного
удосконалення системи регулювання міжнародної трудової міграції задля отримання
соціально-економічних переваг від участі держави у міграціиних процесах тощо.
Важливі теоретичні та практичні аспекти регулювання міграції кваліфікованих
кадрів покладені в основу досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема
вчених О.В. Кислициної, І.І. Кукурудзи, Е. Лібанової, О.А. Малиновської, О.А. Мельниченка, О.В. Нагорнової, О.Р. П'ятковської, А. Румянцевої, С. Семикіної та ін. Проте, попри
беззаперечні досягнення дослідників, недостатньо вивченими залишаються
концептуальні засади і критеріальні підходи до прогнозування обсягів міграції
кваліфікованих трудових мігрантів. Подальшого опрацювання вимагають методичні
підходи до оцінювання масштабів потенціиної міграції кваліфікованих кадрів, які б
відображали стан міграціиних настроїв населення та дозволили спрогнозувати обсяги
та напрями міграціиних потоків для ефективного регулювання міграціиних процесів.
Мета та завдання статті
Попри наявність необхідного теоретико-методологічного базису та понятіиного
апарату досліджуваної проблематики існує необхідність подальшого теоретичного
обґрунтування, розробки науково-методичних засад і практичних рекомендаціи,
спрямованих на удосконалення системи регулювання міжнародної міграції економічно
активного населення в умовах глобалізації через дослідження теоретичних основ
глобалізації, визначення сутності та дослідження стану та тенденціи міжнародної
міграції кваліфікованих кадрів, діагностику соціально-економічних наслідків трудової
міграції в Україні та світі тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження
Міжнародна міграція робочої сили набула значного поштовху в кінці XX – на
початку XXI століття і стала одним з наибільш характерних проявів процесу інтеграції
національних економік, зростання взаємозв’язку і взаємозалежності між країнами, що
відомии у науковіи літературі під назвою глобалізація.
Термін «міграція» походить від латинського слова, що означає переміщення,
переселення. Вперше поняття «міграція» вводить у науковии вжиток у 1885 році
англіиськии учении Е. Равенштеин у статті «Закони міграції» [2]. Автор визначає
масштаби та тренди міграції у Великобританії, наводить власну класифікацію мігрантів,
визначає основні групи чинників, що впливають на прииняття особою рішення про
міграцію.
Як економічна категорія міжнародна трудова міграція є безпосереднім проявом
існування міжнародного (світового) ринку праці, якии розвивається внаслідок
нерівномірності розподілу трудових ресурсів між країнами. Персонал залучається в
країни, де попит на робочу силу відповідного рівня освіти та з необхідними навичками
и професіиними компетенціями перевищує її пропозицію. У випадку, коли працівник не
може реалізувати власнии потенціал, він прагне до переміщення в країну, де існує вільне
робоче місце, що відповідає рівню иого професіиної компетенції. Якщо країна не може
забезпечити відповідними робочими місцями працівників на національному ринку
праці, виникає явище відтоку персоналу.
Інтенсифікація міграціиних процесів у світовому господарстві зумовлена
кількома причинами [3, с. 146; 4, с. 367; 5, с. 143]:
1) тенденцією до збільшення контрасту у рівнях економічного і соціального
розвитку країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили і населення;
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2) зростанням міжнародного руху капіталу і функціонування транснаціональних
корпораціи, які сприяють з'єднанню робочої сили і капіталу;
3) демографічною кризою в розвинутих країнах, що виявляється в скороченні
кількості працездатних осіб і збільшенні людеи похилого віку;
4) наявністю великої кількості непрестижних робочих місць у сфері послуг,
охороні здоров’я, будівництві, сільському господарстві тощо, на які корінні жителі идуть
неохоче;
5) наявністю і насиченістю інформаціиних зв’язків між країнами або їх
відсутністю;
6) міжнаціональними, релігіиними, політичними проблемами тощо.
У наукових працях, нормативних документах можна знаити різні трактування
поняття трудової міграції. У наибільш загальному розумінні трудова міграція населення
розглядається як переміщення персоналу за кордони окремих територіи всередині
країни чи за її межами, обумовлене зміною місця заинятості та проживання. Як суспільне
явище міграція включає в себе три параметри: зміну особою координат свого
місцезнаходження (фактор мобільності), наміри особи покращити свіи матеріальнии і
соціальнии стан (фактор потреби) і намагання особи облаштуватися на новому місці і
вважати иого своєю «другою батьківщиною» (фактор стабільності).
Поняття трудового мігранта можна знаити у тлумаченнях міжнародних
організаціи з дослідження та регулювання міграціиних процесів. Міжнародна
організація з міграції визначає трудову міграцію в аспекті виїзду в іншу країну на
постіине місце проживання з метою наиму на роботу. Термін «міграція» фахівці
Міжнародної організації з міграції застосовують як до окремих осіб, так і до членів сімеи,
що переїжджають до країни або регіону з метою покращення їх матеріальних або
соціальних умов проживання та поліпшення перспектив для себе та членів сім’ї.
Рекомендація Організації Об’єднаних Націи зі статистики міжнародної міграції визначає
мігранта як особу, яка проживала в іноземніи країні протягом більш ніж одного року,
незалежно від причин, з власної волі або примусово. При такому визначенні ті, хто
приїжджає на більш короткі періоди, себто туристи або бізнесмени, вважатися
мігрантами не будуть. Проте, загальнии термін включає певні види короткострокових
мігрантів, таких як сезонні сільськогосподарські робітники [6, с. 14-15].
У Європеиськіи конвенції про правовии статус трудящих-мігрантів визначення
трудового мігранта трактується з боку правової можливості иого заинятості у певному
регіоні та означає громадянина однієї країни, якому інша країна дозволила перебувати
на її території для здіиснення оплачуваної роботи [7, с. 1].
За визначенням інституту демографії та соціальних досліджень Національної
академії наук України під трудовою міграцією слід розуміти переміщення у просторі, що
здіиснюються індивідами з метою підвищення рівня життя на основі більш вигідного
використання власної робочої сили без зміни постіиного місця проживання [8, с. 8].
Я. Волоско поруч із поняттям трудової міграції виділяє пов'язану з нею міграцію
економічну. Економічна міграція – це переселення мешканців із соціально-економічних
причин, унаслідок погіршення умов життя і праці, які призводять до бідності та злиденності широких мас, водночас спричиняючи масове розшарування в суспільстві, що створює підґрунтя для поляризації та протистояння, конфліктів і суперечностеи [9, с. 23].
Залежно від класифікаціиних критеріїв виділяють такі види трудової міграції
(табл. 1). Чинники, що зумовлюють трудову міграцію персоналу, за джерелом
виникнення можна поділити на внутрішні (ендогенні) і зовнішні (екзогенні).
Основним ендогенним чинником міжнародної трудової міграції вважають
відноснии рівень доходу працівника порівняно з рівнем оплати праці в інших країнах, в
які може бути здіиснено трудову міграцію, а також невідповідності між рівнем оплати
праці та фактичною вартістю життя в країні вибуття.
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Таблиця 1. Види трудової міграції
Класифікаціинии критеріи

Вид
Постіина

Асиміляціина

Без повернення працівника
На визначении термін з поверненням працівника на
батьківщину
Регулярнии рух з дому на місце роботи чи навчання за межі
свого населеного пункту
Переміщення працівників на місце роботи в певні періоди року
з наступним поверненням
Виїзд з країни
В’їзд в країну
Повернення емігрантів на батьківщину
Переміщення з працевлаштуванням компанії, де мігрант
раніше не працював
Переміщення на іншу територію з працевлаштуванням у
рамках однієї компанії
Переміщення однієї особи
Переміщення групи осіб
За участю державних і громадських організаціи на їх
організаціино-економічніи підтримці
Проводиться силами і за кошти самих мігрантів без
матеріальної і організаціиної підтримки зовні
З наданням громадянства приимаючої країни

Неасиміляціина

Без надання громадянства приимаючої країни

Тимчасова
За термінами

Маятникова
Сезонна

За напрямом
переміщення

Еміграція
Імміграція
Рееміграція
Пряма

За характером
Опосередкована
Індивідуальна
За формою
трудової угоди Колективна
Суспільно
організована
За формою
реалізації
Неорганізована
За статусом у
країні
призначення

Сутність

Офіціина
За ступенем
легальності та Неофіціина легальна
можливостями
статистичного Нелегальна
обліку
Міграція жертв злочинних угрупувань

Переміщення з декларуванням мети участі у трудовіи
діяльності та легальне працевлаштування в приимаючіи країні
Переміщення з декларуванням туристичних цілеи з наступним
працевлаштуванням та реєстрацією в країні-реципієнті
Переміщення з наступною незареєстрованою трудовою
діяльністю
Заинятість протиправною діяльністю за кордоном не з власної
волі

Джерело: складено автором за даними [3, с. 146-149; 8, с. 24].
Серед наиважливіших екзогенних чинників дослідники називають [10, с. 102-103;
11, с. 4;]: міждержавні відмінності у рівнях життя населення, доходів та продуктивності
праці; міждержавні відмінності у рівнях заинятості та безробіття, структурі попиту та
пропозиції робочої сили; міжнароднии рух капіталу та транснаціоналізацію
виробництва; розвиток та зниження вартості транспортного сполучення і комунікаціи;
демографічні особливості країн вибуття та прибуття (статево-вікова структура
населення та иого чисельність); політичне, правове, екологічне та етнічно-культурне
становище країн.
В свою чергу, серед екзогенних чинників вирізняють неекономічні та економічні.
До неекономічних чинників належать політико-правові, релігіині, етнічні, екологічні,
освітньо-культурні та психологічні чинники. До економічних факторів слід віднести
наявність країн із різним рівнем соціально-економічного розвитку, що викликає
переміщення робочої сили з бідних країн до країн з високим рівнем життя; стан
національного ринку праці; зростання масштабів міграції капіталу, функціонування
транснаціональних корпораціи тощо [12, с. 1].
До основних мотивів виїзду громадян за кордон з метою працевлаштування
відносять [13, 14]:
1) поліпшення житлових умов та задоволення життєвих потреб;
2) заробіток коштів для сплати навчання дітеи;
3) отримання дозволу на постіине проживання в іншіи країні;
4) розширення фахового досвіду;
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5) створення своєрідної «суспільної моди» на заробітчанство;
6) підвищення свого соціального статусу за рахунок розширення партнерських
контактів.
Таблиця 2. Позитивні наслідки міжнародної міграції економічно активного
населення
Сфера
відносин

Країна вибуття

Економічна

Зменшення рівня безробіття

Напрацювання ділових зв’язків, міжособистісних контактів емігрантів з провідОсвітньоними науковцями, поступова інтеграція
наукова
науковців до світового науковотехнічного и освітнього товариства
СоціальноПідвищення рівня добробуту сімеи
демографічна мігрантів
Додаткові надходження у формі
Валютногрошових переказів мігрантів на
фінансова
батьківщину
Додаткові надходження у формі податків
Податкова
від діяльності фірм-посередників
Інвестиціина

Інноваціинотехнологічна
Культурна

Розширення форм і напрямів
інвестування за рахунок збільшення
надходжень домогосподарств
Підвищення кваліфікації персоналу за
кордоном, що сприяє припливу на
батьківщину нових ідеи, технологіи,
розробок
Формування нових інтегрованих
культурних цінностеи та удосконалення
професіиної етики

Країна прибуття
Зростання внутрішнього попиту на товари і
послуги, зменшення дефіциту персоналу
Економія на витратах на освіту та підготовку
кадрів, участь у формуванні міжнародних
професіиних та наукових співтовариств
Розширення соціальних зв'язків, вирішення
демографічного питання «старіння нації»
Можливість ефективної реалізації
мігрантами валютних та фінансових
цінностеи у країні прибуття
Додаткові надходження у формі податків від
діяльності підприємців- нерезидентів
Приплив капіталу та створення нових
робочих місць при міграції підприємців, що
здіиснюють підприємницьку діяльність на
території країни
Обмін знаннями, приплив капіталу, ідеи та
розробок, що призводять до підвищення
конкурентоспроможності національної
продукції
Формування нових інтегрованих культурних
цінностеи та удосконалення професіиної
стики

Джерело: складено автором за даними [15, с. 27; 16, с. 24; 17; 10, с. 108-109; 18, c. 6].
Оцінюючи специфіку трудової міграції українців, потрібно брати до уваги
перспективи її розвитку. Спираючись на опитування, що проводилися в Україні останні
декілька років, соціологи діишли висновку, що велика кількість українців виїжджають
за кордон на постіине проживання. Особливо це притаманно тим, хто вже мав досвід
трудової міграції. До того ж все частіше українці залучають до виїзду за кордон своїх
дітеи. Міграція кваліфікованого персоналу, як і будь-яке соціально-економічне явище,
прямо чи опосередковано впливає на економічнии розвиток країни. Характер впливу
міграціиних потоків на демографічну ситуацію та стан трудових ресурсів залежить і від
кількісного, і від якісного складу мігрантів, причому наслідки міграції населення
оцінюються і з боку вибуття, і з боку прибуття (табл. 2) [9, с. 24].
Країни призначення значною мірою виграють від трудової міграції, оскільки
мігранти часто закривають критичні прогалини на ринку праці, створюють робочі місця,
виступаючи підприємцями, сплачують податки та внески на соціальне забезпечення.
Позитивнии ефект від міграції кваліфікованих кадрів проявляється також у формі
обміну знаннями, припливу капіталу, формуванні міжнародних професіиних
співтовариств, що сприяє перетворенню проблеми відтоку кваліфікованого персоналу у
явище тиражування знань [19, с. 2].
Залучення
кваліфікованих
кадрів
підвищує
конкурентоспроможність
виробництва приимаючої країни шляхом впровадження досягнень розвитку науки і
технологіи, а у випадку міграції низькокваліфікованої робочої сили дозволяє зменшити
витрати на виробництво продукції. Залучення фахівців з-за кордону призводить до
економії коштів на підготовку відповідних фахівців. Крім того, зростання кількості
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населення приимаючої країни за рахунок міграціиного приросту також призводить до
зростання внутрішнього попиту на товари і послуги в приимаючіи країні.
Країни вибуття отримають позитивнии ефект від міжнародної трудової міграції у
вигляді зменшення безробіття, притоку іноземної валюти як наслідку грошових
переказів мігрантів, податків з діяльності фірм-посередників, які пропонують послуги з
працевлаштування за кордоном.
Незважаючи на переваги міграції, існує низка загроз, що виникають внаслідок
переміщень населення і потребують заходів мінімізації негативного впливу на
економіку як приимаючої країни, так і країни-вибуття трудових мігрантів (табл. 3).
Таблиця 3. Негативні наслідки міжнародної економічно активного населення
Сфера
відносин

Країна вибуття

Погіршення якості робочої сили через
відплив за кордон наибільш активної частки
населення та її заміщення дискваліЕкономічна
фікованими працівниками-іммігрантами;
утрата професіиних навичок персоналу при
роботі не за фахом; виникнення дефіциту
кваліфікованих кадрів в економіці країни
Втрати вкладень у інтелектуальнии
Освітньолюдськии капітал, якии використовується за
наукова
межами країни
Соціально- Соціально-психологічні наслідки для членів
демограсімеи мігрантів, загострення питання
фічна
«старіння нації»
Зменшення потенціиної кількості валютноВалютнофінансових операціи на території країни
фінансова через їх здіиснення мігрантами на території
іншої країни
Можливість ухилення мігрантів від сплати
Податкова
податків
Звуження потенціиних інвестиціиних
Інвестиціина вкладень, які здіиснюються мігрантами за
кордоном
Інноваціинотехнологічна

Відтік ідеи, технологіи, розробок

Культурна

Зростання ризику втрати культурної
ідентичності нації

Країна прибуття
Зниження розмірів оплати праці в окремих
секторах економіки через готовність
іммігрантів одержувати нижчу заробітну
плату, ніж резиденти;
зростання безробіття серед резидентів;
поширення неформальної заинятості,
експлуатація окремих категоріи працівників
Втрати вкладень у інтелектуальнии
людськии капітал у випадку рееміграції
працівника
Посилення соціальної напруги, збільшення
видатків на соціальнии захист іммігрантів
Втрати капіталу через грошові перекази
мігрантів на батьківщину
Можливість ухилення мігрантів від сплати
податків
Підвищення інвестиціиного ризику різної
природи
Неспроможність реалізації окремих
інноваціиних розробок через
невідповідність розвитку економіки країни
запропонованіи технології
Зростання ризику втрати культурної
ідентичності нації, загроза міжнаціональних
конфліктів

Джерело: складено автором за даними [15, с. 27; 16, с. 24; 17; 10, с. 108-109; 18, c. 6;
19, с. 17; 20, с. 85; 21, с. 55].
Відтік кваліфікованих кадрів не лише призводить до збитків від вкладень у
людськии капітал країни-донора, а и додає до зростання різниці в технологічному
розвитку країн. Як правило менш розвинуті країни за відсутності власних купують
технології та високотехнологічні товари у більш розвинених держав. При цьому
продукція,
виготовлена
на
основі
придбаної
технології,
може
бути
конкурентоспроможною на національному ринку країни, що її придбала, і на ринках ще
менш розвинених країн. Як правило за час, доки налагоджується виробництво за
придбаною технологією, для країни-продавця відповідна продукція стає технологічно
застарілою та неконкурентоспроможною, оскільки за цеи час з’являються нові
розробки. Відповідно до цього, науковці та висококваліфіковані фахівці мігрують до тих
країн, де створюються та реалізуються нові технології, при цьому країни-донори
залишаються у статусі споживачів продукції не маючи змоги наздогнати
високорозвинені країни у рівні їх технологічного розвитку [23, с. 1].
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Слід зазначити негативнии вплив міграції на соціальне становище окремих
категоріи населення. Так, деякі мігранти залишаються серед наибільш уразливих
категоріи суспільства. Значнии міграціинии приріст може призвести до зростання
безробіття серед громадян приимаючої країни, до загострення конфліктів на расовіи,
національніи та релігіиніи основі. Через грошові перекази мігрантів відбувається відтік
капіталу з країни. Працівники-мігранти також часто перебувають у гірших умовах,
працюють за меншу зарплату, більш тривалии час, ніж працівники-резиденти, та часто
першими втрачають роботу у разі економічного спаду. Для мігрантів існує вища
небезпека порушень прав людини, зловживань та дискримінації. Мігранти, особливо
жінки та діти, можуть стати жертвою торгівлі людьми та різноманітних форм
експлуатації [18, c. 6]. У випадку роботи не за фахом кваліфіковании персонал не реалізує
власнии потенціал в повному обсязі та може втрачати кваліфікацію при роботі за
кордоном.
Н/Д

1
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1
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20
2
2

ДГ з довгостроковими
мігрантами

3
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Рис. 1. Сфери зайнятості українських трудових мігрантів за кордоном (%) [24]
Сфери заинятості українських працівників за кордоном – це передусім
будівництво (чоловіки) і праця в домашніх господарствах (жінки), а також сфера послуг
та сільське господарство (рис. 1).
Під впливом воєнного конфлікту та глибокої економічної кризи еміграціині
настрої населення зростають. Спробам вирішити життєві проблеми у спосіб
працевлаштування за кордоном сприяє и набутии українцями досвід роботи за межами
держави, потужні міграціині мережі, що сформувалися впродовж останніх десятиліть.
Оцінка за 2017 рік вказує на значне зростання трудової міграції в Україні — 7%
(кількість трудових мігрантів, поділена на кількість населення працездатного віку). Тоді
як, за оцінкою фахівців та останніми дослідженнями ЦЕС, середня кількість трудових
мігрантів за 2017 рік сягнула 2,6 млн осіб. [25].
Отже, збільшення кризових явищ в Україні пояснює зменшення заинятості
населення. В нашіи державі нині панує диспропорція у розвитку ринку праці, неповне
використання робочої сили, стабільно високии рівень малопродуктивної неформальної
заинятості, невідповідність галузевої структури заинятості потребам інноваціиного
розвитку економіки. Для цього необхідно впровадити відповідні заходи щодо
міграціиної політики держави, побороти корумпованість, сприяти створенню нових
робочих місць, полегшити відкриття власної справи, доступ до фінансових ресурсів та
інші.
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Нині в Україні багато міграціиних проблем, що останнім часом посилилися через
економічну нестабільність та тривалии віиськовии конфлікт на сході країни. Це
загрожує втратою людського капіталу та породжує сумніви щодо втілення інноваціиної
моделі розвитку. І хоча в 2015 році був приинятии Закон України «Про зовнішню
трудову міграцію», цього наразі замало. Основними орієнтирами для міграціиної
політики з вирішення питань трудових міграціи економічно активного населення, на
нашу думку, повинні стати: Стимулювання повернення громадян до України.
Забезпечення соціальної захищеності українців у країнах-реципієнтах. Заохочення
громадян до інвестиціи в економіку України грошеи, зароблених за кордоном.
Посилення уваги до легалізації працевлаштування за кордоном.
Крім цього, Україна повинна створити умови для
покращення
конкурентоспроможності національного ринку праці, аби в українців не зароджувалася
думка про постіину роботу за кордоном, а отримании там досвід громадяни
застосовували в нашіи країні для її зміцнення та процвітання.
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Анотація
Вступ. В складних умовах пандемії електронна комерція, як показує світовий досвід,
набуває значної ваги і виходить на якфісно новий рівень. Ряд потужних інтернетмагазинів переходить з онлайн-торгівлі у в офлайн-торгівлю. Об’єктивною реальністю
вітчизняної економіки є функціонування у її системі товарних ринків, господарські
відносини на яких характеризуються домінуванням виробника або продавця над
споживачем. В умовах глобалізації проблема економічного росту набуває особливого
значення. Проблема пандемії COVID-19 не могла не вплинути на темпи економічного
росту. В таких складних умовах пандемії електронна комерція, як показує світовий
досвід, набуває значної ваги і виходить на якфісно новий рівень. Ряд потужних інтеренетмагазинів, таких як Rozetka та Makeup вибірково-частково по окремих каналах збуту
переходить з онлайн-торгівлі у в офлайн-торгівлю.
Виходячи з цього основною метою наукового дослідження є визначення особливостей
маркетингової діяльності в сучасних умовах пандемії, зокрема аргументація переходу з
офлайн-торгівлі в онлайн-торгівлю.
Результати. Електронна комерція є економічною сферою, яка включає в себе всі види
Інтернет-операцій. В Україні стабільно зростає частка електронної комерції. При 18,7
млн користувачів Інтернету в Україні частка інтернет-торгівлі складає тільки
виключно 7,2 відсотків, що само по собі є певним парадоксом. Кількість українських
покупців в Інтернеті зростає, але темпи такого зростання набагато нижчі у порівнянні
з розвинутими західними країнами. Нині склалась така економічна ситуація, що такі
інтернет-магазини Rozetka та Makeup, зостаючись лідерами в онлайн-торгівлі,
переходять в онлайн торгівлю з метою освоєння додаткових каналів збуту. Тенденція
подальшого розвитку електронної комерції здійснює стабілізуючий вплив на розвиток
глобальної економіки. Має місце формування єдиного інформаційного простору зі
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створенням відповідних умов для відкритої конкуренції товарів і послуг. Отже, кожен
бізнес має бути розвиватися в обох напрямках. І електронна торгівля має всі підстави
для активного впровадження на вітчизняному ринку.
Висновки. В Україні стабільно зростає частка електронної комерції. Провідні інтернетмагазини зостаючись лідерами в онлайн-торгівлі, переходять в онлайн торгівлю з
метою освоєння додаткових каналів збуту. Отже, електронна торгівля має всі підстави
для активного впровадження на вітчизняному ринку. Але існують ряд проблем, хоча
прогнози є позитивними і електронна торгівля при певній зміні поведінкового фактору
займе гідне місце в структурі національної економіки і свідомості людей. Отже,
електронна торгівля має всі підстави для активного впровадження на вітчизняному
ринку. Але існують ряд проблем, які гальмують розвиток електронної торгівлі. Хоча
прогнози, як свідчить світовий досвід, є позитивними і електронна торгівля при певній
зміні поведінкового фактору займе гідне місце в структурі національної економіки і
свідомості людей.
Ключові слова: маркетингова, діяльність, комерція, електронна, офлайн-торгівля,
ондайн-торгівля, ринок.
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FEATURES OF MARKETING ACTIVITY IN THE MODERN CONDITIONS OF A PANDEMIC
Abstract
Introduction. In the complex conditions of the pandemic, e-commerce, as world experience shows,
is gaining considerable weight and reaches a very new level. A number of powerful online stores
are moving from online trading to offline trading. The objective reality of the domestic economy
is the functioning of commodity markets in its system, economic relations in which are
characterized by the dominance of the producer or seller over the consumer. In the context of
globalization, the problem of economic growth becomes especially important. The problem of the
COVID-19 pandemic could not but affect the rate of economic growth. In such difficult conditions
of the pandemic, e-commerce, as world experience shows, is gaining considerable weight and
reaches a very new level. A number of powerful online stores, such as Rozetka and Makeup, are
selectively moving from online trading to offline trading through separate sales channels.
Based on this, the main purpose of research is to determine the features of marketing activities in
today's pandemic, in particular the rationale for the transition from offline to online commerce.
Results. E-commerce is an economic field that includes all types of Internet transactions. The
share of e-commerce is steadily growing in Ukraine. With 18.7 million Internet users in Ukraine,
the share of e-commerce is only 7.2 percent, which in itself is a paradox. The number of Ukrainian
buyers on the Internet is growing, but the rate of such growth is much lower compared to
developed Western countries. Currently, the economic situation is such that such online stores
Rozetka and Makeup, remaining leaders in online commerce, are moving to online commerce in
order to develop additional sales channels. The trend of further development of e-commerce has a
stabilizing effect on the development of the global economy. There is a formation of a single
information space with the creation of appropriate conditions for open competition of goods and
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services. Therefore, every business must develop in both directions. And e-commerce has every
reason for active implementation in the domestic market.
Conclusions. The share of e-commerce is steadily growing in Ukraine. Leading online stores remain
the leaders in online commerce, moving to online commerce in order to develop additional sales
channels. Thus, e-commerce has every reason for active implementation in the domestic market.
But there are a number of problems, although the forecasts are positive and e-commerce with a
certain change in the behavioral factor will take a worthy place in the structure of the national
economy and people's consciousness. Thus, e-commerce has every reason for active
implementation in the domestic market. But there are a number of problems that hinder the
development of e-commerce. Although the forecasts, as world experience shows, are positive and
e-commerce with a certain change in the behavioral factor will take a worthy place in the
structure of the national economy and people's consciousness.
Key words: marketing, activity, commerce, electronic, offline trade, offline trade, market.
JEL classification: M31; Q13
Вступ
Поступ України на шляху побудови ринкової економіки соціального типу сприяє
формуванню конкурентного середовища та відводить провідну роль споживачу. Зростає
значення потреб споживача на фоні інтенсивних глобалістичних тенденціи стимулює
вітчизняних виробників товарів та послуг до переходу на маркетингову концепцію
управління. Об’єктивною реальністю вітчизняної економіки є функціонування у її
системі товарних ринків, господарські відносини на яких характеризуються
домінуванням виробника або продавця над споживачем.
В умовах глобалізації проблема економічного росту набуває особливого значення.
Проблема пандемії COVID-19 не могла не вплинути на темпи економічного росту. В таких
складних умовах пандемії електронна комерція, як показує світовий досвід, набуває
значної ваги і виходить на якісно новий рівень. Ряд потужних Інтернет-магазинів, таких
як Rozetka та Makeup вибірково-частково по окремих каналах збуту переходить з
онлайн-торгівлі у в офлайн-торгівлю.
Отже, електронна торгівля має всі підстави для активного впровадження на
вітчизняному ринку, але існують ряд проблем, які гальмують розвиток електронної
торгівлі. Хоча прогнози, як свідчить світовий досвід, є позитивними.
Цю проблему вирішує впровадження інноваційних методів ведення бізнесу.
Одним з таких методів, є інтегрування бізнес-моделі підприємства в інтернет. Якщо
раніше більшість підприємств намагалися інтегруватися в онлайн, то під час пандемії
2020 року, деякі з них почали свій розвиток у зворотному напрямку. Особливо, цей
парадокс прослідковується на прикладі певних українських компаній.
Окремі складові проблеми поведінкового фактору споживачів в умовах інтернетторгівлі досліджувались в наукових працях таких вітчизняних вчених як
Д. Д. Євтушенко [1], С. Карпенко [2], Р. М. Лавренюк [11], М. С. Лебеденко [3],
М. В. Макарова [11], Т. С. Максимова [4], С.В. Маловичко [5], В. Нагорський [6],
Д. В. Сорочан [4], І. О. Трубін [8], І. В. Ховрак [9], Шалева О. І.[10], О. М. Юдін [11],
М. Ярова [12] та інші. В 2020 році вчені почали дослідження чинників процесу переходу
бізнесу з онлайну в офлайн [6; 12]. Але багато проблемних питань зостаються
відкритими для закордонних і вітчизняних дослідників.
Мета статті
Виходячи з цього основною метою наукового дослідження є визначення
особливостей маркетингової діяльності в сучасних умовах пандемії, зокрема
аргументація переходу з офлайн-торгівлі в онлайн-торгівлю.
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Виклад основного матеріалу дослідження
Електронна комерція є економічною сферою, яка включає в себе всі види
Інтернет-операціи. До складу засобів електронної комерції (E-comerce) належать
цифрова готівка (E-Cash), обмін інформацією (EDI), рух капіталу (EFS), маркетинг (Emarketing), банкінг (E-Bancing), торгівля (E-Trade) та страхування (E-Insurance).
Так, Закон України про електронну комерцію: від 03.09.2015 трактує [7]
електронну торгівлю як господарську діяльність у сфері електронної купівлі-продажу,
реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних
правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Відмітимо, до
основних поведінкових факторів електронної торгівлі відносяться показник відмов,
повернення до повторного пошуку, час перебування на сайті, час прямих заходів,
глибина перегляду, клікабельність у видачі, відвідуваність та присутність у соціальних
мережах. За останні роки темпи росту обсягів електронної комерції просто вражають.
Корінні зміни в національних економіках провідних держав світу значною мірою
обумовлені використанням нових методів у веденні бізнесу. В сучасних умовах усталені
межі між традиційною торгівлею та електронною комерцією стають більш розмитими.
Доцільно проаналізувати певні відмінності електронної комерції від традиціиної
торгівлі. Так, в традиціиніи торгівлі купівля-продаж товарів та надання послуг
відбувається тільки виключно в робочии час, а в електронніи комерції завдяки
технологічним можливостям електронної комерції 24 години на добу і 365 днів на рік.
Крім того, електронна комерція не обмежена і у просторі. Електронна комерція
може глобалізувати свіи ринок і цим самим збільшити прибуток. Електронна комерція є
більш економічною у порівнянні з традиціиною. Загальні накладні витрати для ведення
електронного бізнесу на порядок є нижчими у порівнянні з традиціиною офлаинторгівлею. Наприклад, під час керування електронним бізнесом має бути тільки
виключно адміністративнии офіс, а в традиціиніи торгівлі, як правило, ще відповідні
філії, які розташовані на різніи території.
Відповідно зростають витрати на діяльність, технічне обслуговування, оренду
приміщень у офлаин-торгівлі. Для порівняння у онлаин-торгівлі такі витрати замінені
шляхом розміщення веб-саиту в електронному бізнесі. Тобто електронні магазини
підвищують свою конкурентоздатність за рахунок нижчої собівартості продукції та
наданих послуг.
Але є і певні недоліки онлаин-торгівлію Так, в традиціиніи торгівлі можна
оглянути товар, тоді як в онлаин–магазині все базується на вашіи довірі як покупця до
даного товару на основі зображення иого в Інтернеті. Крім того, онлаин-торгівля не
підходить для купівлі товарів, які швидко псуються.
Електронні комерція у вигляді онлайн-торгівлі досить поширена у світі, в першу
чергу це відноситься до розвинутих країн. Серед країн-лідерів за ступенем розвитку
ринку електронної торгівлі аналітики виділяють Великобританію і США з часткою
електронної комерції в загальному обсязі рітейлу в 10% і більше. Так, пандемія COVID19 потрясла економічні ринки в першу чергу розвинутих країн світу, але вона помітно
вплинула і в цілому на світ електронної комерції. Є незаперечною істиною, що покупки
онлайн стали фактом життя. Отже, багато отримають збільшення трафіку і доходів.
У квітні 2020 р. технологічна компанія Red Points, яка спеціалізується на захисті
цифрових активів і брендів, що продаються в Інтернеті, провела опитування 150 лідерів
електронної комерції.
В результаті проведеного аналізу вияснилося, що 58 відсотків респондентів
побачили збільшення онлайн-доходів в березні 2020 р. У порівнянні з 2019 роком. Рух
бізнесу з онлайну в офлайн стали помітними ще кілька років тому, починаючи з компанії
Amazon Джеффа Безоса.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
46

Так, під час роботи над мережею магазинів без кас Amazon Go, магазинів 4-star та
Amazon Books, компанія Amazon викупила велику мережу Whoole Foods за 13.7 млрд.
доларів. Але під час пандемії, коли здавалося б, потрібно переходити в онлайн, через
великі труднощі, які ускладнювали ведення офлайн торгівлі, українські гіганти Rozetka
та Makeup навпаки почали відкривати свої фізичні точки збуту. Взагалі, перехід
компаній з онлайну в офлайн може мотивуватися такими факторами як: підвищення
лояльності та довіри аудиторії, знаходження нового каналу збуту та можливість свого
просування як бренду.
Тенденція подальшого розвитку електронної комерції здіиснює стабілізуючии
вплив на розвиток глобальної економіки . Має місце формування єдиного
інформаціиного простору зі створенням відповідних умов для відкритої конкуренції
товарів і послуг.
Так, з одного боку конкуренція посилються завдяки глобадлізації, а з іншого –
виграє споживач, адже за одну і ту ж ціну він отримає максимально якісні товари та
послуги. В результаті посилення значимості онлаин-торгівлі спостерігається
децентралізація ресурсів та стимулюється незалежнии розвиток суб‘єктів ринку.
Відбувається прискорення обороту грошових ресурсів через використання
платіжних систем і, відповідно, зниження обсягів спекулятивного капіталу. І, що, досить
позитивним, то спостерігається мультиплікаціинии ефект прискорення процесу
просування нових товарів та надання послуг якісного інноваціиного характеру.
В Україні стабільно зростає частка електронної комерції. За статистикою, більше
80% усіх банківських операціи людина може робити, сидячи за комп'ютером вдома чи в
офісі. Вигоду від такого роду діяльності одержують усі задіяні особи: клієнти банків,
банки, розробники програмного забезпечення і власники фірм, що представляють свої
товари і послуги в Інтернет.
При 18,7 млн користувачів Інтернету в Україні частка інтернет-торгівлі складає
тільки виключно 7,2 відсотків, що смамо по собі є певним парадоксом. Кількість
українських покупців в Інтернеті зростає, але темпи такого зростання набагато нижчі у
порівнянні з розвинутими західними країнами. В середньому на ринку, придбання з
мобільних пристроїв вже генерують близько 30% всіх продажів і цеи показник
продовжує зростати. Так, за даними НБУ, частка безготівкових платежів з
використанням банківських карток в Україні зросла до 38,1%. Причиною більшої
частини кинутих кошиків під час оформлення замовлення з мобільного стає незручнии
інтерфеис саиту для використання иого на смартфоні.
Якість оформлення гарантіиних зобов’язань – одна з наибільших проблем ринку.
Згідно моніторингу, тільки третина онлаин-продавців готові видавати покупцю
фіскальнии чек на техніку з гарантіиним талоном. Ось так виглядає динаміка зростання
мобільних пристроїв і інтернет-шопінгу за даними Prom.ua:
За даними українського процесингового центру, на одну активну банківську
карту онлаин-покупця в нашіи країні припадає в середньому 5,6 придбань на місяць. За
останні 9 місяців 2017 року українці за допомогою банківських карт здіиснили в
Інтернеті покупки на 215 мільярдів гривень.
На думку представників групи EVO, наибільш перспективними категоріями
товарів, попит на які буде зростати в наиближчі декілька років, стануть: Сегмент
електронної комерції поки що заимає не більше 4% від загального ринку роздрібної
торгівлі в Україні. Сегмент маркетплеисів є наибільш швидкозростаючим напрямком в
ніші онлаин-торгівлі, значно випереджаючи класичні інтернет-магазини за швидкістю
зростання.
В Україні існує незалежна професіина премія, яка присвоюється кращим гравцям
e-commerce ринку – Ukrainian E-Commerce Awards. Нагорода присвоюється шляхом
голосування і вперше була заснована в 2013 році.
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Одна з причин цього в тому, що малим підприємцям часто важко підтримувати і
рекламувати власні саити, частіш їм вигідіше працювати з маиданчиком, якии бере на
себе частину навантаження.
Це знижує поріг входу і необхідні обсяги інвестиціи. В Топ-10 наибільш
відвідуваних саитів України входять три маиданчики, що пов’язані з онлаин-торгівлею:
OLX.ua, Rozetka.com.ua, Prom.ua.
Таблиця 1. Ранжування найбільш відвідуваних сайтів України за охопленням
максимальної кількості користувачів, 2017-2018 роки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сайт
Google.com
Youtube.com
Facebook.com
Olx.ua
Wikipedia,org
Privatbank,ua
Rozetka.com.ua
Prom.ua
Ukr.net
Sinoptik.ua

2017
95,35
84,00
68,23
55,70
50,19
50,76
49,24
43,62
37,79
28.93

2018
95,30
83,40
68,58
52,93
50,14
47,38
44,18
39,13
36,29
30,70

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Сайт
Instagram.com
Aliexpress.com
i.ua
Blogspot.com
24tv.ua
Gismeteo.ua
Novaposhta.ua
Baskino.co
Tabletki.ua
Tsn.ua

2017
23,60
23,20
25,24
21,08
18,98
17,40
25,83
16,52
18,37
19,40

2018
24,97
23,41
22,96
20,62
20,44
20,22
18,60
18,41
18,34
18,28

Розраховано за даними компанії ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна»
(представник світового лідера в галузі маркетингових досліджень – компанії Kantar).
На думку засновника ModnaKasta Андрія Логвіна, з урахуванням високих
показників зростання і порівняно низького рівня конкуренції, в наиближчі 1,5-2 роки
варто очікувати приходу в Україну крупних міжнародних гравців. Зараз всього тільки
виключно кожен п’ятии українськии покупець купує в Інтернеті, а частка онлаинкомерції складає всього не більше 6 відсотків від загального об’єму продажів в країні.
Тобто, потенціал онлаин торгівлі практично є невичерпаним.
Нині склалась така парадоксальна економічна ситуація, що такі інтернетмагазини Rozetka та Makeup, зостаючись лідерами в онлайн-торгівлі, переходять в
онлайн торгівлю з метою освоєння додаткових каналів збуту. В той же час Rozetka може
частково перейняти функцію повноцінного поштового сервісу. Так, Rozetka є досить
велике джерело замовлень для фірм, які займаються комерційними поштовими
перевезеннями. Вони можуть за рахунок більш вигідної пропозиції для своїх клієнтів,
спочатку особисто доставляти продукцію, яку вони замовили, а після того, як сформують
клієнтську базу саме на поштові перевезення, вони зможуть заявити про себе, як про
повноцінну компанію, яка займається поштовим сервісом.
Експерти прогнозують малоймовірний успіх роботи фізичних магазинів Makeup
через великі витрати на відкриття. Проте, компанія тримає в секреті формат роботи
нових фізичних магазинів, який, на нашу думку, може виявитися інноваційним. Ще
однією причиною для переходу Makeup в офлайн може бути поява нових конкурентів
серед онлайн-продавців в їхньому сегменті.
Так, на ринку інтернет-комерції працюють компанії EVA и Watsons, а нещодавно
з’явився потужний гравець – компанія Brocard, яка вже має успішні показники своєї
роботи онлайн і відбирає частку ринку в Makeup [1]. Окрім того, експерти твердять, що
відкриття фізичних магазинів є необхідною умовою для авторизації нових брендів.
Експерти пояснюють це так: «Світові бренди косметики та парфумерії не
авторизують продавців, у яких немає фізичних магазинів. Відповідно, раніше Makeup на
своєму сайті продавав продукцію, яка не була авторизована. З відкриттям магазину
стане можливим отримати авторизацію, тобто товар буде виписуватися на фізичний
магазин, але продаватися переважно на сайті» [1].
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Отже, кожен бізнес має бути розвиватися в обох напрямках. Звичайно
інтегрування в онлайн є важливим, і добре працює в умовах діджиталізації економіки.
Проте, не можна забувати про ведення офлайн бізнесу, тому шо це є додатковим каналом
збуту готової продукції та надання певних послуг. Крім того, це є можливість для
підвищення лояльності та довіри аудиторії до бізнесу, а по-третє, на прикладі Rozetka
ми бачимо, що це може бути можливістю створення додаткових сервісів з отриманням
додаткового прибутку.
Отже, електронна торгівля має всі підстави для активного впровадження на
вітчизняному ринку. Але існують ряд вагомих проблем, які істотно гальмують розвиток
електронної торгівлі. Існують об’ктивні причини, що тільки виключно 4 відсотки
онлайн-покупок сплачуються через банківські карти. В США, наприклад, такий показник
сягає 75 відсотків. 50 відсотків українських покупців традиційно вважають
ризикованими покупки через Інтернет, а 18 вдсотків вваажають складним такий процес.
Хоча прогнози, як свідчить світовий досвід, є позитивними і електронна торгівля
при певній зміні поведінкового фактору займе гідне місце в структурі національної
економіки і свідомості людей.
Висновки та перспективи подальших розвідок
В Україні стабільно зростає частка електронної комерції. Провідні інтернетмагазини Rozetka та Makeup, зостаючись лідерами в онлаин-торгівлі, переходять в
онлаин торгівлю з метою освоєння додаткових каналів збуту. Існує експертна дума щодо
прогнозування малоимовірнии успіх роботи фізичних магазинів Makeup через великі
витрати на відкриття. Окрім того, вітчизняні експерти стверджують, що відкриття
фізичних магазинів є необхідною умовою для авторизації нових брендів.
Так, кожний вид бізнесу має бути розвиватися в обох напрямках. Звичайно
інтегрування в онлайн-торгівлю є важливим, і добре працює в умовах діджиталізації
економіки. Проте, не можна забувати про ведення офлайн-бізнесу, тому шо це є
традиційним і показало свою ефективність і доцільність. А вищевказані факти про
перехід в онлайн-торгівлю з метою освоєння додаткових каналів збуту свідчать про
двосторонній процес переходу з онлайн- в офлай- торгівлю і навпаки. Продавець і
споживач на переспективу самі виберуть на основі конкуренції той вид торгівлі, який
буде максимально ефективним і корисним для сподивача, що є важливим в умовах
домінування Сспоживчої моделі ринку.
Отже, електронна торгівля має всі підстави для активного впровадження на
вітчизняному ринку. Але існують ряд проблем, які гальмують розвиток електронної
торгівлі. Хоча прогнози, як свідчить світовий досвід, є позитивними і електронна
торгівля при певній зміні поведінкового фактору займе гідне місце в структурі
національної економіки і свідомості людей.
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Анотація
Визначено, що мережі є надійним способом отримання конкурентних переваг регіону та
країни, гарантією стійкості і розвитку підприємств, галузей. Від того, наскільки
ефективною буде мережева взаємодія, залежить майбутнє суб’єкта товарного ринку,
який вступає в мережу – його конкурентна позиція, лояльність споживачів,
результативність мережі в цілому. Побудові системи ефективної взаємодії можуть
сприяти ряд чинників: рівень розвитку принципів нової економіки в країні, інституційне
середовище взаємодії, ступінь відкритості економіки та її готовність до мережевих
перетворень. Формування та підтримка стабільних довгострокових взаємозв'язків з
дистриб'юторами, постачальниками, споживачами, персоналом ставить перед
господарюючими структурами нову задачу, яка полягає в організації такої системи
взаємодії, яка б забезпечувала об'єднання підприємстві підтримувала на основі
взаємовигідного ділового співробітництва її групи споживачів. Успіх суб’єкта товарного
ринку у конкурентній боротьбі в основному буде залежати від того, наскільки ефективно
функціонує дана система. Оптимальною формою взаємодії при переході до сучасної
економіки є мережева форма організації господарюючих структур.
Ключові слова: суб’єкти ринку, мережеві структури, взаємодія, середовище, інфраструктура, ринок, управління, інтеграція.
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NETWORK INTERACTION OF TRADE MARKET ENTITIES IN THE CURRENT STATE OF
INFRASTRUCTURE
Abstract
Introduction. In the conditions of growing uncertainty of the external environment there is a necessity of development of economic models and the mechanisms allowing to adapt economic activity of
subjects to constantly changing tendencies of the modern market. The development of integration
and cooperation helps to create the preconditions for the formation of special organizational forms
of cooperation, which can include network business associations. In this regard, the role of research
aimed at studying the business processes of network interaction is actualized.
The purpose of the article is to conduct a theoretical generalization and justification of the
effectiveness of network interaction of the modern commodity market, taking into account the
current state of infrastructure.
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Results. It is determined that networks are a reliable way to obtain competitive advantages of the
region and the country, a guarantee of sustainability and development of enterprises, industries.
The future of the commodity market entity that enters the network depends on how effective the
network interaction will be - its competitive position, consumer loyalty, the effectiveness of the
network as a whole. A number of factors can contribute to the construction of a system of effective
interaction: the level of development of the principles of the new economy in the country, the
institutional environment of interaction, the degree of openness of the economy and its readiness
for network transformations.
Conclusions. Formation and maintenance of stable long-term relationships with distributors,
suppliers, consumers, staff poses a new challenge to economic structures, which is to organize a
system of interaction that would ensure the association of the company supported on the basis of
mutually beneficial business cooperation of its consumer group. The success of a commodity
market player in competition will largely depend on how effectively the system works. The optimal
form of interaction in the transition to a modern economy is a network form of organization of
economic structures.
Keywords: market actors, network structures, interaction, environment, infrastructure, market,
management, integration.
JEL classification: H54; L11
Вступ
В умовах зростаючої невизначеності зовнішнього середовища виникає необхідність розробки економічних моделеи і механізмів, що дозволяють адаптувати господарську діяльність суб'єктів до постіино змінюваних тенденціи сучасного ринку. Розвиток
інтеграції та кооперації сприяє створенню передумов для формування особливих
організаціиних форм співробітництва, до яких можна віднести мережеві підприємницькі
об’єднання . У зв'язку з цим актуалізується роль досліджень, спрямованих на вивчення
процесів мережевої взаємодії. Мережеву взаємодію приинято розглядати як сукупність
стіиких, багатосторонніх формальних та неформальних взаємозв'язків між
підприємствами, заснованих на спільному використанні специфічних ресурсів.
До переваг використання таких мереж можна віднести можливість поєднання
внутрішніх і зовнішніх ресурсів, а також більш високии адаптивнии потенціал даної
форми співпраці. Однак в процесі формування і розвитку мереж спостерігається
зростання залежності окремих суб'єктів, збільшення ризику витоку стратегічно
важливої інформації в разі розпаду мережі.
Вивчення практики мережевої взаємодії суб’єктів ринку засвідчує, що однією з
головних причин її появи є необхідність формування більш адекватної сучасним
потребам системи створення споживчої цінності. Тому саме в цьому сенсі мережевии
підхід до дослідження взаємодії суб’єктів ринку стає все більш популярним в
економічніи науці і в менеджменті; вчені [8-17] погоджуються, що саме мережева модель
буде наиближчим часом ключовим напрямком розвитку бізнесу. Питаннями вивчення
сутності и особливостеи функціонування мережевих структур і мережевих бізнесструктур заималися ряд вчених [1-3, 5-10], що зумовило значну варіативність в
поясненні сутності и визначенні умов ефективної їх організації .
Мета дослідження
Мета статті – проведення теоретичного узагальнення та обґрунтування
ефективності мережевої взаємодії суб’єктів сучасного товарного ринку з врахуванням
сучасного стану інфраструктурного забезпечення.
Виклад основного матеріалу дослідження
Незважаючи на популярність організаціино-структурного розвитку корпоративного і підприємницького секторів національної економіки у формі різного роду відносно
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стабільних інтеграціиних утворень, зростаюча динамічність середовища господарювання зумовила потребу бізнесу у зменшенні иого інерціиності. Нова економіка, основи
якої закладаються в Україні, ставить нові завдання та принципи управління
підприємствами. Відтак, тільки гнучкі та здатні до швидкої адаптації до мінливих умов
зовнішнього оточення структури можуть успішно виживати в цих умовах. Це
досягається розвитком мережевої взаємодії суб’єктів господарювання.
Об’єднання суб’єктів товарного ринку здіиснюється на основі мережевого
підходу, якии отримав значне поширення в світовіи практиці підприємницької
діяльності. Основною иого ознакою в сучасніи інтерпретації виступає галузева та
територіальна інтеграція в поєднанні зі здатністю до змін в конфігурації мережі (заміна
або приєднання елементів).
Основою для створення мережевої взаємодії суб’єктів товарного ринку є
зацікавленість учасника у довготерміновіи взаємодії, бажання отримати частину
сконцентрованих у когось із потенціиних партнерів мережі частину ресурсів або товарів.
Для виникнення мережевої взаємодії часто достатньо одностороннього бажання
потенціиного учасника та иого готовності надати іншим учасникам ті чи інші необхідні
їм ресурси. Безумовно, це добровільні відносини, засновані на взаємніи зацікавленості
та готовності взаємодіяти в існуючому інституціиному середовищі.[1].
Проведені Кл. Ліблер та M. Феррі дослідження зі створення и функціонування
мереж дали змогу виокремити групи мотивів побудови або входження до мережі –
основні и додаткові [2].
До основних мотивів вони віднесли:
– розширення доступу до ключових для формування конкурентних переваг
ресурсів. Учасники мережі мають кращі можливості отримання важливої інформації,
знань, ресурсів і т. п.
– підвищення ефективності діяльності. За рахунок різноманітності діяльності
учасників мережі та їх глибокої спеціалізації вони можуть скоротити операціині і
трансакціині витрати діяльності, що забезпечує отримання порівняльних переваг у
сфері витрат. У тои же час, навчання та обмін передовими практиками дає змогу
знаходити додаткові можливості розвитку бізнесу;
– мультиплікативнии ефект, якии утворюється в ефективніи мережі завдяки
рекомбінації ресурсів і процесів. Якщо учасник присутніи в декількох різних мережах, то
мультиплікативнии ефект може принести иому користь на різних рівнях иого
діяльності;
– солідарність і підтримка, підвищення уваги до проблем учасника, що
відбувається доволі часто.
Додатковими мотивами є: зниження ризику. Партнерство в мережі дозволяє
знизити ризики, пов’язані з розвитком проектів через урізноманітнення навичок бізнесдіяльності, розширення контактів та досвіду, що підвищує обґрунтованість
управлінських рішень і швидкість адекватного реагування учасників на зміни
середовища господарювання; зменшення ізольованості від світових трендів розвитку у
релевантних сферах діяльності. Учасники мереж, навіть ті, що знаходяться далеко від
ділових центрів, можуть використовувати ресурси та ідеї глобального середовища;
підвищення рівня надіиності у поведінці партнерів при здіисненні трансакціи. Оскільки
багато типів мереж мають певну форму регулювання членства, то участь у мережі може
свідчити про відповідність учасника певним критеріям, тобто підвищення
прогнозованості та надіиності иого економічної поведінки.
Розглядаючи створення мереж як новии еволюціинии етап в організації та управлінні підприємствами необхідно зазначити, що учасники мережі проходять відбір, тобто
конкурують між собою. Така конкуренція має специфічнии характер, оскільки суб’єкти
ринку можуть змагатись між собою за місце в мережі, а потім мережа як єдине ціле
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конкурує на ринку з іншими суб’єктами господарювання. І конкуренція між окремими
мережевими виробничими системами може розгортатись в одному або суміжних
ринкових сегментах. Як наслідок, відбувається еволюціинии відбір виробничих систем,
при якому деякі з них зникають з ринку або поглинаються більш конкурентоздатними.
Проте, конкуренція між такими мережами напряму залежить від конкуренції між
конкретними організаціиними формами [3]. Відповідно, «вижити» в боротьбі можуть ті
мережі, які постіино вдосконалюють свою організаціину структуру, тобто систематично
та послідовно здіиснюють організаціині нововведення. Це забезпечує конкурентні
переваги бізнес-моделі, яку беруть за основу при створенні мережі.
У зв'язку з тим, що діяльність економічних суб'єктів має обмеження, виникає
необхідність формування певної лінії поведінки на ринку. Суб’єкти ринку змушені
шукати такі форми взаємодії, які дозволили б скоротити ступінь обмеженості
можливостеи в процесі здіиснення підприємницької діяльності. Участь в мережевіи
взаємодії дозволяє знизити вплив фактору обмеженості можливостеи за рахунок
використання сукупних ресурсів ділових партнерів. Так як принцип раціональної
поведінки передбачає пошук кращого рішення з ряду можливих варіантів, то при
формуванні мережі її учасники, як правило, поділяються на тих, хто приимає рішення,
ґрунтуючись на повніи раціональності і тих, хто використовує обмежену раціональність.
Повну раціональність можна розглядати як припущення про те, що учасники
мережі, використовуючи переваги володіння різними ресурсами, формують стратегію
досягнення поставлених цілеи оптимальним способом. У свою чергу обмеженою
раціональністю є така форма раціональності, яка передбачає, що певна частина
партнерів в мережах не прогнозують умови повної раціональності, а на практиці
переважно використовують методи імітації і копіювання форм поведінки для
досягнення наявних цілеи або для вирішення сформованих проблемних ситуаціи.[4]
Кожен учасник мережевої взаємодії суб’єктів ринку, прагнучи до досягнення
поставленої мети, порівнює результат з витратами, супутніми досягненню цього
результату. Порівнюючи видаткову і дохідну частини при здіисненні підприємницької
діяльності, учасники таких мереж визначають тактику поведінки в процесі ділового
партнерства, не виходячи при цьому за обмеження, зазначені договором.
В основі будь-якої організаціиної форми закладено взаємодію економічних
агентів з умовами внутрішнього і зовнішнього середовища. У зв'язку з тим, що
внутрішнє і зовнішнє середовище є важливими факторами, що впливають на успішнии
розвиток мережі, будь-які зміни в ціи сфері позначаються на результатах взаємодії
окремих суб’єктів ринку.
Можливі зміни цільових установок є причиною виникнення ризиків у
внутрішньому середовищі мережі. У свою чергу зміни соціально-політичної ситуації,
податкового законодавства, митних умов і цін на товари і послуги призводять до
виникнення ризиків у зовнішньому середовищі мережі.
Іншим важливим фактором мережевої взаємодії суб’єктів ринку приинято
вважати інформаціинии обмін, якии є необхідним для підтримання організаціинии
гнучкості економічних агентів. Процес мобільного поширення інформації в мережах
сприяє швидкому навчанню і ефективному використанню знань. У зв'язку з тим, що в
ринковіи економіці інформація між агентами ринку розподілена асиметрично, певна
частина учасників, що володіє таким унікальним ресурсом як інформація, має явну
перевагу над іншою частиною учасників, які не володіють інформаціиним ресурсом.
Подібнии розподіл інформації, є однією з причин виникнення невизначеності в процесі
взаємодії суб’єктів і сприяє пошуку ділових партнерів і створення мережевої взаємодії
суб’єктів товарного ринку. Невизначеність в цьому випадку, можна охарактеризувати,
як недолік або неточність інформації про имовірних маибутніх подіях, що значно
підвищують ступінь ризиків у підприємницькіи діяльності.
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Серед факторів, що впливають на ефективність мережевої взаємодії, ключовими
є такі як сумісність цілеи, задоволеність співпрацею, рівень прибутковості. [5]
Використання мережевих організаціиних форм сприяє зниженню трансакціиних
витрат і підвищення організаціиної гнучкості, збільшення ефективності оперативної
діяльності та розширення можливості освоєння нових ринків. У тои же час розвиток і
поширення досвіду та навичок між фірмами-партнерами робить їх діяльність більш
ефективною та конкурентоспроможною, а обмін ідеями і знаннями дозволяє в більш
короткі терміни розробляти і впроваджувати нові продукти і технології. Поділ ризиків
між учасниками мережевої взаємодії створює можливість отримання окремим
суб’єктом конкурентної переваги, яке підвищує фінансову стіикість організаціиних
структур в ринкових умовах.
Відповідно до положень мережевої теорії [6], стратегія фірми залежить від
можливостеи, заснованих на відносинах в мережі, а не виключно від стратегічних
рішень окремо взятого підприємства. Таким чином, стратегії підприємства
вибудовуються за допомогою ділових зв’язків у мережі. Натомість, роль підприємства у
мережі та наявність міцних ділових зв’язків з іншими її учасниками можуть суттєво
впливати на иого стратегічні рішення. Отже, перспективною моделлю розвитку
агропромислового комплексу повинна стати міжгалузева інтеграція підприємств за
допомогою створення мережевих бізнес-систем, які за своєю природою
характеризуються гнучкістю та здатністю до адаптації відносно ринкового простору.
Залежно від ознаки, покладеної в основу формування взаємодії між суб’єктами
товарного ринку, інтерпретується класифікації форм мережевої взаємодії. Існуюча
класифікація мережевих форм базується на таких критеріях як сфера діяльності, що
використовуються ресурси, механізми координації, ступінь стіикості зв'язків.
Різні види мереж можна класифікувати таким чином [7]: структурою – горизонтальні, вертикальні, мультиспрямовані; завданнями – можливостеи для бізнесу, маркетингу, виробництва, НДДКР, постачальника послуг; режимом роботи – проектування,
сервіс-проваидер, виробництво, оновлення, інновації; рівнем роботи – оперативнии,
тактичнии, стратегічнии; кількістю учасників: двосторонні, багатосторонні; композицією – відкрита/закрита, статична/динамічна; тривалістю – короткострокова або
довгострокова співпраця; способами адміністрування і контролю – правовии договір,
спільна бізнес-мережа, екосистеми.
Слід зазначити, що переваги використання мереж полягають як у можливості
поєднання ресурсів, так і в більш високому адаптаціиному потенціалі мережевої форми
співпраці. З огляду на, що в процесі формування мережевої взаємодії підвищується
залежність окремих суб'єктів від інших учасників, відбувається зростання ризику,
пов'язаного з розпадом мережі і витоком інформації, що має стратегічне значення.
Стіикість таких мереж залежить від різних чинників, тому попередніи прогноз
успішності взаємодії непередбачувании, тому що висока имовірність випадковості і
непередбачуваності в даному процесі.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Запровадження в Україні принципів нової економіки створило умови для
розвитку підприємництва у всіх сферах економічної діяльності, активного
використання нових інформаціиних і технологічних можливостеи. Мережі, що
створюються в Україні, стають невід’ємною частиною вітчизняного економічного
простору, а організаціині межі мережевих підприємницьких структур диктує зовнішнє
середовище, визначаючи їх юридичнии статус, структуру, формат мережі, кількість
учасників тощо. Зростання ролі мережевої взаємодії в розвитку бізнесу потребує більш
глибокого та детального дослідження умов, причин та наслідків входження до них
самостіиних бізнес-одиниць, а також визначення показників оцінки їх функціонування.
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Вітчизняна економіка внутрішньо готова до реалізації нових механізмів взаємодії
підприємницьких структур на основі мережевого підходу. Хоча українське бізнессередовище суттєво відрізняється від економічного простору, сформованого у
розвинутих країнах, однак мережева взаємодія учасників ринку стає невід’ємною
частиною ділової практики і дієвою стратегією розвитку підприємницьких структур.
Українськии ринок важко назвати привабливим за загально економічною ситуацією,
високим ступенем ризику та рівнем конкуренції, однак за останні кілька років
відмічається зростання присутності транснаціональних мереж як у сфері товарного
обігу, так і в промисловості
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КРЕДИТУВАННЯМ БАНКУ НА ОСНОВІ
ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЙОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ
Руденко, С. В. Оптимізація управління споживчим кредитуванням банку на основі оцінки
якості иого кредитного портфелю / Сергіи Валентинович Руденко, Сергіи Віталіиович
Степаненко, Катерина Олександрівна Ампілогова // Українськии журнал прикладної
економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 58–69. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Українські банківські установи перманентно стикаються з проблемою
неповернення фізичними особами отриманих ними споживчих кредитів. Причини, які до
цього призводять, потребують ідентифікації, класифікації та оцінки, що є насамперед
об’єктом управління кредитними ризиками банківських установ. Відсутність
ефективних методів оцінки та управління ризиками при наданні споживчих кредитів
може в кінцевому результаті привести до виникнення значних проблем в ефективності
діяльності та фінансовій стійкості банків. Незважаючи на існуючі наукові та практичні
здобутки, питання оцінки та управління ризиками споживчого кредитування
залишається недостатньо розробленим, їх імплементація у діяльність банківських
установ є доволі теоретично навантаженою, що викликає проблеми застосування в
реальній діяльності.
Метою статті є оцінка поточного стану банківського споживчого кредитування в
Україні та розробка рекомендацій стосовно оптимізації управління кредитним
портфелем фізичних осіб банківських установ.
Результати. Здійснено аналіз сучасного стану кредитування фізичних осіб в Україні з
боку банківських установ. Проведено оцінювання динаміки споживчого кредитування в
розрізі наданих фізичним особам та суб’єктам господарювання, за обсягами наданих
кредитів і резервами за активними операціями. Для проведення оцінювання якості
© Сергій Валентинович Руденко, Сергій Віталійович Степаненко,
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кредитного портфелю фізичних осіб запропоновано методичний підхід до розрахунку
інтегрального коефіцієнта, який ґрунтується на кваліметричному методі, де кожному
класу кредитної заборгованості присвоюються відповідне рангове значення. Здійснено
оцінювання стану кредитного портфелю банків України за запропонованим
кваліметричним коефіцієнтом. Надано розподіл комерційних банків за часткою
кредитного портфелю фізичних осіб і кваліметричним коефіцієнтом. Розраховано та
проаналізовано середнє значення кваліметричного коефіцієнту за заборгованістю
фізичних осіб за всією банківською системою. Доведено, що використання
запропонованого кваліметричного коефіцієнту якості кредитного портфелю фізичних
осіб дозволяє проводити як статичну оцінку його стану в рамках наданих вище
діапазонів, так і відслідковувати його динаміку в ході моніторингу. На основі
запропонованого методичного підходу розроблено рекомендації щодо активності
застосування методів управління кредитним ризиком при кредитуванні фізичних осіб.
Ключові слова: банки, споживче кредитування, кредитний ризик, управління ризиками,
оцінка ризиків.
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OPTIMIZATION OF BANK CONSUMER LENDING MANAGEMENT ON THE BASIS OF
QUALITY ASSESSMENT OF ITS LOAN PORTFOLIO
Abstract
Introduction. Ukrainian banking institutions are constantly faced with the problem of nonrepayment of consumer loans received by individuals. The reasons for this need to be identified,
classified and assessed, which is primarily the object of credit risk management of banking
institutions. The lack of effective methods for assessing and managing risks in the provision of
consumer loans can ultimately lead to significant problems in the efficient operation and financial
stability of banks. Despite the existing scientific and practical achievements, the issue of
assessment and management of consumer lending risks remains underdeveloped, their
implementation in the activities of banking institutions is quite theoretically loaded, which causes
problems in real life.
The purpose of the article is to assess the current state of bank consumer lending in Ukraine and
develop recommendations for optimizing the management of the loan portfolio of individuals in
banking institutions.
Results. An analysis of the current state of lending to individuals in Ukraine by banking
institutions has been done. The dynamics of consumer lending was assessed in terms of loans to
individuals and businesses, the volume of loans and reserves for active operations. The
methodological approach to the calculation of the integrated ratio is proposed to assess the
quality of the loan portfolio of individuals, which is based on the qualimetric method, where each
class of credit debt is assigned a corresponding rank value. The condition of the loan portfolio of
Ukrainian banks was assessed according to the proposed qualimetric ratio. The distribution of
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commercial banks by the share of the loan portfolio of individuals and the qualimetric ratio is
given. The average value of the qualimetric coefficient for the debt of individuals throughout the
banking system is calculated and analyzed. It is proved that the use of the proposed qualimetric
quality factor of the loan portfolio of individuals allows to conduct a static assessment of its
condition within the above ranges, and monitor its dynamics during monitoring. The
recommendations for the active use of credit risk management methods in lending to individuals
have been developed based on the proposed methodological approach.
Key words: banks, consumer lending, credit risk, risk management, risk assessment.
JEL classification: G21
Вступ
Варто констатувати, що українські банківські установи перманентно стикаються
з проблемою неповернення фізичними особами отриманих ними споживчих кредитів.
Причин зменшення кредитоспроможності населення багато: фінансово-економічна
криза в 2008-2009 рр., політична криза у 2013-2014 рр., віина на Донбасі, зміна курсу
гривні до іноземних валют, менталітет населення тощо. Всі ці причини потребують
ідентифікації, класифікації та оцінки, що є насамперед об’єктом управління кредитними
ризиками банківських установ. Також необхідно розуміти, що через існуючу пандемію,
внаслідок розповсюдження коронавірусу COVID-19, відбуваються процеси економічної
стагнації, зростає имовірність збільшення обсягу простроченої заборгованості, що
загострює важливість досліджень у банківськіи сфері. Відсутність ефективних методів
оцінки та управління ризиками при наданні споживчих кредитів може в кінцевому
результаті привести до виникнення значних проблем в ефективності діяльності та
фінансовіи стіикості банків.
Питаннями оцінки та управління ризиками споживчого кредитування заималися
такі вітчизняні науковці як: І. А. Аванесова, Г. П. Бортніков, В. В. Вітлінськии, В. Я. Вовк,
О. В. Дзюблюк, С. Б. Єгоричева, В. В. Коваленко, Т. Т. Ковальчук, Л. В. Кузнєцова, В. Д. Лагутін, С. В. Міщенко, С. В. Науменкова, І. Б. Охріменко, Л. О. Примостка, Л. М. Рябініна,
К. Ф. Черкашина, О. О. Чуб, Н. П. Шульга та інші. Серед іноземних варто виокремити праці
В. Іванова, О. Лаврушина, В. Лексіса, Ф. Мишкіна, Е. Ріда, К. Редхе, П. Роуза, Дж. Сінкі,
Б. Соколова, С. Хью та інші. Незважаючи на існуючі наукові здобутки, питання оцінки та
управління ризиками споживчого кредитування залишається недостатньо
розробленим, їх імплементація у діяльність банківських установ є доволі теоретично
навантаженою, що викликає проблеми застосування в реальніи діяльності.
Мета статті
Метою статті є оцінка поточного стану банківського споживчого кредитування в
Україні та розробка рекомендаціи стосовно оптимізації управління кредитним
портфелем фізичних осіб банківських установ.
Виклад основного матеріалу дослідження
Сучаснии стан кредитування фізичних осіб в Україні з боку банківських установ є
результатом тривалого процесу иого становлення, під час якого фінансова система
зазнала два сильні потрясіння: у 2008 р. – через фінансову кризу, яка призвела до
девальвації гривні та відмови від кредитування в іноземніи валюті, та у 2014-2015 рр. –
через політичну нестабільність і розгортання воєнного конфлікту, що призвело до
суттєвого скорочення чисельності банків (з 175 до 75) та перегляду нормативних
документів щодо оцінювання ризиків за активними операціями та формування резервів
під них, яке у 2016 р було юридично закріплено в Положенні про визначення банками
України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями [6].
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Природа споживчого кредитування дозволяє розглядати иого як окремии підтип
кредитування фізичних осіб (разом з іпотечним), яке стосується надання фінансової
установою коштів фізичним особам для отримання товарів, робіт або послуг, набуття
яких дозволяє задовольнити конкретні потреби споживачів шляхом перерозподілу
грошових потоків у теперішньому та маибутньому на принципах строковості та
платності.
На рис. 1 надана динаміка кредитування фізичних осіб поряд із загальним обсягом
наданих кредитів і обсягом кредитування суб’єктів господарювання. За досліджувании
період питома вага кредитів наданих фізичних особам в загальному кредитному
портфелі банківських установ збільшилася з 17% до 20%, хоча в окремі роки вона
становила близько 15%. У порівнянні з попередніми періодами цеи показник значно
зменшився: у 2008 році він складав 37%, а у 2010 р. – вже 28,2%. Як бачимо, подальша
динаміка до 2016 р. була негативною і лише з 2017 р. спостерігається пожвавлення у
порівнянні з кредитуванням юридичних осіб. Розрахована лінія тренду на наступні два
періоди за експоненціальною залежністю з високим ступенем имовірності, що
підтверджується коефіцієнтом детермінації 0,974, відображає подальше зростання
обсягів кредитування фізичних осіб.
Проведении аналіз динаміки кредитування фізичних осіб в Україні дозволяє
стверджувати, що він вирішальним чином залежить від фази циклу розвитку світової
економіки. Високии рівень імпортозалежності економіки нашої держави обумовлює
значну волатильність курсу національної валюти в періоди економічних та фінансових
криз, що наичастіше призводить до девальвації, що спостерігалося після кризи 2008 р.
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Риc. 1. Динаміка споживчого кредитування
Джерело: складено автором за [4]
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Нестабільне політичне становище та воєннии конфлікт призвели до погіршення
соціально-економічного становища країни в цілому, та до ще глибшої девальвації гривні
на фоні старих економічних проблем, що проявилося у 2014-2015 рр. і призвело до
зростання проблемної заборгованості як результату неспроможності населення
виконувати свої зобов’язання за отриманими споживчими кредитами. Вирішення цієї
проблеми знаходиться у площині управління кредитними ризиками банку відносно
кредитування фізичних осіб.
Поряд із загальною динамікою вартує уваги стан кредитного портфеля фізичних
осіб за конкретними вітчизняними комерціиними банками. Для отримання узагальненої оцінки необхідно здіиснити розрахунок інтегрального показника, якии би враховував обсяг заборгованості за кожним класом та иого тип за класом кредитного ризику.
Одним із інструментів розрахунку інтегрального показника є метод кваліметрії,
якии полягає в об’єднані оцінок окремих характеристик продукції в загальне «дерево»
на основі підходу до оцінювання якості продукції. У кваліметрії якість розглядається як
ієрархічна сукупність окремих властивостеи, важливих для споживачів у готовому
продукті. Узагальнена характеристика, яка отримується входять оцінювання
параметрів наинижчого рівня, відображає наибільш узагальнене бачення досліджуваної
ознаки. В рамках нашого дослідження ми пропонуємо об’єднати обсяги кредитної
заборгованості комерціиних банків України в єдинии інтегральнии коефіцієнт,
враховуючи обсяг заборгованості за кожним класом. Алгоритм розрахунку передбачає
присвоєння кількісного значення кожному класу кредитної заборгованості всіх
досліджуваних банків: першому класу – «1», другому – «2», третьому – «3», четвертому –
«4», п’ятому – «5», яке помножується на частку відповідного класу заборгованості в
загальніи сумі за конкретним банком на визначену дату. Інтерпретація отриманого
результату передбачає: чим ближче значення до п’яти, тим гіршии стан кредитного
портфелю фізичних осіб та, відповідно, чим ближче значення до одиниці – тим кращии
стан. Відповідно отримані значення можуть знаходитися в таких діапазонах: від «1» до
«2» – належнии стан кредитного портфелю фізичних осіб; від «2» до «3» – задовільнии
стан; від «3» до «4» – незадовільнии стан; від «4» до «5» – критичнии стан.
На основі даних офіціиної статистики банківського нагляду нами було
розраховано значення кваліметричного коефіцієнту та частку банку в загальному обсязі
споживчого кредитування. Результати розрахунків за наибільшими банками
представлені в табл. 1 та табл. 2. Всі інші комерціині банки за обсягом кредитного
портфелю становлять менше 9%, тому до аналізу не включались. Розглянемо детально
отримані результати розрахунків.
За наибільшим банком АТ КБ «Приватбанк» спостерігалась динаміка з 2017 по
2019 рік щодо відчутного збільшення частки в загальному обсязі з 26,2% до 34,6%, а на
2020 рік – спостерігається незначне зменшення до 33,2%. Значення коефіцієнту на
протязі всього періоду знаходиться в задовільному стані із незначним погіршенням у
2018 році та помірним покращенням у 2019 році. На 2020 рік спостерігається дуже
незначне погіршення.
Друге місце на протязі трьох років з 2017 по 2019 рік заимав АТ «Укрсоцбанк» із
відповідними частками у 16,5%, 13,15% та 8,2%, якии на кінець 2019 року увіишов до
складу АТ «АЛЬФА-БАНК». Цілком очевидно, що «Укрсоцбанк» мав критичне значення
коефіцієнту, а иого злиття з АТ «АЛЬФА-БАНКОМ» обумовило зростання частки
останнього з 8,55% до 14,4% із значним погіршенням коефіцієнту на 1,19 пункти, що и
призвело до иого переміщення в 2020 році з належного стану до пограничного між
задовільним і незадовільним. АТ КБ «Приватбанк» та АТ «АЛЬФА-БАНК» мають
фактично близько 50% загального портфелю кредитування фізичних осіб в структурі
українських банків, що вимагає особливого банківського нагляду за динамікою
ключових показників цих фінансових установ. Інші комерціині банки значно
поступаються часткою в загальному обсязі кредитування фізичних осіб.
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Таблиця 1. Аналіз питомої ваги кредитної заборгованості банків і
кваліметричного коефіцієнту в 2017-2018 роках
Банк
АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «А – БАНК»
АТ «АЛЬФА-БАНК»
АТ «БАНК КРЕДЙТ ДНІПРО»
АТ «БАНК ФОРВАРД»
АТ «Ідея Банк»
АТ «КБ «ГЛОБУС»
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «ОТП БАНК»
АТ «ОЩАДБАНК»
АT «ПУМБ»
АТ «Раиффаизен Банк Аваль»
АТ «СБЕРБАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АТ «Укрексімбанк»
АТ «УкрСиббанк»
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
АТ КБ «ПРЙВАТБАНК»
АТ «УКРСОЦБАНК»

01.10.2017
млн грн
%
5 703
3,46
3 481
2,11
9 302
5,65
692
0,42
1 511
0,92
2 717
1,65
413
0,25
3 108
1,89
3 565
2,16
7 585
4,60
7 039
4,27
6 445
3,91
15 224
9,24
1 578
0,96
870
0,53
1 411
0,86
8 214
4,99
2 788
1,69
43 248
26,25
27 278
16,56

К
4,11
1,84
2,24
3,90
1,65
1,75
1,98
1,40
1,57
3,18
3,01
2,53
3,85
4,68
2,16
4,52
3,30
4,39
2,51
4,73

01.10.2018
млн грн
%
6 947
3,38
3 928
1,91
14 294
6,96
945
0,46
1 618
0,79
4 156
2,02
844
0,41
3 878
1,89
4 671
2,27
9 658
4,70
8 804
4,29
10 523
5,12
8 861
4,31
2 759
1,34
2 172
1,06
2 102
1,02
10 802
5,26
5 328
2,59
67 899
33,06
27 028
13,16

К
3,58
1,97
2,07
3,22
2,81
2,11
1,41
1,28
1,70
2,89
3,08
2,16
2,61
4,91
3,04
4,62
3,50
3,08
2,71
4,81

Джерело: складено автором за [4]
Таблиця 2. Аналіз питомої ваги кредитної заборгованості банків і
кваліметричного коефіцієнту в 2019-2020 роках
Банк
АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «А – БАНК»
АТ «АЛЬФА-БАНК»
АТ «БАНК КРЕДЙТ ДНІПРО»
АТ «БАНК ФОРВАРД»
АТ «Ідея Банк»
АТ «КБ «ГЛОБУС»
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «ОТП БАНК»
АТ «ОЩАДБАНК»
АT «ПУМБ»
АТ «Раиффаизен Банк Аваль»
АТ «СБЕРБАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АТ «Укрексімбанк»
АТ «УкрСиббанк»
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
АТ КБ «ПРЙВАТБАНК»
АТ «УКРСОЦБАНК»

01.10.2019
млн грн
%
5 930
2,78
5 527
2,59
18 247
8,56
1 321
0,62
1 849
0,87
5 991
2,81
969
0,45
4 675
2,19
5 632
2,64
10 120
4,75
10 928
5,13
13 344
6,26
8 468
3,97
2 681
1,26
2 183
1,02
1 903
0,89
6 677
3,13
8 853
4,15
73 744
34,59
17 496
8,21

К
3,22
2,04
1,89
2,49
2,81
2,38
1,38
1,19
1,50
2,44
2,91
2,07
1,58
4,94
2,33
4,62
2,12
2,11
2,47
4,83

01.10.2020
млн грн
%
5 771
2,59
6 820
3,06
32 069
14,38
1 511
0,68
1 406
0,63
6 761
3,03
1 154
0,52
4 891
2,19
6 401
2,87
10 424
4,67
12 735
5,71
15 373
6,89
8 602
3,86
2 045
0,92
2 356
1,06
2 216
0,99
6 268
2,81
15 467
6,94
74 102
33,23
-

К
2,94
1,66
3,08
2,96
1,50
2,81
1,49
1,24
1,45
2,47
2,91
1,69
1,58
4,94
2,23
4,74
2,18
1,72
2,52
-

Джерело: складено автором за [4]
Наиближчим конкурентом варто розглядати АТ «ПУМБ», яке демонструє
позитивну динаміку у збільшенні частки з 3,9% на 01.10.2017 до 6,9% на 01.10.2020 року
одночасно із сталим покращенням кваліметричного коефіцієнту, відповідно значенням
якого банк змістився із задовільного стану до належного. Його наиголовнішим
конкурентом варто розглядати АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», якии володіє брендом інтернетISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
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банкінгу «МОНОБАНК», зростання частки якого за досліджувании період було
наибільшим: з 1,69% до 6,9%, а коефіцієнт змістився із критичного стану до належного.
Фактично ця фінансова установа демонструє наикращу позитивну динаміку серед усіх
розглянутих.
Стабільне місце на ринку продовжують отримувати такі банки як АТ «ОТП БАНК»
та «ОЩАДБАНК» із частками близько 5%, але якщо у першого банку кваліметричнии
коефіцієнт задовільнии, то у другого він знаходиться на граничнии межі задовільного і
незадовільного стану із незначним покращенням в останні роки.
Серед стабільних варто визнати такі банки як: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,
АТ «КРЕДОБАНК» та АТ «А-БАНК» із часткою структурі від 2% до 3% та належним станом
коефіцієнту.
В групі державних банків позитивною динамікою коефіцієнту за досліджувании
період відрізняється АБ «УКРГАЗБАНК», стан якого змінився із критичного до
задовільного поряд із незначним скороченням частки портфелю. Варто зробити
припущення, що зменшення обсягу портфелю в ціи фінансовіи установі було здіиснено
саме за рахунок кредитів критичного фінансового стану.
Відчутне скорочення за досліджувании період обсягу кредитної заборгованості
фізичних осіб спостерігається в АТ «Раиффаизен Банк Аваль», якии втратив за
досліджувании період 5,38% частки ринку, заимаючи на 01.10.2017 року третє місце в
структурі, але в незадовільному стані за коефіцієнтом. Здіиснене скорочення портфелю
забезпечило отримання ним належного стану за кваліметричним коефіцієнтом, що
відображає проведення банком масштабної діяльності щодо реструктуризації
проблемної кредитної заборгованості фізичних осіб.
Проблемними в досліджуваніи групі вітчизняних банків варто визнати
АТ «СБЕРБАНК» та єдинии серед групи державних банків – АТ «Укрексімбанк», значення
кваліметричних коефіцієнтів наигірші – критичні, близькі до «5», що свідчить про значні
проблеми які належить вирішити цим фінансовим установам в ході позбавлення від
такого «тяжкого» фінансового тягаря. Для АТ «Укрексімбанку» це питання може бути
вирішено безпосередньо регулятором, враховуючи тип власності, а для АТ «СБЕРБАНК»
необхіднии зовнішніи аудит, беручи до уваги, що частка десятого класу кредитної
заборгованості юридичних осіб (наигірших за параметрами повернення) становить
83%. Загальна картина розміщення досліджуваних комерціиних банків за двома
обраними ознаками наведена на рис. 2.
Для формування узагальненої картини за всією банківською системою України,
крім вищезазначених 19 фінансових установ, представимо таку динаміку (рис. 3).

92,00
92,47

0,0
01.10.2017
01.10.2018
Частка розглянутих 19 банків

90,00
01.10.2019
01.10.2020
Середнє значення всіх інших банків

Середнє значення розглянутих 19 банків

Рис. 3. Середнє значення кваліметричного коефіцієнту за заборгованістю
фізичних осіб за всією банківською системою
Джерело: складено автором за [4]
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де, №1 – АБ «УКРГАЗБАНК», № 2 – АТ «А-БАНК»; №4 – АТ «БАНК КРЕДЙТ ДНІПРО»;
№5 – АТ «БАНК ФОРВАРД»; №6 – АТ «Ідея Банк»; №7 – АТ «КБ «ГЛОБУС»; №8 –
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; №9 – АТ «КРЕДОБАНК»
Рис. 2. Розподіл комерційних банків за часткою кредитного портфелю фізичних
осіб і кваліметричним коефіцієнтом
Джерело: складено автором за [4]
Як свідчать результати, в цілому за банківською системою (крім 19 розглянути
фінансових установ) середнє значення коефіцієнту за досліджувании період
знаходиться на незадовільному рівні із незначним покращенням. Натомість ситуація у
лідерів значно покращилась: кваліметричнии коефіцієнт з граничного рівня
незадовільного стану знизився до стіикого задовільного, що дозволяє в цілому
класифікувати стан кредитного портфелю фізичних осіб українських банків як
задовільнии із позитивною динамікою щодо покращення иого структури. Враховуючи
динаміку за останні роки щодо скорочення чисельності комерціиних банків в Україні,
варто зробити припущення, що банки із наигіршими значеннями досліджуваного
показника та низькою часткою ринку, що спостерігається на протязі тривалого періоду
(при подібніи ситуації з портфелем юридичних осіб) мають всі шанси стати
неплатоспроможними і бути виведеними фондом Фонду гарантування вкладів з ринку.
На вищенаданіи матриці розміщення добре видно, що досліджувании банк
АТ «КБ ГЛОБУС» знаходиться в нижньому лівому квадранті, маючи порівняно невелику
частку ринку, яка між тим поступово збільшується: на 1 жовтня 2017 року вона складала
0,25%, на 1 жовтня 2018 року – 0,41%, на 1 жовтня 2019 року – 0,45% і, на аналогічну
дату 2020 року – 0,51%.
Для ґрунтовного аналізу якості кредитного портфеля фізичних осіб
досліджуваної фінансової установи розглянемо иого динаміку та структуру (рис. 4).
У попередньому розділі дослідження було розглянуто динаміку обсягів
кредитування різних груп споживачів, що призвело, як бачимо з рисунку 3.10, до
вирішальної зміни загальної структури портфелю з переорієнтацією на фізичних осіб.
В розрізі класів зміни відбулися таким чином: рис. 5.
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Джерело: складено автором за [4]
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Джерело: складено автором за [4]
Наибільше за весь період збільшився обсяг кредитної заборгованості фізичних
осіб 4-го класу – у 17,7 рази та першого класу – у 8,5 рази. Але наименша питома вага
четвертого класу, яка на 01.10.2020 року досягла лише 1%, свідчить про наименшу роль
цієї кредитної заборгованості в загальніи структурі. Натомість наизначніші структурні
зміни в результаті такої динаміки спостерігаються саме за першим класом – иого частка
збільшилася з 27,8% до 84,3%.
На третьому місці за темпами зростання знаходиться 5 клас – у 6,7 рази, було
збільшення иого частки до 9,7%. На противагу зростанню цих трьох класів за другим та
третім класом відбулося відчутне скорочення: у 6,2 рази та 2,6 відповідно. Отже зміна
структури портфеля кредитної заборгованості фізичних осіб за досліджувании період
відбулася в напрямку вирішального зростання частки першого класу, подвоєння частки
п’ятого та мінімізації другого та третього (часка другого зменшилася з 54,9 % до 3,1%, а
третього – з 13,2% до 1,8%) – значне навантаження на другии клас на 01.10 2017 року
змістилося на першии і незначним чином на п’ятии. В результаті зазначених змін
розрахунковии кваліметричнии коефіцієнт набув таких значень (рис. 6).
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
66

2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30

1,98
1,55
1,39

1,37

1,41

1,38

1,42

1,41

1,38

1,43

1,49

1,55

1,49

Рис. 6. Динаміка кваліметричного коефіцієнту за заборгованість
фізичних осіб АТ «КТ ГЛОБУС»
Джерело: складено автором за [4]
Якщо ґрунтуватися виключно на динаміці зазначеного коефіцієнту то можна
констатувати позитивні зрушення: знаходячись в межах діапазону належного стану, він
знизився з граничного значення (1,98) до середнього стабільного (1,49). З іншого боку,
зростання частки заборгованості п’ятого класу вимагає уваги, так як становить
підґрунтя для виникнення непрацюючих кредитів відповідно до «Положення про
визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими
операціями» №351 від 30.06.2016.
Отже використання запропонованого кваліметричного коефіцієнту якості
кредитного портфелю фізичних осіб дозволяє проводити як статичну оцінку иого стану
в рамках наданих вище діапазонів, так і відслідковувати иого динаміку в ході
моніторингу. Для більш об’єктивної картини значення даного коефіцієнта варто
співставляти і з питомою вагою заборгованості п’ятого класу за фізичними особами.
На основі розглянутих в першому розділ методів управління кредитним ризиком
фізичних осіб запропонуємо їх використання для банків із різним рівнем
кваліметричного коефіцієнту (табл. 3).
Таблиця 3. Рекомендації щодо активності застосування методів управління
кредитним ризиком при кредитуванні фізичних осіб
Метод управління кредитним
ризиком фізичних осіб
Організаціині методи
Інформаціині методи
Аналіз кредитоспроможності
позичальника
Гарантія та поручительство
Лімітування
Контроль
Структурування
Реабілітація
Ліквідація заборгованості
Неустоика
Страхування
Сек’юритизація
Диверсифікація
Концентрація
Резервування
Бюро кредитних історіи

належнии
стан
+++
+++

Діапазони кваліметричного коефіцієнту
задовільнии
незадовільнии
критичнии
стан
стан
стан
+++
++
+
+++
+
+

+++

+++

+++

+

+++
+++
+++
++
+
+
+++
++
++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
++
++
++
+++
++
++
+++
+++
+++
+++

+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+

Примітка: «+++» – обов’язковість застосування, «++» – необхідність застосування,
«+» – доцільність застосування.
Джерело: авторська розробка
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Таким чином, на основі проведеного розрахунку за запропонованим методичним
підходом до визначення якісного стану кредитного портфеля фізичних осіб для
досліджуваних комерціиних банків України, враховуючи розраховании рівень у АТ «КТ
ГЛОБУС», нами запропоновано конкретні методи управління кредитними ризиками з
урахуванням значення кваліметричного коефіцієнту. Особливу уваги варто надавати
комплексу методів за умови відчутної зміни зазначеного коефіцієнту та динаміки
питомої ваги п’ятого класу кредитної заборгованості.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Для проведення оцінювання якості кредитного портфелю фізичних осіб
запропоновано методичнии підхід до розрахунку інтегрального коефіцієнта, якии
ґрунтується на кваліметричному методі, де кожному класу кредитної заборгованості
присвоюються відповідне рангове значення. Розрахунок інтегрального коефіцієнту
передбачає визначення середньозваженої величини за рангами на питому вагу кожного
класу в загальному обсязі портфелю конкретного банку за відповіднии період. В
результаті проведеного оцінювання визначено, що за 19 банками, які мають більше за
90% всього кредитного портфелю фізичних осіб, за досліджувании період з 01.10.2017
по 01.10.2020 року спостерігається покращення значень кваліметричного коефіцієнту,
що дозволило підвищити рівень середнього значення та зміститися з незадовільного
стану до задовільного. Натомість ситуація за всіма іншими банками залишається
фактично незмінною, а середнє значення знаходиться в діапазоні незадовільного стану.
Проведении аналогічнии аналіз на АТ «КБ «ГЛОБУС», враховуючи значне
збільшення питомої ваги портфеля кредитування фізичних осіб, відображає поліпшення
якості кредитного портфелю. Єдиним недоліком варто визнати збільшення частки
п’ятого класу кредитної заборгованості до 9,7% з 01.10.2017 по 01.10.2020 року, яка
може переити до класу непрацюючих кредитів.
Ґрунтуючись на запропонованіи класифікації методів управління кредитними
ризиками фізичних осіб та враховуючи запропоновані діапазони значень
кваліметричного коефіцієнту, було представлено рекомендації щодо доцільності
застосування окремих методів для банківських установ із різним рівнем значення
даного коефіцієнту.
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІПОТЕЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Язлюк, Б. О. Аналіз факторів впливу на розвиток іпотечних відносин в Україні [текст]
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Анотація
У статті розкрито сутність таких понять, як «іпотека» та «іпотечне кредитування»
відповідно до чинного законодавства України. Основною метою створення національної
системи іпотечного кредитування є формування ефективних ринкових механізмів
залучення довгострокових фінансових ресурсів у фінансово-кредитну сферу. На цій основі
буде функціонувати ринок довгострокового іпотечного кредитування із застосуванням
сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів, які дають змогу
поступово знизити вартість іпотечних кредитів для населення та суб’єктів
господарювання і збільшити строки кредитування. Іпотечне кредитування в Україні за
останні роки досить динамічно розвивалося, однак частка іпотечних кредитів у
загальному портфелі комерційних банків є низькою. Встановлено, що до основних
факторів, які впливають на розвиток іпотечних відносин у нашій державі відносяться:
недосконале правове регулювання іпотечних відносин, недостатня публічна довіра до
комерційних банків, низький рівень доходів населення, високі процентні ставки,
інфляційні процеси, курсова нестабільність, мораторій на стягнення майна за
валютними іпотечними кредитами, слабкий фінансовий стан невеликих аграрних
підприємств, коронокриза. В динаміці досліджено структуру та темпи зростання
кредитів, наданих банками України домашнім господарствам за цільовим спрямуванням,
строками погашення, у розрізі валют. Дослідження факторів впливу на розвиток
системи іпотечних відносин в Україні в ринкових умовах дозволило зробити висновки
науково-теоретичного та практичного характеру: для фінансової стабільності у
державі, потрібна злагоджена робота всіх учасників іпотечного ринку; створення
державних гарантій економічної безпеки громадян сприятиме відновленню довіри
населення до банківського сектору України; зробити прозорим первинний ринок
нерухомості та посилити захист прав інвесторів; скасувати мораторій на стягнення
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майна за валютними іпотечними кредитами; створити передумови для обігу
сільськогосподарських земель та банківського кредитування під заставу землі.
Ключові слова: банк, іпотечне кредитування, фінансові інструменти, Національний банк
України, інвестиційні ресурси.
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF MORTGAGE RELATIONS IN
UKRAINE
Abstract
This article covers the essence of such concepts as "mortgage" and "mortgage lending" in
accordance with the current legislation of Ukraine. The main method of creating a national system
of mortgage lending is the formation of effective market mechanisms for obtaining long-term
financial resources in the financial and credit sphere. On this basis the market of long-term
mortgage lending will function with the use of existing market infrastructure and financial
instruments that will allow to gradually reduce the cost of mortgage loans to the population and
the subjects of economic activity and increase the terms of lending. Mortgage lending in Ukraine
has been growing dynamically in recent years, but the share of mortgage loans in the general
portfolio of commercial banks is low. It was found that the main factors that influence the
development of mortgage relations in our state include: Inadequate legal regulation of mortgage
relations, lack of public confidence in commercial banks, low income level of the population, high
interest rates, Inflationary processes, exchange rate instability, moratorium on foreclosure on
foreign currency mortgages, weak financial condition of small agricultural enterprises,
coronocrisis. In dynamics the structure and rates of credits growth granted by banks of Ukraine
to households by purpose conjugation, repayment terms and currency breakdown were
investigated. Investigation of the factors that influence the development of the mortgage relations
system in Ukraine under market conditions allowed us to make scientific and theoretical and
practical conclusions: for financial stability in the state it is necessary a well-organized work of all
participants of the mortgage market; creation of state guarantees of economic security of citizens
will contribute to renewal of trust of population to the bank sector of Ukraine; To make the
primary real estate market more transparent and strengthen the protection of investors' rights;
to lift the moratorium on the foreclosure of property with foreign currency mortgage loans; to
create conditions for the sale of agricultural land and bank loans against land pledges.
Key words: bank, mortgage credit lending, financial instruments, National Bank of Ukraine,
investment resources.
JEL classification: Q15; С13
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Вступ
За обставин фінансової кризи в Україні, актуальності набувають не лише питання
економічного розвитку країни, а й потреба удосконалення іпотечних відносин. Іпотечне
кредитування є важливим чинником економічного стимулювання та стабільного
розвитку економіки, інструментом мобілізації всіх можливих ресурсів для подолання
негативних явищ, за рахунок неї здійснюється інвестування певного сектора економіки.
Світовий досвід показує, що використання іпотеки є ефективним інструментом
вирішення соціально-економічних завдань. Тому формування системи іпотечних
відносин в Україні є пріоритетним напрямом.
Теоретичним аспектам іпотечних відносин, їх розвитку присвячені роботи таких
науковців, як Базилевич В. Д. [1], Гарбузова В. С. [2], Другак В. М. [3], Дуброва Н. П.,
Лепеха А. В. [4], Кручок С. І. [5], Карпа І. С. [6], Свистун Л.А. [7], Євтух О. Т. [10] та ін. Але
проблеми розвитку системи іпотечних відносин в Україні залишаються до кінця
невирішенними і потребують подальшого поглибленого дослідження, яке є актуальним
як у теоретичному, так і у практичному аспекті.
Мета статті
Дослідження теоретичних основ іпотеки та аналіз особливостей і тенденцій
розвитку системи іпотечного кредитування в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження
На даний час в Україні існує розмаїття поглядів щодо перспектив розвитку
іпотечних відносин. Проте зарубіжний досвід, а також і власний (у певний час іпотечні
відносини в Україні розвивалися досить успішно) свідчать про те, що іпотека за певних
умов може стати важливим рушієм економіки.
Законодавство є базисом розвитку іпотеки в країні. Ефективність законодавчого
забезпечення іпотечної системи у значній мірі визначає темпи та результативність її
розвитку. Основоположними для законодавчого врегулювання відносин іпотеки є
Земельний кодекс України, Цивільний і Господарський кодекси України, Закон України
«Про іпотеку».
Законом України «Про іпотеку» статтею 1 визначено, що іпотека – це вид
забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні
й користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі
невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення
своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього
боржника у порядку, встановленому цим Законом [8]. Даний закон визначає досить
повно саму процедуру виникнення, оформлення іпотеки та реалізації заставного права
у разі порушення іпотекодавцем своїх зобов'язань.
Каркасом іпотечних відносин є – предмети іпотеки. Відповідно до Закону України
«Про іпотеку»: «предметом іпотеки можуть бути один або декілька об’єктів нерухомого
майна за таких умов: − нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або
на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або комунальне
підприємство, установа чи організація; − нерухоме майно може бути відчужене
іпотекодавцем і на нього відповідно до законодавства може бути звернене стягнення; −
нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку як окремий виділений
у натурі об’єкт права власності» [8].
Не менш важливим елементом є принципи іпотеки. В. М. Діденко, Е. О. Юрій,
О. А. Підлипчак, Ж. П. Лисенко [9] пропонують організацію іпотечного кредитування
здійснювати згідно з такими основними принципами: – легітимності – підтвердження
законності повноваження, права діяльності фізичних чи юридичних осіб; – домовленості
сторін, закріпленої відповідною угодою; – пріоритетності права іпотекодержателя на
задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки; –
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транспарентності майнових прав на предмет іпотеки; – гарантованості прав
іпотекодержателя шляхом державної реєстрації іпотеки; – платності – погашення
іпотечної позики і відповідних відсотків; – стабільності умов іпотечного договору; –
обов’язкового страхування повної вартості предмета іпотеки.
О. Євтух наголошує, що дані принципи повинні бути доповнені економічними та
соціальними принципами [10, c. 34]. Економічні принципи полягають насамперед у
дотриманні принципу прибутковості, адже на основі діють суб'єкти іпотеки: кредитор,
інвестор, а за певних умов і позичальник (останній, як правило, у дохідній іпотеці).
Принцип соціальності полягає в соціальній спрямованості іпотеки, насамперед в її
доступності достатньо широким верствам населення. Даний принцип включає в себе і
можливість доступу до іпотеки через підтримку держави певним соціально
незахищеним групам населення: багатодітні родини, інваліди, молодій родині тощо.
Аналіз наукових досліджень з приводу цього питання дозволяє виділити наступні
основні види моделей іпотечного кредитування у світі: усічено-відкрита, яка є найбільш
простішою моделлю (Англія, Данія, Іспанія) [11, c. 30], збалансовано-автономна,
базується на ощаднопозичковому принципу, іпотечний ринок за цією моделлю є
однорівневим (Німеччина) [12, c. 92], розширено-відкрита припускає використання
дворівневої моделі ринку (США) [5, c. 54].
Відповідно до Концепції створення національної системи іпотечного
кредитування, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 серпня
2004 року, найефективнішою для нашої держави є дворівнева модель функціонування
ринку іпотечного кредитування, яка передбачає наявність первинного та вторинного
ринку. На первинному ринку складаються відносини між іпотечним кредитором і
позичальником щодо надання та погашення іпотечних кредитів. Суть функціонування
вторинного ринку полягає в рефінансуванні іпотечних кредиторів шляхом емісії
іпотечних цінних паперів, продажу іпотечних активів банкам, спеціалізованим
небанківським іпотечним фінансовим установам другого рівня або передачі цих
іпотечних активів у заставу для залучення кредитів з метою рефінансування. Іпотечна
установа другого рівня повинна забезпечити диверсифікацію ризиків іпотечних
кредиторів, які діють на первинному ринку іпотечного кредитування, та провадити
діяльність з рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок коштів, отриманих від
розміщення іпотечних цінних паперів, забезпечених іпотечним покриттям. Створення
вторинного ринку іпотечного кредитування обумовлено тенденцією банківської
системи до фінансування довгострокових іпотечних кредитів за рахунок
короткострокових пасивів банків. Саме тому створення вторинного ринку іпотечного
кредитування є одним з основних пріоритетів політики держави у сфері розвитку
національної системи іпотечного кредитування [13].
До основних факторів, які впливають на розвиток іпотечного кредитування в
нашій державі можна віднести: недосконале правове регулювання іпотечних відносин,
недостатню публічну довіру до комерційних банків, низький рівень доходів населення,
інфляційні процеси, курсову нестабільність, мораторій на стягнення майна за валютними
іпотечними кредитами, слабкий фінансовий стан невеликих аграрних підприємств,
коронокризу. Вплив наведених факторів на іпотечні відносини можливо визначити
лише за умови аналізу сучасного стану та динаміки його розвитку. Іпотечний ринок
України розглядається через загальні обсяги заборгованості банків за такими видами
іпотечних кредитів, що надані: на купівлю житла, під його заставу; на купівлю земельної
ділянки під заставу земельної ділянки; на будівництво житла під заставу незавершеного
будівництва; на споживчі цілі під заставу житла; на рефінансування житлового
іпотечного кредиту; на комерційні цілі під заставу житла.
В загальній структурі іпотечного кредитування за даними Національного банку
України у 2020 році обсяги зросли завдяки вищому середньому розміру кредиту. Хоча у
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квітні-травні 2020 року обсяги нової іпотеки загальмували через введені карантинні
заходи, починаючи з липня вони відновилися і на сьогодні залишаються високими. У
вересні число нових видач на понад третину вище, ніж у вересні торік [14].
За 9 місяців 2020 року загальний обсяг видач нових іпотечних кредитів
збільшився на 16% до 2,3 млрд грн. Водночас з початку 2020 року укладено лише
3640 нових іпотечних договорів, що на 269 менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Середній розмір іпотечного кредиту збільшився. Якщо на початок 2019 року він
становив близько 490 тис. грн, то у вересні 2020 року збільшився до 700 тис. грн. У цьому
місяці середня ставка на первинному ринку – 17,2%, на вторинному – 14,9%.
У жовтні 2020 року загальна сума виданих кредитів становила 491 млн грн. Це
найбільший показник за останні два роки. Із цієї суми 87% надано на купівлю житла на
вторинному ринку, що становить + 6% до обсягу нових іпотечних кредитів порівняно з
вереснем. Для порівняння, у 2019 році частка кредитів на вторинному ринку за сумою
договорів становила 83%, за кількістю – 85% [14]. Таким є на сьогодні середній розмір
кредиту на купівлю житла як на первинному, так і на вторинному ринку.
Характерною рисою національного іпотечного ринку є високий рівень його
концентрації в територіальному масштабі. За 9 місяців 2020 року найбільше кредитів
видано у Києві – 953 договори на 835 млн грн (26% від загальної кількості та 37% від
загальної суми). Після Києва найбільше іпотечних договорів укладено у Харківській
області – 390 договорів (11% від всіх) на загальну суму майже 176 млн грн (7,7% від всіх),
у Київській області – 369 договорів на 317,7 млн грн (10% та 14% відповідно), у
Дніпропетровській – 263 договори на 124 млн грн та Львівській областях – 252 договори
на 166,7 млн грн [14].
Проаналізуємо обсяги наданих кредитів домогосподарствам за цільовим
спрямуванням за 2013-2020 роки (табл. 1). Динаміка загального обсягу наданих
домогосподарствам банківських кредитів в Україні за 2013–2020 рр., що представлена в
таблиці 1, є неоднорідною. Найбільший обсяг наданих кредитів комерційними банками
домогосподарствам спостерігається у 2014 році загальною сумою 211 215 млн грн, а
частка іпотечних кредитів становить 34,16%, стільки ж складають кредити на
придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості.
Таблиця 1. Динаміка іпотечних кредитів, наданих домогосподарствам за цільовим
спрямуванням за 2013 -2020 роки, млн грн
Роки
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Усього
наданих
кредитів,
млн грн
193 529
211 215
174 869
163 333
174 182
201 102
209 251
210 001

споживчі
кредити
сума
%
137 346 70,97
135 094 63,96
104 879 59,98
101 528 62,16
122 066 70,08
151 625 75,40
164 790 78,75
172 972 82,37

у тому числі
на придбання, будівництво та
інші кредити
реконструкцію нерухомості
сума
%
сума
%
51 447
26,58
4 736 2,45
71 803
34,00
4 318 2,04
66 169
37,84
3 821 2,18
58 549
35,85
3 255 1,99
48 268
27,71
3 848 2,21
44 458
22,11
5 019 2,49
38 871
18,58
5 589 2,67
30 800
14,67
6 229 2,96

із загальної суми
іпотечні кредити
сума
%
56 270
29,07
72 156
34,16
60 215
34,43
60 265
36,89
38 601
22,16
42 308
21,03
34 983
16,72
31 324
14,92

Джерело: складено за даними [14]
З 2013 по 2016 роки спостерігаємо спад щодо надання споживчих кредитів. Це
пов’язане з девальвацією гривні, адже вже на початок 2015 року курс становив 22 грн за
долар США (2012 рік – близько 10 грн за долар США). І з часом курс продовжував
зростати, на сьогоднішній день курс становить близько 28 грн за долар США.
Це обумовило певний колапс як у кредитній сфері, так і у всій банківській системі країни
в цілому. Споживчий кредит зазвичай, надається для придбання товарів тривалого
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користування (автомобілі, меблі, складна побутова техніка), на споживчі цілі, на навчання,
лікування тощо. Такі кредити можуть надавати банки, кредитні спілки, ломбарди, а також
підприємства торгівлі чи сфери послуг під процент, на умовах строковості та платності.
Споживчі кредити й надалі відіграють ключову роль для банків, забезпечуючи
значну частину їхніх доходів. Щоб стимулювати належне врахування як переваг, так і
ризиків роботи в цьому сегменті та збільшити стійкість банків до кредитних ризиків
НБУ запроваджує підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів.
Із запровадженням карантину вже в квітні стрімко знизився чистий кредитний
портфель домогосподарств. Більшість банків скоротили обсяги нового кредитування.
Дійсні на той час кредитні ліміти переважно збереглися. Проте стандарти схвалення
нових кредитних заявок фінансовими установами стали жорсткішими [14].
Щодо обсягів іпотечних кредитів, то можемо спостерігати коливання протягом
досліджуваного періоду. Найбільший показник з аналізованого періоду спостерігається
у 2014 році, він складає 72 156 млн грн, а найменший у 2020 році – 31 324 млн грн.
Починаючи з 2015 року обсяги іпотечного кредитування помітно зменшуються, також з
цього періоду зменшуються обсяги кредитів на придбання, будівництво та
реконструкцію нерухомості.
Зволікання з реформою Державної архітектурно-будівельної інспекції стало
глобальною проблемою для ринку нерухомості. За рік з часу її анонсування вона досі
перебуває на початковому етапі, та все ще не визначено цільового формату системи
контролю у будівництві. За відсутності дієвого регулювання властиві первинному ринку
нерухомості ризики зберігаються. Первинний ринок нерухомості залишається
неврегульованим та непрозорим, це створює ризики як для приватних інвесторів, так і
для банків-кредиторів. З’являється дедалі більше ошуканих осіб – цього року їхня
кількість зросла на понад 12 тисяч інвесторів Аркади (додатково до майже 30 тис.
постраждалих інвесторів у забудови Укогруп та Укрбуду). В останні місяці з’явилося
кілька законопроєктів, покликаних урегулювати ринок та вдосконалити механізми
фінансування будівництва житла, проте помітного прогресу в цьому напрямі немає. Без
підвищення прозорості в галузі, посилення відповідальності забудовників та
впровадження механізмів фінансування будівництва, що унеможливлюють шахрайство,
іпотека на первинному ринку нерухомості не стане масовою [14].
Помітно скорочується і частка іпотечних кредитів у загальній структурі
кредитування. Так, у 2016 році їх частка склала 36,89%, а у 2020 році становить лише
14,92%. При цьому у структурі споживчого кредитування спостерігається тенденція
щодо зростання їхньої долі у загальній сумі наданих кредитів. Так, у 2015 році їх частка
склала 59,98%, а у 2020 році – 82,37%. Одним із факторів впливу на обсяги іпотечного
кредитування є терміни його погашення (табл. 2).
Таблиця 2. Обсяги іпотечного кредитування за термінами погашення
за 2013-2020 роки
Роки
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Усього,
млн грн
56 270
72 156
60 215
60 265
38 601
42 308
34 983
31 324

до 1 року
млн грн
2 564
3 806
3 546
3 212
1 659
1 418
733
569

%
4,56
5,27
5,89
5,33
4,29
3,35
2,09
1,82

у тому числі за строками
від 1 року до 5 років
млн грн
%
6 095
10,83
6 428
8,91
4 502
7,48
4 374
7,26
2 611
6,76
2 517
5,95
2 557
7,31
3 196
10,20

більше 5 років
млн грн
%
47 611
84,61
61 922
85,82
52 167
86,63
52 679
87,41
34 330
88,94
38 373
90,70
31 693
90,60
27 559
87,98

Джерело: складено за даними [14]
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Дані таблиці 2 показують, що за досліджуваний період найбільшу частку
складають довгострокові іпотечні кредити, а саме 84,0-91,0% від загальної суму наданих
іпотечних кредитів. Найбільший обсяг кредитів терміном більше 5 років був наданий у
2014 році розміром 61 922 млн грн, а у 2020 році обсяги скоротилися до 27 559 грн, що
менше більш ніж у 2 рази. Кредити з терміном погашення від 1 до 5 років найбільшу
частку займають у 2013 – 10,83% та у 2020 – 10,2%. Частка короткострокового
іпотечного кредитування становить від 1 до 5,89%.
На обсяги іпотечного кредитування великий вплив мають валютні курси.
Динаміка іпотечних кредитів, наданих домогосподарствам у розрізі валют
за 2013-2020 роки наведена у табл. 3. Наведені дані таблиці 3, показують що основною
валютою, в якій надаються іпотечні кредити є долар США. Частка здійснених іпотечних
операцій у цій валюті за досліджуваний період має певні коливання, але в середньому
становить 67,17%.
Таблиця 3. Іпотечні кредити, надані домогосподарствам
у розрізі валют за 2013 -2020 роки
Роки
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Усього,
млн
грн
56 270
72 156
60 215
60 265
38 601
42 308
34 983
31 324

Гривня

Долар США

євро

російський рубль

інші валюти

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

18 641
16 167
14 884
13 263
9 901
11 681
11 750
13 153

32,95
22,41
24,72
22,01
25,65
27,61
33,59
41,99

35 691
53 311
42 797
44 267
26 931
28 881
21 995
17 127

63,43
73,88
71,07
73,45
69,77
68,26
62,87
54,68

854
1 204
969
923
868
801
619
828

1,52
1,67
1,61
1,53
2,25
1,89
1,77
2,64

2
1
1
1
1
1
1
0

0,004
0,001
0,002
0,002
0,003
0,002
0,003
0

1 082
1 473
1 565
1 812
901
944
619
216

2,06
2,04
2,60
3,01
2,33
2,23
1,77
0,69

Джерело: складено за даними [14]
Найбільшу суму було отримано у 2014 році – 53 311 млн грн, а вже з 2015 року
відбувається спад кредитування у доларах США. Ми вважаємо, що на це вплинув курс
валюти. Так станом на 01.10.2015 р. офіційний курс НБУ гривні по відношенню до
долара США складав 21,29 грн/дол., а на 01.01.2014 р. – 7,99 грн/дол. Подібна ситуація
відбувається і щодо іпотечних кредитів наданих у євро та іншій валюті.
Частка іпотечних кредитів у національній валюті в середньому складає 29,0%, і як
свідчать дані таблиці 3, має позитивну тенденцію до зростання з 2014 року.
Одним із важливих чинників, який впливає на іпотечне кредитування є
відсоткова ставка за цими кредитами (табл.4).
Дані таблиці 4 показують, що торік ставка за іпотекою у національній валюті була
17%, а цьогоріч вже 12-16%, тобто ставка Національного банку України демонструє
стабільне зниження впродовж 2020 року. Незважаючи на це іпотечні ставки
залишаються високими. Така ставка за іпотечним кредитом можлива лише за умови
виконання позичальником низки вимог та доступна тільки окремим категоріям
громадян В першу чергу необхідно підтвердити наявність високих офіційних доходів.
При отриманні іпотечного кредиту в межах 500 тис – 1 млн грн терміном на 5-7 років
необхідно мати офіційний дохід не менше 20-25 тис грн на місяць. Високими повинні
бути і доходи інших членів родини, в першу чергу чоловіка або дружини.
Нові можливості для розвитку іпотечних відносин у аграрному секторі економіки
відкриє запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Переваги
землі як об’єкта застави пояснюються сталістю місця розташування об’єктів земельної
власності, тенденцією безперервного підвищення вартості. При цьому фізично
конкретну земельну ділянку як закладений об’єкт можна залишити у володінні й
користуванні іпотекодавця. Світова практика свідчить, що жодна країна не зможе
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забезпечити стабільність свого суспільного та економічного розвитку, якщо в неї
відсутня політика у галузі кредитного забезпечення використання й охорони земельних
ресурсів, яка сприяє встановленню довірених відносин між громадянами країни, її
кредитними інститутами та урядом [3, с. 31].
Таблиця 4. Процентні ставки за новими іпотечними кредитами надані домашнім
господарствам у розрізі валют (середньозважені ставки в річному обчисленні,%)
Роки
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень

Процентна
ставка усього
17,6
15,9
11,7
12,1
17,3
17,1
17,0

гривня
18,5
16,9
11,8
12,4
17,4
17,5
17,4

долар США
13,0
8,5
9,3
7,3
9,0
9,3
7,9

15,9
14,0
15,6
15,1
15,3
15,3
11,3
12,4
12,4
12,5

16,5
14,3
15,8
15,7
16,1
15,6
11,4
12,5
12,7
12,6

6,1
5,6
6,9
9,0
6,4
7,2
6,5
8,8
8,6
7,6

у тому числі
євро
російський рубль
12,7
–
11,8
–
12,6
–
9,7
–
2,9
–
5,0
–
3,3
–
11,5
–
–
5,0
–
–
8,1
–
10,0
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

інші валюти
7,0
7,7
6,3
6,3
4,9
–
4,6
11,5
–
–
5,0
–
–
8,1
–
10,0
–

Джерело: складено за даними [14]
Негативно вплинуло на платоспроможність та рентабельність банків, а отже і на
їхню здатність виконувати зобов’язання перед власними вкладниками. введення
мораторію на стягнення застави за валютною іпотекою, якщо ця застава – єдине житло
позичальника. Причина впровадження мораторію у 2014 році полягала в тому, що після
різкого знецінення гривні більшість позичальників втратили можливість платити за
кредитами в іноземній валюті. Тоді мораторій було запроваджено тимчасово, до
створення механізму реструктуризації валютних кредитів. Нинішній мораторій мав
завершитися в жовтні 2020 року, але за шість років дії частина позичальників так і не
почала обслуговувати кредити. Верховна Рада продовжила мораторій на стягнення
майна українців за валютними іпотечними кредитами до 2022 року. Банкам
забороняється урегулювати проблемні борги валютних позичальників, зокрема 44 тис.
договорів на загальну суму 29 млрд грн. Весь тягар взяли на себе банки, а відповідно –
їхні вкладники та власники. Це означає, що банки не будуть зацікавлені видавати нові
іпотечні кредити.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Дослідження факторів впливу на розвиток системи іпотечних відносин в Україні
в умовах ринкового реформування економіки дозволило зробити ряд висновків
науково-теоретичного та практичного характеру:
− для фінансової стабільності у державі, потрібна злагоджена робота всіх
учасників іпотечного ринку: Національного банку, банків, небанківських фінансових
установ та інших регуляторів ринку, дієва підтримка органів державної влади, тобто
створити умови та чіткі правила для його функціонування щоб мінімізувати ризики;
− розвиток іпотеки має велике значення: – для держави – постійні інвестиції в
різні сектори економіки – для позичальника – додаткова можливість отримання
значних коштів на тривалі терміни для розвитку різних видів економічної діяльності,
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вирішення житлових проблем; – для банківського інституту – стабільна робота та
гарантія повернення кредиту; – вирішення значної кількості соціальних проблем.
− створити державні гарантії економічної безпеки громадян (серед яких значна
чисельність пенсіонерів, інвалідів, соціально незахищеної верстви населення), які
перебувають у більш невигідному положенні, оскільки не володіють або неповністю
володіють фінансовою грамотністю та, як наслідок, потерпають від непередбачуваних
наслідків. Це сприятиме відновленню довіри населення до банківського сектору
України.
− зробити прозорим первинний ринок нерухомості та посилити захист прав
інвесторів, швидше завершити реформування ДАБІ та впорядкувати систему контролю
за будівництвом, створити передумови для обігу сільськогосподарських земель та
банківського кредитування під заставу землі.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ
Іртищева, І. О. Особливості державного регулювання електроенергетичною галуззю
/ Інна Олександрівна Іртищева, Назаріи Миколаиович Попадинець, Антоніна Борисівна
Трушлякова, Ірина Іванівна Дубинська // Українськии журнал прикладної економіки. –
2020. – Том 5. – № 4. – С. 80 – 87. – ISSN 2415-8453.
Анотація
У статті проаналізовано низку наукових публікацій, на основі яких можна зробити
висновок, що сьогодні одним з важливих завдань держави є регулювання та контроль за
діяльністю електроенергетичних підприємств, оскільки їх функціонування безпосередньо
впливає на зміцнення енергетичної безпеки країни. Встановлено, що сутність наукових
досліджень полягає у визначенні функціональних практик і тенденцій розвитку певних
економічних явищ, а в нашому випадку розвитку електроенергетичного ринку та
інструментарію його регулювання. Доведено, що розвинена інвестиційно-інноваційна
політика у сфері електроенергетики сприяє розвитку галузі та зміцнює її становище на
міжнародному ринку. Досліджено нормативно-правове забезпечення розвитку електроенергетичної сфери. Проаналізовано сучасний стан і динаміку розвитку електроенергетичної галузі. У статті обґрунтовано сутність та особливості державного
регулювання електроенергетичного ринку з визначенням основних проблем сьогодення
та шляхів їхнього нівелювання. Запропоновано низку управлінських дій, спрямованих на
якісне інформаційне забезпечення електроенергетичної сфери, що є сьогодні вкрай
важливим в умовах зміцнення енергетичної безпеки країни.
Ключові слова: державне регулювання, енергетична безпека, електроенергетична
галузь, інвестиції, інновації.
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FEATURES OF STATE REGULATION OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY
Abstract
Introduction. Today, given the many facts of the impact on the country's energy security that
have taken place and continue to take place, the process of strengthening energy security
continues to be actively discussed. At the same time, it seems logical to ask how the regulations in
Ukraine contributed to this, how effective, logical, timely they were, and so on. Therefore, a
comprehensive study of the processes of state regulation of the electricity sector as one of the main
systems for strengthening energy security is needed. The purpose of the article is to study the
features of state regulation of the electricity sector as a basis for strengthening energy security.
The article analyzes a number of scientific publications, based on which we can conclude that
today one of the important tasks of the state is to regulate and control the activities of electricity
companies, as their operation directly affects the strengthening of energy security. It is established
that the essence of scientific research is to determine the functional practices and trends of certain
economic phenomena, and in our case the development of the electricity market and the tools of
its regulation. It is proved that the developed investment and innovation policy in the field of
electricity promotes the development of the industry and strengthens its position in the
international market. The normative and legal support of the development of the electric power
sphere is investigated and the main problems of development of the studied branch are outlined.
The current state and dynamics of development of the electric power industry are analyzed. The
article substantiates the essence and features of state regulation of the electri-city market with
the definition of the main problems and ways to level them. A number of manage-ment actions
aimed at high-quality information support of the electricity sector are proposed, which is
extremely important today in terms of strengthening the country's energy security.
Key words: state regulation, energy security, electric power branch, investments.
JEL classification: L10; L11; L51; L81
Вступ
Розвиток енергетичного сектору України на основі інвестиціино-інноваціиної
спрямованості є основою енергетичної безпеки країни. Незначні зрушення у цьому
напрямі призводять до збиткового виробництва, оскільки більшість вітчизняних
підприємств використовує її у своїи діяльності. Сьогодні є кілька видів, які є основою
енергетичної сфери. Однією з базових сфер енергетичного сектору є електроенергетика,
яка може ефективно функціонувати тільки за умови залучення достатньої кількості
інвестиціи, які і сприяють інноваціиним методам виробництва. Адже зволікання з
реформуванням енергетичного сектору, низькии рівень енерговиробництва та розподілу енергії, відсутність реальної диверсифікації джерел енергопостачання, суттєва
зношеність основних виробничих фондів енергогенерації є основними причинами
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неефективного розвитку. Тому актуальним є новии етап розвитку електроенергетичної
сфери, якии є можливии на засадах інвестиціино-інноваціиної діяльності.
Значнии внесок у дослідження цієї сфери зробили С. П. Сонько, Т. В. Сак,
Я. І. Оліиник, О. С. Дупак, С. Кулицькии, О. В. Долгальова, К. В. Павлов, О. М. Павлова,
О. М. Стрішенець, В. В. Лагодієнко, В. Р. Купчак. Ці дослідники торкалися питань
визначення державного регулювання та напрямів розвитку ринку електроенергії,
принципів иого функціонування, напрямів удосконалення системи відносин між
основними иого суб’єктами та загалом вирішення проблем формування ринку
електроенергії в Україні. Теоретичні основи досліджуваної проблематики розглядали
С. М. Ілляшенко, І. М. Креидич, О. О. Охріменко, Н. І. Чухраи та ін. Зокрема, проблематиці
інвестиціиного розвитку підприємств електроенергетики присвятили свої наукові
дослідження І. М. Манаєнко, В. В. Дергачова, Є. В. Крикавськии, А. К. Шидловськии та ін.
Питання вартісної оцінки інвестиціиних проектів на підприємствах електроенергетики
досліджували В. А. Міщенко, В. Я. Заруба, П. Г. Перерва.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження особливості державного регулювання електроенергетичної галуззї як основи зміцнення енергетичної безпеки.
Виклад основного матеріалу
Сьогодні процес державного регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом формування тарифної політики відповідно до законодавства, надання
ліцензіи на здіиснення окремих видів діяльності в електроенергетиці, здіиснення
контролю за діяльністю суб’єктів електроенергетики та інших учасників ринку
електричної енергії та встановлення відповідальності за порушення умов і правил
здіиснення ними діяльності в електроенергетиці та на ринку електричної енергії.
Основним органом, що відповідає за регулювання є національна комісія, що
здіиснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка
виконує низку функціи [1]: державне регулювання діяльності суб'єктів природних
монополіи та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у
сферах електро-енергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану)
вугільних родовищ і газу сланцевих товщ (природнии газ), нафти та нафтопродуктів, а
також перероблення та захоронення побутових відходів; здіиснює ліцензування
господарської
діяльності
у
сферах
електроенергетики,
теплопостачання,
централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі
відповідно до вимог чинного законодавства; установлює ціни (тарифи) на електричну
енергію та на природнии газ, що використовується для потреб населення; установлює
для суб'єктів природних монополіи вимоги щодо провадження ними господарської
діяльності; забезпечує створення сприятливих умов для залучення інвестиціи у
розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг.
Вітчизняні дослідники вважають, що вирішення проблем удосконалення енергетичних ринків України та запровадження ефективних механізмів їхнього державного
регулювання відповідно до світової практики є одним з важливих завдань енергетичної
політики держави у процесі реформування та глибоких якісних перетворень в енергетичному секторі економіки України. Зокрема, вони наголошують на необхідності ширших досліджень у напрямі теоретичних і методичних засад функціонування ринку електроенергії задля забезпечення иого стабільного розвитку, оскільки використовуючи
методику критичного аналізу наявних моделеи ринку електричної енергії, можливо
визначити переваги та ризики переходу на нову модель ринку в Україні [2].
Також багато авторів вважають, що повне невтручання держави в діяльність
електроенергетичної сфери може збільшити ефективність її розвитку. Проте вони
забувають, що регіональні енергетичні комплекси функціонують у сфері природної
монополії [3]. Інші виступають за повернення до державного регулювання сфери
енергетики, забуваючи про низьку ефективність управління [4].
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В умовах формування енергетична сфера має регулюватися органами державної
влади з поступовою трансформацією ринкових відносин у напрямі від державного
регулювання до повністю лібералізованого ринку. Такої думки дотримуються деякі з
науковців [5]. Авторка такої ідеї вважає, що такии сценаріи регулювання має мати
інституціональнии характер у вигляді тарифного регулювання та обмежувальних діи
підприємств-монополістів, оскільки наявна система тарифікації у досліджуваніи сфері,
заснована на щорічному коригуванні тарифів на індекс інфляції («тарифікація від
досягнутого»), має низьку ефективність і не може забезпечити ефективну реалізацію
моделеи реформування та регулювання паливно-енергетичного комплексу України [5].
Тому, на думку дослідниці, управління єдиною національною електроенергетичною системою на державному рівні в умовах ринкових відносин в основному
обумовлено такими причинами [5]: а) конкурентною взаємозамінністю одних видів
палива та енергії на інші, кінцевою метою чого є задоволення потреб споживача в
електроенергії; б) впливом процесу видобування та виробництва енергетичних
ресурсів, їх розподілом, зберіганням і транспортуванням до споживачів; в) взаємодією
планів геолого-розвідувальних і вишукувальних робіт, розробленням проектів
видобування, періодом будівництва та введення в експлуатацію енергетичних об'єктів,
проектів видобування, стратегії збуту, зберігання і використання паливноенергетичних ресурсів; г) ефектом масштабу виробництва за допомогою концентрації
одиничних потужностеи і формування потужних, компактних паливно-енергетичних
баз; д) умовами та перспективами для отримання вигоди від ефективного поєднання
різних джерел енергії в інтегрованих системах енергопостачання (особливо електропостачання), що підвищує економічність і надіиність поставок палива і енергетичних
послуг; е) ефектами взаємодії різних активів діяльності, зокрема виробничих,
фінансових, управлінських задля збереження витрат виробничих витрат
взаємопов’язаних суб’єктів різних стадіи енергетичного потоку; ж) можливістю
централізованого забезпечення енергетичної надіиності та безпе-ки, використання
поновлюваних ПЕР, енергозбереження та обмеження глобальних і локальних
структурних змін у галузі.
На основі проаналізованих досліджень можемо стверджувати, що сфера
електроенергетики потребує не тільки активного державного контролю над розвитком
цієї сфери, але і активного залучення інвестиціи і впровадження інноваціи у цю сферу. З
боку держави вплив має бути виключно контролюючии, а саме інституціина підтримка,
тобто вчасне реагування на глобалізаціині виклики і прииняття відповідних
нормативно-правових актів.
Сьогодні сучаснии стан регламентації з боку держави питань функціонування
електроенергетичної сфери в Україні характеризується наявністю низки нормативноправових актів загального та спеціального спрямування, які не відображують усіх
аспектів цього процесу та не містять єдиного стратегічного бачення органів державної
центральної влади щодо вирішення нагальних питань розвитку сфери. До основних з
них належать: Договір про заснування Енергетичного Співтовариства [6]. Угода про
асоціацію між Україною та ЄС [7]. Директива про спільні правила внутрішнього ринку
електричної енергії [8]. Регламент про умови доступу до мережі транскордонного
обміну електроенергією [9]. Директива про заходи щодо забезпечення безпеки
електропостачання та інфраструктурного інвестування [10]. Закон України «Про
енергозбереження» [11]. Закон України «Про ринок електричної енергії» [12]. Закон
України «Про альтернативні джерела енергії» [13]. Постанова КМУ «Про комбіноване
виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу» [14]. Постанова КМУ «Питання виконання Угоди про фінансування
програми «Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України»» [15].
Постанова КМУ «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та
енергозбереження» [16]. Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у Державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року [17]. Постанова національної комісії, що
здіиснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про
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затвердження Кодексу комерціиного обліку електричної енергії» [18]. Постанова
національної комісії, що здіиснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної
енергії» [19]. Розпорядження КМУ «Про державну експертизу з енергозбереження» [20].
Наказ Національного агентства України з питань ефективного використання
енергетичних ресурсів «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм
енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів» [21].
Однак варто заначити, що ці всі документи мають низку проблемних місць, які зі
змінами економічного розвитку сфери мають бути законодавчо урегульовано, що якраз
і є пріоритетом держави.
Крім того, важливе значення має імплементація вітчизняного законодавства
відповідно до норм і стандартів Європеиського Союзу. Одним з таких документів, якии
регламентував багато змін у вітчизняне енергетичне законодавство, є Договір про
заснування Енергетичного Співтовариства та Угода про асоціацію між Україною, з
одного боку, і Європеиським Союзом, Європеиським співтовариством з атомної енергії и
їхніми державами-членами, з іншого боку.
З допомогою нормативного забезпечення державні органи можуть регулювати
ціни (тарифи), використовуючи метод граничних витрат виробника (продавця)
електроенергії з розрахунку необхідності забезпечення економічно обґрунтованих
витрат і прибутку, безпечної роботи електроенергетики та забезпечення збалансованої
роботи всього паливно-енергетичного комплексу з урахуванням економічних інтересів
споживачів і виробників.
Втручання державних органів в регулювання цін на електроенергію полягає в [22]:
✓ захисті економічних інтересів споживачів від можливого завищення тарифу на
електроенергію;
✓ створення механізму оптимального співвідношення економічних інтересів, з
одного боку, виробника електричної енергії в частині забезпечення достатності
отримуваних коштів для розширення виробництва, а з другого –споживачів
електроенергії в частині забезпечення конкурентоспроможності продукції та рівня
соціальної захищеності;
✓ створення для виробника електричної енергії умов, які стимулюють
оптимізацію виробництва на основі підвищення ефективності діяльності, використання
нової техніки, передових технологіи і організаціиних рішень при забезпеченні
необхідного рівня безпеки, скорочення непродуктивних втрат і підвищення економічної
обґрунтованості інвестиціиних проектів;
✓ забезпечення можливості короткострокового і довгострокового прогнозування зміни рівня тарифів на електричну енергію для споживачів.
Однак варто зазначити, що регулювання цін, на відміну від застосування
податкового впливу, є безпосереднім втручанням у ринкові процеси, створюючи певні
кризові моменти, які можуть призвести до дефіциту товару і накопичення товару на
ринку, що, своєю чергою, є причиною формування тіньового сектору і з реалізацією
товарів за свідомо заниженими цінами. Тому державне втручання в ринкові процесі в
електроенергетичніи сфері мають бути тільки у випадку контролю чи моніторингу
ринку, без заивого впливу на виробника і споживача.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, державне регулювання ринку електроенергії є важливим в умовах
формування енергетичної безпеки держави. Це, зокрема, зумовлено низкою зовнішніх
викликів, які зумовлюють перегляд політики розвитку альтернативних джерел енергії і
зменшення використання небезпечної енергії, яка шкодить навколишньому
середовищу. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на аналіз нормативного
забезпечення використання так званої «зеленої» енергетики, а також державних
механізмів та інструментів урегулювання цих процесів на внутрішньому ринку
електроенергетики.
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Анотація
Вступ. У статті узагальнено особливості функціонування сучасної банківської системи
України. Акцентовано увагу на необхідності максимального використання потенціалу
банківського сектору як основи майбутнього соціально-економічного зростання держави.
Метою статті є визначення стратегічних пріоритетів державної політики реалізації
потенціалу банківської системи в забезпеченні структурних реформ в економіці України.
Результати. Визначено умови відновлення активного кредитування реального сектору
економіки. Виокремлено сучасні базові та специфічні інструменти державного
регулювання банківської системи. Серед найважливіших груп стратегічних пріоритетів
виділені: покращення інституційних засад впливу банківської системи на соціальноекономічний розвиток, фінансово-економічна стабілізація банківської системи країни,
зміцнення фінансової безпеки засобами монетарної політики, розвиток кредитування та
інвестування з формуванням сприятливого інвестиційного клімату детінізація
фінансових потоків та посилення фінансово-економічних відносин.
Висновки. Комплексна реалізація визначених стратегічних пріоритетів державної
політики розвитку банківської системи із застосуванням сучасних базових та
специфічних інструментів дозволить посилити позитивний вплив розвитку банківської
системи на провадження структурних реформ в економіці України.
Ключові слова: структурне реформування, потенціал банківської системи, модернізація
економіки, фінансова безпека, економічна система, структурні трансформації,
стратегічні пріоритети державної політики.
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DETERMINING THE STRATEGIC PRIORITIES OF STATE POLICY FOR IMPLEMENTING
POTENTIAL OF THE BANKING SYSTEM IN ENSURING STRUCTURAL REFORMS IN THE
ECONOMY OF UKRAINE
Abstract
Introduction. The article presents the features of modern functioning of the banking system in
Ukraine. The attention has been focused on the necessity to maximize the potential of the banking
sector as a basis of future socio-economic growth of the state.
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The purpose of the article is to determinate of strategic priorities of the state policy for
implementing the potential of the banking system in ensuring structural reforms in the economy
of Ukraine.
Results. The conditions of reconstruction of active lending to the real sector of the economy are
determined. Modern basic and specific tools of state regulation of the Ukrainian banking system
are defined. Among the most important basic tools are: improvement of legislation on the
functioning of the banking system, the financial services market, the development of collective
investment institutions; improving monetary policy; increasing the deposit base with increasing
confidence in banking institutions; resumption of long-term lending to the economy; improving
the processes of forecasting economic and financial activities; liberalization of the investment
process of non-residents in the Ukrainian banking system, etc. It is summarized that among the
most important groups of strategic priorities of the state policy of using the potential of the
banking system to ensure structural reforms in Ukraine's economy are improving the institutional
framework of the banking system's impact on socio-economic development, financial stabilization
of the country's banking system, strengthening financial security through monetary policy,
lending and investing, favorable investment climate, de-shadowing of financial flows and
increasing transparency of financial and economic relations.
Conclusions. It is summarized that the comprehensive implementation of certain strategic
priorities of the state policy of the banking system by using modern basic and specific tools will
strengthen the positive impact of the banking system on the implementation of structural reforms
in the economy of Ukraine.
Key words: structural reform, potential of the banking system, modernization of the economy,
financial security, economic system, structural transformations, strategic priorities of state policy.
JEL classification: O10; G21; G28
Вступ
Масштабність та ефективність впровадження структурних реформ значною
мірою залежить від наявності та можливості залучення фінансування, необхідного для
їх реалізації, та застосування широкого кола сучасних ефективних інструментів і засобів
організації роботи з залучення та використання кредитно-інвестиціиних ресурсів.
Розробка і впровадження першочергових заходів, застосування необхідних сучасних
інструментів може бути здіиснено за впровадженням Національним Банком України
відповідних діи та удосконаленням державної монетарної, грошово-кредитної політики.
В економічніи літературі за останні роки з’являється все більше публікаціи
вітчизняних науковців, які актуалізують дослідження інституціональних особливостеи
економічних реформ. Зокрема, теоретичні аспекти розвитку трансформаціиних
процесів у економіці України та шляхи реформування галузевої економіки у своїх працях
описують 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, Н. В. Василечко [6]. Стан формування та
напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України
висвітлені у дослідженнях М. О. Огерчук [7], Я. І. Чаиковського [8]. Великої уваги
заслуговують наукові праці В. П. Решетило [9], І. Іващук, О. Іващук [10], у яких
дослідники з позиціи системного підходу оцінюють ринковии трансформаціинии
потенціал банківського сектору економіки та проблеми иого реалізації. Водночас, у
працях мало висвітленими залишалося питання ролі потенціалу банківського сектору в
умовах структурних зрушень економіки України.
Мета статті
Метою статті є визначення стратегічних пріоритетів державної політики
реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні структурних реформ в
економіці України.
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Виклад основного матеріалу
Впровадження державної політики стимулювання реалізації банківського
потенціалу базується на застосуванні загальних інструментів монетарної політики, які
необхідні для практичної реалізації всіх напрямів реформування. Реалізація
структурних реформ в країни потребує значних обсягів довгострокових та доступних
кредитів, що актуалізує розвиток кредитування. До загальних базових інструментів
монетарної політики, які є необхідними для ефективного впровадження реформ за всіма
визначеними напрямами, в першу чергу слід віднести зростання обсягів рефінансування
та міжбанківського кредитування НБУ, в тому числі під пули активів та впровадження
нульових ставок рефінансування державних і комерціиних банків, що здіиснюють
кредитування реального сектору економіки, інноваціино-інвестиціиних проектів. Це
дасть можливість збільшити обсяги фінансових ресурсів банків, які можуть
спрямовуватися на кредитування економіки та активувати процеси кредитування.
Необхідним і першочерговим є впровадження законодавчих змін щодо функціонування Національного Банку України та удосконалення функціонування банківської
системи країни, фінансового ринку. Йдеться про прииняття змін до Закону України «Про
національнии банк України», прииняття Закону України «Про банківське кредитування
економіки», а також урядової програми стимулювання банківського кредитування
реального сектору економки, високотехнологічних, експортноорієнтованих виробництв, малого та середнього бізнесу, завдяки яким буде створено нормативно-правові
законодавчі засади стимулювання кредитної активності в банківськіи системі та
окреслення основних параметрів участі держави і банківського сектору в кредитному
забезпеченні розвитку високотехнологічних галузеи.
Впровадження інструментів «хеджування» валютних ризиків та зменшення рівня
доларизації в банківськии сфері, перехід на здіиснення кредитно-депозитних операціи в
національніи валюті зменшить кредитні ризики, а диференціація і зростання ставок
фонду гарантування вкладів фізичних осіб сприятиме покращенню суспільної довіри до
банківських установ та нарощуванню депозитної бази банків в національніи валюті, що
забезпечить зростання фінансових ресурсів банків та зниження їх вартості.
Лібералізація процесів інвестування нерезидентів в українські банківські системи, регулювання імпорту та експорту капіталу забезпечать покращення інвестиціиного
клімату в країні та активізацію внутрішнього і зовнішнього інвестування, спрямування
інвестиціи в реальнии сектор економіки країни.
Цифровізація процесів та відносин у банківськии системі, автоматизація проведення операціи «репо» між банками, інформатизація банківського обслуговування,
забезпечення споживачів доступними інноваціиними фінансовими сервісами та
послугами з подальшим впровадженням віддаленої ідентифікації та верифікації
клієнтів дозволять покращити доступність та безпеку банківських послуг, сприятимуть
формуванню сучасних фінансово-технічних «екосистем» банківської діяльності.
Для відновлення активного кредитування реального сектору економіки
ключовим питанням є внесення змін до законодавства країни щодо надання прямих
кредитів за державними цільовими програми розвитку стратегічних пріоритетних
галузеи економіки, гарантування за позиками, надання кредитів під державні гарантії
та компенсації державою частки відсоткових ставок. Це дасть можливість зміцнити
регуляторні функції держави у фінансовіи системі та переити від директивного
управління до відносин державно-приватного партнерства при формуванні фінансовокредитного ресурсу розвитку стратегічних видів економічної діяльності та галузеи
економіки.
Зниження ризику у банківськии системі, зростання прозорості банківських
платіжних систем та досягнення цінової и фінансової стабільності дасть можливість
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акумулювати потенціал внутрішніх фінансових ресурсів, що приведе до формування
значних обсягів фінансового капіталу в банківськии сфері, а прииняття державних
цільових програм розвитку галузеи за відповідними напрямами структурних реформ
дасть поштовх до активного залучення державою банківської системи до участі у
кредитуванні інноваціино-інвестиціиних проектів модернізації суб’єктів реального
сектору економіки, розвитку нових високотехнологічних виробництв, розширенні
частки переробної промисловості та виробництв з високим рівнем доданої вартості в
економіці, наданні кредитів на модернізацію та розвиток експортноорієнтованих
підприємств та мікрокредитуванні малого і середнього бізнесу, співпраці банківських
структур з суб’єктами реального сектора економіки при реалізації програм технікотехнологічної модернізації та розвитку.
Водночас, зі застосуванням загальних базових інструментів державного
регулювання банківської системи, які сприятимуть реалізації структурних реформ,
постає необхідність у формуванні і впровадженні специфічних інструментів державної
політики, які забезпечать впровадження змін за визначеними напрямами структурного
реформування національної економіки України.
Забезпечення реалізації реформ технологічної модернізації, реіндустріалізації та
нарощування високотехнологічного експорту потребує довгих кредитів на
фінансування інноваціино-інвестиціиних проектів з відкриття нових чи модернізацію
існуючих виробництв, кредитування створення та розвитку підприємств за цільовими
державними програмами імпортозаміщення. Для забезпечення такого кредитування
потрібно розробити та прииняти цільові державні програми модернізації та
неоіндустріалізації економіки, розбудови високотехнологічних галузеи, розвитку
підприємств високотехнологічного експорту та впровадження державної політики
стимулювання активного залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів та їх
спрямування в реальнии сектор економіки на реалізації пріоритетних для країни
державних програм.
Необхідним інструментом, якии дасть можливість наростити обсяги експорту
вітчизняної продукції, є впровадження програм мікрокредитування процесів
сертифікації промисловості та переходу на виробництво продукції за міжнародними
стандартами ISO. Для цього держава повинна взяти на себе компенсацію частини витрат
або частини відсотків за кредитами на проходження процесів міжнародної сертифікації.
Це дасть можливість більшіи кількості підприємств отримати міжнародні сертифікати
та виити з продукцією на зовнішні ринки.
Актуальним є ініціювання створення державно-приватних консорціумів,
діяльність яких буде спрямована на виробництво продукції високотехнологічних
галузеи та залучення до участі в них банківського сектору на засадах державноприватного партнерства.
Впровадження реформ щодо системної детінізації та формування конкурентного
середовища потребуватиме впровадження політики, спрямованої на забезпечення
безпеки та прозорості банківської діяльності зі зростанням безготівкових
розрахункових операціи, створенням прозорих умов для здіиснення кредитних,
валютних, розрахункових операціи, руху капіталу та інвестиціи, що може бути
реалізовано з удосконаленням нагляду НБУ за платіжними системами, проведенням
розрахунків та впровадженням сучасних інноваціиних технологіи електронних
платежів.
Слід додати, що для імплементації норм ЄС щодо вільного руху капіталу необхідне
застосування «паралельного лістингу» з наданням рівних прав вітчизняним та
іноземним інвесторам на ринку гривневих і валютних цінних паперів, посилення
контролю і забезпечення прозорості руху капіталів. Це одночасно дасть можливість
збільшити надходження прямих інвестиціи та розрахунків.
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Для розвитку сектора малого та середнього підприємництва, розширення
середнього класу першочергово необхідним є розробка та прииняття державних
цільових програм розвитку малих та середніх підприємств, що працюють в інноваціиніи
сфері, НДДКР, в сфері ІТ технологіи, телекомунікаціи. Практична реалізація цих програм
можлива зі впровадженням державної політики залучення банківської системи до
кредитування МСП на закупівлю обладнання, здіиснення НДДКР, поповнення обігових
коштів, придбання технологіи.
Вагомого значення має зростання доступності та якості банківських послуг для
МСП з впровадженням спеціальних пакетів операціиного обслуговування для закладів
роздрібної торгівлі, сфери послуг, що працюють з готівковими розрахунками. Це
сприятиме покращенню якості роботи суб’єктів малого та середнього бізнесу та їх
взаємодії з банківською системою, зростанню прозорості розрахунків та зменшенню
готівкового обігу в середовищі суб’єктів малого та середнього бізнесу.
Реалізація реформ модернізації системи соціальної безпеки потребує активного
залучення банківських системи країни до реалізації соціальних програм та сервісів в
різних сферах соціального життя. Все більш актуальною стає участь банків у
розробленні та наданні населенню послуг медичного страхування, у програмах
впровадження страхової медицини, що дасть можливість пришвидшити процеси
реалізації медичної реформи, поширення медичного страхування та впровадження
страхової медицини.
Важливим є запровадження інструментів накопичення частини пенсіи та участі
суб’єктів банківської системи в реалізації пенсіиної реформи. Прикладним інструментом
тут можуть слугувати довгострокові облігації як елемент добровільної накопичувальної
системи пенсіиного забезпечення. Для цього необхідним є сприяння розвитку ринку
цінних паперів, в тому числі и підприємств реального сектору економіки, державне
стимулювання інвестиціиної активності банківської системи на цьому ринку.
Розширення практики застосування дистанціиних фінансових сервісів з
максимальним наданням послуг населенню, з впровадження державної політики
цифровізації, інформатизації розрахункових процесів та європеиських стандартів
надання банківських послуг забезпечить спрощення надання банківських послуг,
зростання їх доступності для широких верств населення.
Варто додати, що для нарощування обсягів інвестування та розвитку
стратегічних галузеи необхідним є впровадження банками кредитування із наданням
довгих кредитів на фінансування інноваціино-інвестиціиних проектів. Активування
кредитних інструментів та зниження кредитних ставок за ними можливо з
впровадженням механізму їх часткової компенсації державою та розміщення державних
замовлень на
постачання і стимулювання надання кредитів під отримані
підприємствами державні замовлення на виробництво товарів чи послуг.
Активування діяльності банків на фондовому ринку з проведенням емісіиної,
інвестиціиної та посередницької діяльності, вкладанням банків у корпоративні цінні
папери венчурних підприємств, а також інноваціиних підприємств високотехнологічних
галузеи, може бути забезпечене зі застосуванням інструментів державного
гарантування. Інвестування під державні гарантії, а також зі залученням до цих процесів
інститутів спільного інвестування дасть можливість спрямувати в реальнии сектор
економіки значні потоки інвестиціиних ресурсів, прискорити розвиток вітчизняного
фондового ринку, ринку цінних паперів та активувати участь банків у фондовому
механізмі фінансування інноваціиної діяльності підприємств.
Збільшення залучення банками коштів за депозитними програмами, що можливе
із впровадженням державної політики забезпечення прозорості та безпеки банківських
операціи, надасть поштовх до зменшення ставок та збільшення обсягів надання
населенню іпотечних і споживчих кредитів, що активує внутрішніи споживчии ринок.
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Розвиток цільового кредитування населення на навчання, будівництво чи ремонт
приватних будинків, відпочинок, лікування, придбання автотранспортних засобів,
меблів та побутової техніки можливии за умови впровадження державної політики
зменшення кредитних ставок, збільшення обсягів та термінів, покращення доступності
кредитування. Водночас, збільшення обсягів цільового та споживчого кредитування
забезпечить збільшення обсягів споживання населенням товарів та послуг на
внутрішньому ринку, а за умови узгодження такої політики з кредитуванням придбання
товарів вітчизняного виробництва, дасть можливість збільшити обсяги реалізації
продукції українських товаровиробників.
Розвиток інфраструктури та покращення можливостеи терміналів для
здіиснення платежів, введення спеціалізованих мобільних додатків з оплатою товарів
та послуг через мобільнии банкінг, впровадження нових технологіи цифровізації дасть
можливість збільшити використання та покращити доступність банківських послуг для
населення, спростити та зробити більш прозорими розрахунки, розширити спектр
банківських послуг.
Ефективна реалізація реформ, спрямованих на зростання сектора
ресурсоощадності та енергоефективності, актуалізує необхідність розробки та
реалізації держаних цільових і регіональних програм створення та розвитку
підприємств вторинної переробки відходів, будівництва сучасних заводів із переробки
сміття із застосуванням нових екологічно чистих технологіи, розбудови нових
підприємств зеленої та відновлювальної енергетики та участі у цих процесах банків.
Ефективними інструментами державної підтримки реалізації реформ цього напряму
повинні стати компенсація державою ставок за наданими кредитами або надання
гарантіи за кредитами підприємств – учасників програм.
Важливим інструментом реалізації політики енергоефективності та
ресурсоощадності є впровадження програм цільового кредитування населення на
використання сучасних електричних систем опалення, утеплення будинків,
автономізацію систем та встановлення альтернативних джерел отримання енергії, а
також відкриття програм колективного кредитування ОСББ з модернізації, заміни
комунікаціи та оновлення будинкової інфраструктури. Це надасть можливість
впроваджувати заходи з ресурсоощадності не лише в промисловості чи ЖКГ, а и у
секторі домогосподарств, і сприятиме зниженню рівня споживання енергоресурсів, а,
відтак, зменшенню витрат населення та забезпечить модернізацію застарілих
енергетичних систем і комунікаціи.
Узагальнення стратегічних пріоритетів державної політики реалізації потенціалу
банківської системи в забезпеченні структурних реформ в економіці України
представлено на рис. 1.
Впровадження змін та структурних реформ в економіці країни потребує значних
обсягів фінансового забезпечення. Проблема ускладнюється и невисоким рівнем
капіталізації економіки України та тривалим терміном окупності інвестиціиних
проектів. Як показує досвід останніх років, намагання створити відповідне інвестиціине
поле в країні та залучити активнии потужнии притік іноземних інвестиціи поки що
залишається далекосяжною перспективою, тоді як падіння економіки, посилене
зовнішніми глобальними факторами, потребує реалізації структурних змін вже сьогодні
і є питанням не лише економічного розвитку країни, але и її національної безпеки.
Внаслідок цього, актуалізується необхідність використання внутрішнього
національного потенціалу фінансової системи, иого акумулювання та спрямування в
реальнии сектор економіки. Отже, сьогодні постає питання визначення пріоритетів
впровадження змін та зростання ролі банківської системи, реалізації її потенціалу в
забезпеченні структурних реформ в економіці країни. Внаслідок того, що банківська
система країни має дворівневу структуру визначення стратегічних пріоритетів
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реалізації її потенціалу повинно враховувати можливості та особливості функціонування цієї системи на двох її рівнях. Впровадження змін та структурних реформ в економіці
країни потребує значних обсягів фінансового забезпечення.
Стратегічні пріоритети державної політики
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удосконалення законодавства з функціонування банківської системи, ринку фінансових послуг, розвитку
інститутів спільного інвестування; удосконалення монетарної політики; нарощування депозитної бази зі
зростанням довіри до банківських установ; відновлення довгострокового кредитування економіки;
хеджування валютних ризиків та зменшення рівня доларизації; удосконалення регулювання імпорту та
експорту капіталу; розвиток банківської інвестиціиної діяльності на фондовому ринку; впровадження «фінтехекосистем» із діджиталізацією, доступними інноваціиними фінансовими послугами; удосконалення процесів
прогнозування економічної, фінансової діяльності; лібералізація інвестиціиного процесу нерезидентів в
українську банківську систему.
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Рис. 1. Стратегічні пріоритети державної політики реалізації потенціалу
банківської системи в забезпеченні структурних реформ в економіці України
[авторська розробка]
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Проблема ускладнюється и невисоким рівнем капіталізації економіки України та
тривалим терміном окупності інвестиціиних проектів. Як показує досвід останніх років,
намагання створити відповідне інвестиціине поле в країні та залучити активнии
потужнии притік іноземних інвестиціи поки що залишається далекосяжною
перспективою, тоді як падіння економіки, посилене зовнішніми глобальними
факторами, потребує реалізації структурних змін вже сьогодні і є питанням не лише
економічного розвитку країни, але и її національної безпеки.
Внаслідок цього актуалізується необхідність використання внутрішнього
національного потенціалу фінансової системи, иого акумулювання та спрямування в
реальнии сектор економіки. Отже, сьогодні постає питання визначення пріоритетів
впровадження змін та зростання ролі банківської системи, реалізації її потенціалу в
забезпеченні структурних реформ в економіці країни. Внаслідок того, що банківська
система країни має дворівневу структуру, визначення стратегічних пріоритетів
реалізації її потенціалу повинно враховувати можливості та особливості
функціонування цієї системи на двох її рівнях.
На рівні НБУ мають бути сформовані відповідні умови для забезпечення
економічного розвитку та здіиснення безпосереднього регулювання стіикості,
кредитної активності всієї фінансової системи. На другому рівні розвиток банків
забезпечить швидке відтворення та активування всієї фінансової системи,
диверсифікацію та нарощування обсягів фінансових потоків, спрямованих в реальнии
сектор економіки, на впровадження структурних змін та реформ.
Одним із головних стратегічних пріоритетів державної політики розвитку
банківської системи є покращення інституціиних засад впливу банківської системи на
соціально-економічнии розвиток. Задля иого досягнення необхідними є реалізація
низки стратегічних завдань, таких як: реформування систем регулювання фінансового
ринку; удосконалення структури та оптимізація роботи НБУ; удосконалення
нормативно-правових засад функціонування банківської системи країни; ініціювання
впровадження нових сучасних цифрових технологіи, інструментів у банківськіи системі
країни; розробка та прииняття програм розвитку банківської системи; зниження
облікової ставки та створення умов для розвитку кредитних механізмів, застосування
сучасного інструментарію і здіиснення діи, спрямованих на розбудову інституціиних
засад та зростання ефективності регуляторних функціи Національного банку України.
Другим стратегічним пріоритетом державної політики розвитку банківської
сфери є фінансово-економічна стабілізація банківської системи країни. Стратегічними
завданнями, спрямованими на иого досягнення, є: зростання капіталізації банківської
системи; впровадження інструментів зниження рівня ризику та відновлення довіри до
банківської системи; зростання рівня захищеності споживачів продуктів банку;
впровадження кращого світового досвіду в підвищення стандартів діяльності банків та
інші завдання.
Третім стратегічним пріоритетом державної політики розвитку банківської
системи є зміцнення фінансової безпеки засобами монетарної політики, що може бути
реалізовано із забезпеченням надіиності національної монетарної системи. Досягнення
цього пріоритету забезпечить виконання низки завдань, таких як: удосконалення
монетарної політики із розбудовою сучасних операціиних систем; зниження рівня
інфляції;
удосконалення
грошово-кредитної
політики
з
використанням
макроекономічного аналізу та прогнозування; зростання частки безготівкових
розрахунків; стабілізування національної валюти та зниження валютних ризиків;
зменшення доларизації фінансового ринку та інших.
Відповідно, одним із наибільш вагомих пріоритетів в сьогоднішніх економічних
умовах є розвиток кредитування та інвестування банків в економіку країни та
формування сприятливого інвестиціиного клімату. Стратегічними завданнями,
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необхідними для иого досягнення, є забезпечення розвитку фінансового ринку з
акумулювання довгострокових ресурсів; формування механізмів участі банківської
системи в реалізації цільових програм розвитку; зниження рівня середньозважених
депозитних та кредитних ставок; впровадження норм ЄС стосовно вільного руху
інвестиціиного капіталу; розвиток міжбанківського ринку.
П’ятим стратегічним пріоритетом є детінізація фінансових потоків та посилення
прозорості фінансово-економічних відносин. Стратегічними завданнями в реалізації
цього напряму є: зростання прозорості банківських операціи та недопущення
відмивання тіньового капіталу через банки з приведенням електронних платежів у
відповідність до норм ЄС; розвиток платіжних систем та платіжних інструментів;
розвиток безготівкових форм розрахунків та застосування інших інструментів та
засобів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Стратегічними пріоритетами державної політики використання потенціалу
банківської системи в забезпеченні структурних реформ в економіці України мають
стати: покращення інституціиних засад впливу банківської системи на соціальноекономічнии розвиток, фінансова стабілізація банківської системи країни, зміцнення
фінансової безпеки держави засобами монетарної політики, розвиток кредитування та
інвестування, формування сприятливого інвестиціиного клімату, детінізація
фінансових потоків та посилення прозорості фінансово-економічних відносин.
Узагальнюючи зазначимо, що комплексна реалізація визначених стратегічних
пріоритетів державної політики розвитку банківської системи із застосуванням
сучасних базових та специфічних інструментів дозволить посилити позитивнии вплив
розвитку банківської системи на провадження структурних реформ в економіці України.
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Анотація
Перехід на органічне агровиробництво є вимогою часу з огляду на погіршення екологічної
ситуації в світі. Наразі Україна є одним із найпотужніших виробників та експортерів
сільськогосподарської продукції в світі, а переорієнтація на органічне
сільськогосподарське виробництво дозволить посилити та закріпити свої позиції на
світовому ринку. На сьогодні українські аграрії спеціалізуються переважно на
виробництві органічної продукції рослинництва: пшениці, ячменю, соняшнику, кукурудзи
на зерно та інше, адже вирощування орних культур є менш витратним. Під органічним
землеробство наразі відведено близько 1% сільськогосподарських угідь, що, тим не менше,
ставить Україну на сьоме місце в світовому рейтингу виробників органічних зернових
культур. Регіонами з найвищою концентрацією сертифікованих угідь та сертифікованих
операторів є Херсонська, Київська, Одеська, Черкаська та Запорізька області. Органічне
землеробство є перспективним напрямом інвестування; його розвитку також сприяють
спільні проекти вітчизняних виробників з іноземними компаніями. Наразі Україна займає
друге місце в рейтингу країн-експортерів органічної продукції до країн Європейського
Союзу, поставляючи на європейський ринок близько 80 категорій товарів, в тому числі й
продукції агропромислового сектору виробництва з доданою вартістю, представлення
якої на світовому ринку розширює перспективи для збільшення обсягів виробництва.
Огляд аналітичних даних показав, що частка органічної продукції, реалізованої на
внутрішньому ринку країни у 2019 р. склала лише 1,54%, що пов’язано в першу чергу з
низькою платоспроможністю населення. Однак попри все відмічається поступове
розширення внутрішнього ринку органічних продуктів. Однією з проблем, що гальмують
впровадження органічних технологій у виробництво, є обмеженість обігових коштів у
фермерів, адже забезпечення екологічності виробництва вимагає впровадження
додаткових операцій та неухильне дотримання агротехнічних вимог. Зацікавленість
зарубіжних компаній у великих партіях унеможливлюють прямі поставки продукції від
невеликих та малих підприємств. Тому перспективним напрямком вважаємо створення
кластер них утворень.
Ключові слова: органічне виробництво, органічні технології, органічне землеробство,
зерно, холдинг, кластер.
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STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION IN UKRAINE
Abstract
The transition to organic farming is a matter of time given the deteriorating environmental
situation in the world. At present, Ukraine is one of the most powerful producers and exporters of
agricultural products in the world, and the reorientation to organic agricultural production will
strengthen and consolidate its position in the world market. Today, Ukrainian farmers specialize
mainly in the production of organic crop products: wheat, barley, sunflower, corn for grain, etc.,
because the cultivation of arable crops is less expensive. Organic farming currently accounts for
about 1% of agricultural land, which, however, puts Ukraine in seventh place in the world ranking
of producers of organic cereals. The regions with the highest concentration of certified lands and
certified operators are Kherson, Kyiv, Odesa, Cherkasy and Zaporizhia regions. Organic farming is
a promising area of investment; its development is also facilitated by joint projects of domestic
producers with foreign companies. Currently, Ukraine ranks second in the ranking of countries
exporting organic products to the European Union, supplying the European market with about 80
categories of goods, including value-added agro-industrial products, whose presence on the world
market expands prospects for increasing production. A review of analytical data showed that the
share of organic products sold in the domestic market in 2019 was only 1.54%, which is primarily
due to the low solvency of the population. However, there is a gradual expansion of the domestic
market for organic products. One of the problems hindering the introduction of organic
technologies in production is the limited working capital of farmers, because ensuring the
environmental friendliness of production requires the introduction of additional operations and
strict compliance with agronomic requirements. The interest of foreign companies in large
batches makes it impossible to directly supply products from small enterprises. Therefore, we
consider the creation of cluster formations to be a promising direction.
Key words: organic production, organic technologies, organic agriculture, grain, holding, cluster.
JEL classification: Q13; Q16
Вступ
Одним із наиважливіших завдань аграрної політики України є переорієнтація
агропромислової сфери на екологічно безпечнии рівень розвитку сільського
господарства. Внаслідок погіршення екологічної ситуації у світі, особливо популярною
стає органічна продукція, насамперед продукти харчування, споживання яких впливає
на здоров’я людини. Актуальною проблема є і для України, яка має значнии потенціал
для виробництва органічної продукції.
Перехід на виробництво органічної сільськогосподарської продукції
супроводжується зростанням собівартості одиниці продукції через введення
додаткових операціи задля забезпечення екологічності сировини, матеріалів чи умов
виробництва. В результаті оснащення виробництва основними фондами зростуть
питомі капітальні вкладення, при цьому внаслідок обмеженої купівельної спроможності
знизяться обсяги продажів [1, с.75]. Ціна на органічну сільськогосподарську продукцію
залежить не тільки від витрат виробництва, а и від попиту і пропозиції, обсягу інвестиISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
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ціи, платоспроможності споживачів, цінової політики та якості продукції. Спеціалізація
сільського господарства на органічному виробництві забезпечить активізацію на
переорієнтацію на виробництво органічної продукції в Україні, позиціонування
українського виробника на світовому ринку як виробника екологічно безпечних
продуктів харчування та конкурентоспроможність національної економіки в цілому.
Дослідженню ринку органічних продуктів України та присвячено наукові праці
Т. Боровик, І. Волкової, Р. Грабовського, М. Макаренка та ін. Науковцями проаналізовано
особливості споживання органічної продукції в Україні і світі та розвитку каналів її
розподілу, досліджено ринок органічної продукції в Україні та світі, визначено
маркетингові інструменти, що визначають внутрішніи попит на органічну продукцію
тощо. В роботах Л. Мармуль, Л. Новак та Н. Гончаренко приведене обґрунтування
напрямків розвитку підприємств-виробників органічної продукції на засадах кооперації
та інтеграції.
Мета статті
Ціль статті – аналіз сучасного стану виробництва та збуту вітчизняної органічної
сільськогосподарської продукції та визначення напрямків підвищення ефективності
підприємств – виробників такої продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження
Органічне сільськогосподарське виробництво виступає цілісною системою,
поєднуючи провідні надбання в сферах збереження довкілля та природних ресурсів,
забезпечення біологічного різноманіття та високих стандартів і методів виробництва.
Однак проблеми, пов’язані з дисбалансом зовнішнього середовища, посиленням
конкуренції та активізацією процесів глобалізації є причиною суперечок науковців при
визначенні економічної доцільності та організаціиних можливостеи запровадження
органічного виробництва у вітчизняних аграрних формуваннях.
Підтвердженням економічних, екологічних та соціальних переваг є багаторічнии
досвід виробництва органічної продукції в аграрних підприємствах провідних
зарубіжних країн. Так, позитивними економічними проявами органічного
агровиробництва, зокрема, є динаміка зростання рентабельності продукції, зменшення
залежності від зовнішніх джерел, підвищення конкурентоспроможності, зростання
чистого прибутку та оптимізація системи управління ресурсами та витратами.
Беззаперечними екологічними наслідками є зниження техногенного впливу на ґрунти,
зниження забруднення природних вод, збереження та відновлення біорізноманіття в
агроландшафтах та забезпечення екологічного балансу середовища. Поряд з очевидно
важливим значенням забезпечення населення якісними продуктами харчування, зпоміж соціальних наслідків органічного агровиробництва варто відзначити посилення
етичної та природної поведінки людини в екосистемі, розвиток сільських територіи,
підвищення заинятості та добробуту на селі тощо [2, с. 33].
Активними популяризаторами органічного виробництва в Україні є громадські
організації та асоціації, зокрема, Міжнародна асоціація учасників органічного
виробництва «БІОЛан Україна», сертифікаціинии орган «Органік Стандарт», Спілка
учасників органічного сільського господарства «Натурпродукт», Всеукраїнська
громадська організація «Клуб органічного землеробства», Всеукраїнська громадська
організація «Жива планета», Торговельнии дім «Органік Ера», інформаціинии центр
«Зелене Досьє» та ін. З 2005 р. в діє Федерація органічного руху України, діяльність якої
спрямована на об’єднання зусиль виробників, наукових і навчальних закладів,
підприємницьких структур та державних установ, зацікавлених у виробництві и
поширенні здорової, безпечної для споживання продукції [3, с. 204].
Наразі Україна спеціалізується на виробництві органічної продукції рослинництва. Органічні продукти вирощують на території близько 1% земель сільськогоспоISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
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дарського призначення, що є дуже низьким показником. Вирощуються органічні зернові
(пшениця, ячмінь, жито, овес), оліині (соняшник) та бобові культури (горох, соя). Вирощування овочів та фруктів перебуває на початковому етапі. В структурі посівів близько
17% припадає на пшеницю, по 16% – на ячмінь та соняшник, 11% – на кукурудзу; 4%
заимає горох; по 1% – ріпак і гречка. Решта (34% посівних площ) відводиться під сою,
жито, овес, сорго, просо, гірчицю, цукрові буряки, еспарцет і т. д. [3, с. 204]. Загалом 48,1%
сертифікованих, як органічні, земель заиняті під вирощування зернових, що ставить
Україну на 7-ме місце серед країн-виробників органічних зернових [4].
В органічному виробництві задіяні родючі ґрунти, здатні без застосування
мінеральних добрив давати стабільні врожаї сільськогосподарських культур. Згідно
даних Інституту землеробства Національної академії аграрних наук, наибільш
придатними для органічного землеробства є ґрунти в Харківськіи, Черкаськіи областях;
частково – в Київськіи, Вінницькіи, Кіровоградськіи, Хмельницькіи, Івано-Франківськіи,
Тернопільськіи областях, наименш придатними – території поблизу Чорнобиля, в
шахтарських раионах Луганщини та більша частина Рівненської області [5].
Органічне агровиробництво пов’язане з неухильним дотриманням сівозмін,
необхідністю включати в сівозміну бобові культури та багаторічні бобові трави для
забезпечення пожнивних речовин та відтворення гумусу в ґрунті [6, с. 254].
Наразі причинами, що гальмують впровадження органічних агротехнологіи в
вітчизняних підприємствах, є складність дотримання всіх технологічних вимог, необхідних для органічного сільськогосподарського виробництва, неможливість формування
достатньої сировинної бази для забезпечення продовольчої безпеки країни, низька
платоспроможність споживачів та, як наслідок, низькии внутрішніи попит тощо.
Наилегшою культурою для органічного землеробства в Україні є овес. За словами
аграріїв [7], затрати пального на боронування полів під вівсом складають лише 10 л/га.
Все дуже швидко робиться, техніка швидко обробляє.
За даними Мінекономіки України у 2019 році загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного періоду склала близько 468 тис.
га (1,1% від загальної площі земель сільськогосподарського призначення України). При
цьому нараховувалось 617 операторів органічного ринку, з них 470 – сільськогосподарські виробники [8]. Регіонами з наивищою концентрацією сертифікованих угідь і
сертифікованих операторів є Херсонська (84540 га та 54 оператори), Київська (60423 га
та 83 оператори), Одеська (49608 га та 40 операторів), Черкаська (41428 га та
16 оператори) та Запорізька області (40433 га та 18 операторів).
За інформацією комерціиної служби Посольства США в Україні [4], середня
окупність інвестиціи в українське органічне землеробство становить близько 300% [9],
що робить иого одним із наипривабливіших напрямів для інвестиціи в Україну. Часто
органічні господарства беруть участь в проектах із впровадження органічного
землеробства в Україні та співпрацюють з іноземними компаніями, насамперед, зі
Швеицарії, Нідерландів та Німеччини [10, с. 411].
Водночас тенденціями макроекономічного середовища останніх років, що
стримують можливості для нарощування вітчизняного експорту органічної продукції
рослинництва є: зростання міжнародної конкуренції, пришвидшення глобальних
кліматичних змін, відсутність розвиненої логістичної інфраструктури, поширення
політики національного протекціонізму [11, с. 108].
Взагалі, за підсумками 2019 року Україна посіла 2 місце з 123 країн за обсягами
імпортованої органічної продукції в Європеиськии Союз, піднявшись на дві сходинки в
порівнянні з попереднім роком [12]. Відзначається, що протягом 2019 року в ЄС ввезено
3,24 млн тонн органічної агропродовольчої продукції, більше 10% якої припадає на
Україну [13]. Так, українськии імпорт в ЄС збільшився на 27% – з 265,817 тис. тонн в 2018
р до 337,856 тис. тонн в 2019 р.
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Аналізуючи структуру експорту української органічної продукції за частинами
світу у 2019 р., відзначають, що 85 % експортовано в країни Європи, 12% – Північної
Америки, 3% – Азії та менше 1% – на Африканськии континент. Загалом, близько 80
категоріи товарів на суму 189 млн дол. США імпортовано в 35 країн.
В основному, в ЄС з України експортуються зернові (крім рису та пшениці, 76,9%
зернових українського походження), пшениця (31,8% з України), оліині культури (крім
сої, 18,2% і друге місце після Туреччини), соя (4 місце і 13% імпорту сої з України). Також
Україна входить до групи наибільших експортерів макухи. В ТОП-10 країн-споживачів
української органічної продукції в 2019 р. ввіишли Нідерланди, Швеицарія, США, Литва,
Німеччина, Велика Британія, Австрія, Польща, Данія, Італія.
Варто зауважити, що першии значнии об’єм переробленої продукції з доданою
вартістю було імпортовано з України лише в останні роки. Партії такої продукції ще
невеликі, однак цеи факт означає, що українські виробники спроможні пропонувати
відповідну продукцію відповідної якості на міжнародному рівні, що відкриває
перспективи для збільшення обсягів виробництва та реалізації [14, с. 20].
Однак, лише 13,3% вітчизняних виробників органічних зернових мають змогу
експортувати органічну продукцію шляхом укладання прямих договорів із зарубіжними
покупцями. Як правило, це холдинги з потужним земельним банком та бездоганною репутацією, для яких органічне рослинництво є одним із напрямів аграрного виробництва.
Розвиваючи різні напрямки діяльності, вони мають фінансову можливість покривати
потенціині збитки від органічного землеробства. Водночас невеликі сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, спеціалізовані на вирощуванні
фруктів, овочів та ягід, не спроможні налагодити експорт через ряд чинників:
1) зацікавленість зарубіжних компаніи у великих партіях продукції. Невеликі
товаровиробники, спеціалізуючись на вирощуванні різних культур, не здатні
задовольнити стабільнии попит на органічну сировину и перероблені органічні
продукти харчування;
2) експортні операції пов’язані із значними транспортними и накладними
витратами, що робить експорт партіи такої продукції економічно недоцільним;
3) відсутність кваліфікованих кадрів, налагодженої логістичної інфраструктури,
високі валютні, логістичні ризики [11, с. 110].
Так склалось, що експорт української органічної значно перевищує обсяги
внутрішнього споживчого ринку в Україні. Так, у 2019 р. на внутрішньому ринку
продукції було реалізовано лише 7350 тонн органічної продукції на суму, еквівалентну
24,3 млн дол. Таким чином, частка органічної продукції, реалізованої на внутрішньому
ринку країни склала лише 1,54%.
Очевидно, українці споживають значно менше органічних продуктів, ніж
мешканці країн ЄС. На душу населення в Україні цеи показник складає 3 євро, тоді як в
країнах ЄС – 53,7 євро. В розрахунку з1 га органічних угідь на внутрішніи ринок
потрапляє продукції на 50 євро, тоді як в Європі – на 2345 євро [8].
Сьогодні українськии внутрішніи споживчии ринок органічних продуктів
поступово розширюється через основні мережі супермаркетів. Однак, аналіз органічної
продукції на полицях торгівельних мереж великих міст України, показав [10], що її
асортимент є нестабільним, часто – випадковим. У вітчизняних торгівельних закладах
немає спеціальної посади менеджера чи консультанта, які могли б надавати інформацію
покупцям про органічну продукцію.
Незважаючи на достатньо високі ціни на органічну продукцію, значна кількість
українців із середнім доходом, віддає перевагу органічним продуктам, усвідомлюючи їх
користь та вважаючи такі витрати важливою інвестицією, в першу чергу, у власне
здоров’я. Значна частина таких покупців разом з покупцями, що мають високии дохід, та
іноземцями визначають перспективи зростання попиту на органічні продукти.
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Основним стримуючим фактором, що гальмує розвиток ринку органічних
продуктів в Україні, виступає висока вартість органічних продуктів. Націнка на
органічну продукцію Україні становить наразі 50 – 300%, в тои час в країнах ЄС – 20-30%
[14, с. 27]. Значна різниця обумовлена безпосередніми високими витратами в процесі
виробництва; значно вищими витратами в процесі переробки та зберігання органічної
продукції; невеликими обсягами виробництва и відстанями транспортування,
враховуючи терміни придатності, витратами на її сертифікацію тощо[15].
Варто зазначити, що вирощування сільськогосподарських орних культур є менш
проблематичним та витратним. Чітке дотримання агротехнологіи органічного виробництва та наявність гарної техніки дозволяє отримувати високии валовии прибуток.
Аналізуючи параметри, що використовувалися для розрахунку валового прибутку, особливо для орних культур, стає зрозуміло, що, хоча висока ціна компенсує нижчі врожаї,
валовии прибуток в органічному виробництві загалом вищии завдяки нижчим витратам
на придбання допоміжних продуктів. Іншими словами, не використовуючи хімічні
пестициди та добрива, органічні фермери мають менші загальні витрати, що передбачає
більшу прибутковість. Проте розрахунки валового прибутку не відображають початкові
інвестиції у перехіднии період, коли фермери можуть продавати свою продукцію за
ціною неорганічної продукції, отримуючи при цьому менші врожаї, ніж раніше. Крім
того, витрати на органічну сертифікацію не беруться до уваги, але для українських
господарств вони досить низькі, зважаючи на їх великі розміри, а саме: від 1 до 5 євро/га,
залежно від розміру господарства та органу сертифікації.
На думку Легези Д. Г., органічне виробництво має розвиватися у господарствах
великого розміру, де вартість валової продукції у порівняних цінах перевищує 10 млн
грн, що надасть можливість покрити витрати на розвиток виробництва та сертифікацію
[16, с. 140.]. На думку дослідниці, необхідно, спрямування виробництва на конкурентнии
ринок вимагає підтримки в першу чергу на рівні підприємства та регіонального ринку.
За таких умов основним показником, якии свідчить про конкурентоспроможність
виступає різниця між виробничої та реалізаціиної ціною продукції. Таким чином, зміни
у виробництві повинні зосередитися на цих двох показниках. Так як органічнии ринок
України можна сьогодні назвати олігополістичним, що свідчить про неможливість
конкретного виробника впливати на неї, то стратегічні цілі підприємства повинні
зосередитися на зниженні собівартості одиниці продукції. Більш того підприємство має
бути впевнене, що використовує органічну сировину.
На думку Н.В. Гончаренко [11, с. 110], для посилення конкурентоспроможності
великих і дрібних виробників органічної продукції рослинництва в Україні необхідно
створювати и розвивати кластери як інноваціинии засіб взаємодії компаніи з метою
досягнення спільних економічних, ринкових і національних інтересів. Створення
кластерів з виробництва и обігу органічної продукції рослинництва сприятиме
розробленню і впровадженню економічних, ринкових та організаціиних інструментів
для посилення конкурентоспроможності національних виробників в умовах глобальних
економічних і кліматичних викликів.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Наразі в Україні склались не досить сприятливі умови для виробництва
органічної сільськогосподарської продукції, тому конкурентна перевага такої продукції
має базуватись на більш високіи ефективності використання ресурсів. Визначено, що
ефективне вирощування орних сільськогосподарських культур можливе за умов
забезпеченості підприємства технікою та дотримання агротехнологічних вимог.
Наибільш можливо це реалізувати у великих підприємствах або в кластерних
утвореннях.
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Левкіна, Р. В.
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виробництво
як
економіко-екологічнии
напрям
природоохоронної діяльності аграрних підприємств [текст] / Руслана Володимирівна
Левкіна, Максим Вікторович Бічевін, Станіслав Ігорович Гончаренко, Юлія Дмитрівна
Потапова // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 106 –
113. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Забруднення навколишнього середовища, його негативний вплив на аграрне
виробництво призвело до загострення проблем забезпечення населення України якісними
і безпечними продовольчими товарами. Тому керівництво аграрних підприємств в
управлінських рішеннях намагаються використати інформацію про наявність
забруднень у якості додаткового фактору формування власних конкурентних переваг.
Акцентуючи увагу на природоохоронній діяльності, вони не лише вирішують питання із
формуванням високого попиту на власну екологічно чисту або органічну продукцію, а й
забезпечують зростання доходу від реалізації. Розвиток вітчизняного ринку органічної
аграрної продукції, формування механізму його регулювання на основі правових,
економічних і адміністративних методів, діяльність природоохоронних організацій
спонукає до активізації природоохоронної діяльності промислові підприємства.
Мета статті полягає у відображенні результатів дослідження щодо ідентифікації
перспективних напрямів природоохоронної діяльності аграрних підприємств та
обґрунтуванні доцільності запровадження органічних технологій виробництва. Методи,
які були використані під час дослідження: абстрактно-логічний, монографічний,
емпіричний, метод порівняльного аналізу.
© Руслана Володимирівна Левкіна, Максим Вікторович Бічевін, Станіслав Ігорович Гончаренко,
Юлія Дмитрівна Потапова, 2020
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Результати. Досліджено сутність поняття «природоохоронна діяльність» та
визначено її особливості на сучасному етапі. Обґрунтовано доцільність впровадження
органічних технологій у якості одного з напрямів природоохоронної діяльності в
аграрному виробництві. Охарактеризовано систему правового регулювання органічного
виробництва й основні закони України, доведено необхідність її удосконалення з
урахуванням досвіду інших країн – найбільших виробників органічної продукції.
Висновки. Встановлено, що органічне виробництво в аграрних підприємствах можна
вважати непрямим, але перспективним напрямом природоохоронної діяльності, що
дозволяє відмовитися або мінімізувати використання хімічних речовин захисту рослин
та їх живлення, суттєво знизити антропогенне навантаження на природнє середовище
та підвищити рівень конкурентоспроможності виробництва.
Ключові слова: природоохоронна діяльність, конкурентоспроможність, органічне
виробництво, регулювання, аграрне виробництво, природні ресурси.
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ORGANIC PRODUCTION AS AN ECONOMIC AND ECOLOGICAL DIRECTION OF
ENVIRONMENTAL ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract
Introduction. Environment pollution with its negative impact on agricultural production has
exacerbated the problems of providing Ukrainian citizens with quality and safe food products.
Therefore, agricultural enterprises management in management decisions tries to use
information about the pollution presence as an additional factor in the formation of their own
competitive advantages. By focusing on environmental activities, they both solve problems with
the formation of high demand for their own environmentally friendly or organic products and
ensure the growth of sales revenue. Development of the domestic organic market, the formation
of the mechanism of its regulation basis on legal, economic, and administrative methods, the
environmental organization's activities encourage industrial enterprises to intensify
environmental activities.
The purpose of the article is to reflect study results by identification of environmental activities
promising areas of agricultural enterprises and justify introducing organic production
technologies feasibility. Methods that were used in the study: the abstract logic, monographic,
empirical method of comparative analysis.
Results. The concept essence of "environmental activity" is investigated and its features at the
present stage are defined. The introduction expediency of organic technologies as one of the
nature protection activity directions in agricultural production is substantiated. The legal
regulation system of organic production and the basic Ukrainian laws are characterized, proved
the need of taking into account the experience of other countries, the largest producers of organic
products.
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Conclusions. It is established that the impact of organic production on the agricultural enterprise
can be considered as indirect, but a promising area of environmental protection, which allows to
abandon or minimize the chemicals for plant protection and nutrition use, significantly reduce the
anthropogenic load on the environment and increase the production competitiveness.
Key words: nature protection activity, competitiveness, organic production, regulation,
agricultural production, natural resources.
JEL classification: Q01, Q15, Q57
Вступ
Загострення проблем забруднення навколишнього середовища, що спостерігається у промислово розвинених країнах, має певну історію та причини, що залишаються невирішеними з 20 століття. Події Другої світової віини та необхідність термінового вирішення питання забезпечення продуктами харчування населення більшості
країн світу, економіка яких була зруинована і потребувала швидкого реагування, вимагали приимати рішення, що дозволяють підвищити рівень продуктивності сільськогосподарського виробництва. Запровадження нових технологіи, основу яких становлять
технологічні операції, що передбачають багатократну обробку посівів хімічними речовинами для боротьби із комахами і шкідниками, бур’янами і хворобами, вважався
об’єктивною необхідністю, адже ці технології дозволяли впливати на рівень врожаиності рослин без урахування зміни кліматичних умов, природних циклів у зростанні
популяціи комах тощо. Водночас, такі технології спрямовані на зменшення виробничих
витрат, що дозволяє використовувати вивільнених працівників в інших галузях
економіки і спонукає запровадженню нових конструкторських рішень у проектуванні
сільськогосподарської техніки з високим рівнем потужності і шириною захвату.
Поступове зростання пропозиції агропродовольчих товарів завдяки підвищенню
врожаиності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, розвиток
ринкових відносин призводить до формування попиту на продукти харчування на
основі свідомого вибору якісних і корисних для організму.
Проте, через використання ресурсоємних технологіи виробництва сільськогосподарської продукції, зростання ціни на виробничі ресурси та диспаритет цін на аграрну і
промислову продукцію синергетично призводить до зниження рівня рентабельності та
конкурентоспроможності агровиробництва. Негативного впливу зазнають природні
ресурси, за рахунок незбалансованого використання ґрунтів відбуваються процеси
ерозії, зменшується бонітет ґрунту та погіршується екологічнии стан навколишнього
середовища. В зв’язку з цим невпинно проводиться робота по виявленню новітніх, більш
раціональних та екологічних напрямів ведення сільськогосподарського виробництва.
Зацікавленість у споживанні смачних и водночас корисних для організму
продуктів, що вироблені без використання агрохімічних речовин та не містять залишки
розпаду пестицидів і мінеральних добрив, спонукає споживачів до свідомого вибору
продукції аграрних і переробних підприємств, що застосовують екологічно орієнтовані
технології. Серед них важливе місце заимають органічні технології виробництва, що
поряд із зменшенням негативного впливу на земельні ресурси та забезпеченням їх
якісних показників, відмовою від застосування агрохімічних речовин, дозволяють
забезпечувати сталии розвиток і збільшити прибутки. Результатом тривалого
запровадження органічних технологіи як системи технологічних процесів, що
забезпечують виробництво аграрної продукції без використання або із мінімальним
використанням хімічних препаратів и мінеральних добрив; забезпечують увесь
ланцюжок від підготовки виробничих процесів, забезпечення органічним насінням і
органічними кормами до збирання врожаю, пакування і иого зберігання, є забезпечення
умов зростання родючості ґрунтів, відновлення місцевих екосистем і збереження
популяціи тварин тощо. Отже, органічне виробництво є однією із сучасних
сільськогосподарських практик, що одночасно забезпечує конкурентоспроможність
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аграрних підприємств та їх продукції та реалізує один із напрямів управління
природоохоронною діяльністю, відповідно, розробки авторів є актуальними і мають
наукове значення.
Теоретичні та практичні аспекти вирішення проблем природоохоронної
діяльності знаишли відображення у працях таких науковців та практиків, як Л.В. Жарова [1], В.М. Ячменева [2], Broniewicz Elzbieta [3], В.Й. Самолюк [4], В.С. Джигиреи [5] та ін.
Проте вони більшою мірою пов’язані із природоохоронною діяльністю у контексті
розвитку промислового виробництва, впливу иого на навколишнє середовище без
урахування специфіки аграрного виробництва і сучасних екологічних технологіи
Дослідженню тенденціи розвитку органічного ринку в Україні і на світовому рівні,
розробці напрямів вирішення проблем теоретичного і практичного характеру по
впровадженню органічних технологіи у процес виробництва вітчизняними аграрними
підприємствами присвячено праці науковців: Р.М. Безуса [6], О.О. Маслака [7],
С.А. Шлапака [8], Р.В. Левкіної [9-10], В.М. Писаренка [11], В.Г. Сергієнка [12] та ін. Однак
недостатньо вирішеними залишилися питання зв’язку між процесом реалізації заходів
природоохоронної діяльності аграрних підприємств і запровадженням органічного
виробництва, а також питання формування мотивації їх керівництва до такої діяльності.
Мета статті
Ціль статті полягає у відображенні результатів дослідження щодо ідентифікації
перспективних напрямів природоохоронної діяльності аграрних підприємств та
обґрунтуванні доцільності запровадження органічних технологіи виробництва.
Виклад основного матеріалу дослідження
Природоохоронна діяльність, в першу чергу, спрямована на зменшення
негативного впливу на довкілля. Поняття «природоохоронна діяльність» є багатоаспектним, а тому має чимало визначень і рівнів застосування. Так, Ячменева В.М. [2,
с. 156] і Broniewicz E. [3, с. 31] розглядають природоохоронну діяльність лише на рівні
підприємств, тоді як Самолюк В.Й. [4, с. 7] вважає доцільним застосування даного
поняття лише на рівні держави, а Джигиреи В.С. [5], аналізуючи зміст поняття і тенденції
такої діяльності на макрорівні, не включає у нього діяльність, що може бути спрямована
на усунення наслідків забруднення навколишнього середовища.
На нашу думку, природоохоронна діяльність являє собою цілісну систему
організаціино-економічних, управлінських заходів, що спрямовані на виявлення,
запобігання, зменшення впливу та ліквідацію вже існуючого негативного впливу на
навколишнє середовище на макро- і мікрорівнях у процесі виробничо-збутової
діяльності підприємств різної спеціалізації, розміру.
Наразі природоохоронна діяльність для аграрних підприємств стає все
актуальнішою, виходячи із тенденціи зміни рівня забруднення навколишнього
середовища і формування відповідних осередків із загрозливою екологічною ситуацією
в окремих регіонах України та більшості країн світу. Зважаючи на глобальність не лише
економічних, фінансових, соціальних процесів, а и екологічної небезпеки, в країнах світу,
насамперед, високорозвинених, поступово формується стабільнии попит на високоякісні продукти харчування. І якщо на макрорівні важко вплинути на природоохоронну
діяльність, то на мікрорівні, рівні підприємства, можна створити таку екологічну
виробничо-збутову модель, що дозволяє виробляти аграрну продукцію з мінімальним
вмістом шкідливих речовин. Серед напрямів природоохоронної діяльності аграрного
виробництва можна виділити: збереження та відновлення екологічних систем;
запровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологіи; раціональне використання матеріальних ресурсів; створення та запровадження безвідходних та маловідходних
технологіи виробництва; використання альтернативних джерел енергії, запровадження
органічного виробництва.
Вирішення продовольчої проблеми у більшості країн світу, коли населення країни
має доступ до продовольства, а пропозиція переважає попит, постає питання про рівень
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якості такого продовольства, иого корисність для організму; вміст вітамінів, мінералів,
амінокислот; ціну. Піклування про здоровии образ життя, здорове харчування у періоди
масових захворювань, роблять органічну продукцію привабливою в очах споживачів і
спонукають агровиробників змінювати технології виробництва на більш екологічні та
безпечні. Слід зазначити, що саме така продукція є достатньо сильним інструментом
впливу на попит і може становити основу стратегії підприємства і иого місії.
Аналіз результатів сучасних практик щодо екологізації виробництва дає підстави
стверджувати, що аграрні підприємства мають усі можливості підвищити свіи
виробничии потенціал шляхом екологізації як процесу запровадження комплексу
технологічних, управлінських, збутових та інших рішень, спрямованих на підвищення
ефективності використання природних ресурсів із одночасним зростанням показників
рівня їх якості [13, с. 18].
Теоретичні та практичні дослідження науковців та агровиробників у напрямі
запровадження органічного виробництва свідчать про високу ефективність даної
технології виробництва, що підтверджується зростанням якості ґрунтів, підвищенням
кількості мікроорганізмів у ґрунті. Відзначається мінімальнии рівень ерозії та
відсутність залишків хімічних речовин, що в комплексі є одним із фундаментів
відтворення агроекосистеми в цілому.
Всесвітня федерація органічного руху (IFAOM) розглядає органічне сільське
господарство як виробничу систему, що підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем та людеи.
ІІ основою виступають екологічні процеси, біорізноманіття і біоцикли, що адаптовані до
місцевих умов. Саме це, а не хімізація сільського господарства є основою органічного
господарювання, оскільки поєднує у собі традиції, інновації та науку [14].
Однією із головних складових технологіи органічного виробництва є
використання органічних добрив, залишків сидеральних культур та інших органічних
решток. Такими є підстилковии гніи, рибна емульсія, кісткова мука, компост, кореневі
та поверхневі рештки тощо [14]. Різні органічні добрива додають у ґрунт різні поживні
речовини, які відновлюють та у комплексі із дією мікрооганізмів підвищують родючість
ґрунтів. Враховуючи рівень підготовки та адаптації до виробничих умов
запропонованих технологіи, менеджмент аграрних підприємств має можливість
отримати практичні рекомендації по організації та управлінню органічним
виробництвом у розрізі конкретних видів сільськогосподарських культур, що базуються
на науково обґрунтованих заходах по підтриманню екологічної рівноваги у
агробіоценозі та збільшують врожаиність без додаткового агрохімічного навантаження
на ґрунти [11, с. 56].
Перехід від заходів прямого захисту рослин до профілактичних є одним із наибільш складних і важко прогнозованих завдань на перехідному періоді до органічного
виробництва, адже виявлення загрози стрімкого збільшення популяції шкідників чи
поширення інфекції серед рослин потребує не лише теоретичних знань у фахівцівагрохіміків аграрного підприємства, а и певного досвіду і навичок, адже технологічні
операції органічного захисту суттєво відрізняються від тих, що використовуються у
інтенсивному землеробстві, передбачають інші схеми розміщення посівів, комбінацію
сільськогосподарських культур, використання культур-медоносів тощо [14].
Згідно з Постановою (ЄЕС) № 2092/91, дозволені наступні види органічних
речовин для захисту сільськогосподарських культу від шкідників: речовини рослинного
та тваринного походження; мікроорганізми, які застосовуються для біологічного
контролю шкідників та хвороб; речовини, вироблені мікроорганізмами; препарати для
поверхневого внесення між культивованими рослинами; інші речовини, які традиціино
використовуються в органічному сільськогосподарському виробництві. До них
відносять такі мікробіологічні препарати, як триходермін, фітоспорін, фітодоктор,
пентафаг, планріз, гаупсин, боверін, лепідоцид, бітоксибацилін, колорадолцид, актофіт,
мікосан. Дані препарати сертифіковані та виробляються вітчизняними підприємствами.
Дозволено використовувати різні настоянки та відвари трав, що мають інсектицидні и
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фунгіцидні властивості, серед яких наибільш поширеними є перець стручковии гіркии,
часник посівнии, полин гіркии, бадилля картоплі, бадилля помідорів, тютюн звичаинии,
махорка, екстракти и настої хвої, щавель кінськии, коноплі посівні, чистотіл звичаинии,
пижмо звичаине, цибуля ріпчаста, гірчиця та інші.
Для оптимальних умов живлення рослин та оптимізації фітосанітарного стану
посівів використовуються елементарні практики сівозмін, що являють собою
схематичне вирощування на ділянках різноманітних культур на основі полікультур, що
забезпечує ефект агрофітоценології і допомагає розвитку біологічного різноманіття.
Таким чином створюються сприятливі умови для розвитку місцевих ентомофагів
(паразитів і хижаків шкідливих комах), дезорієнтації шкідників або відлякування їх від
рослин [13, с. 15-16].
Корисними комахами є хижі туруни, сифриди, тахіни, іхневмоніди, кокцинеліди,
мурашки, павуки. Основними умовами підвищення їх активності є посів у міжряддях у
різні строки медоносів: фацелії, гречки, гірчиці, насінників моркви, пастернаку,
петрушки, цибулі тощо.
Однією з головних вимог до запровадження органічного виробництва є
проходження процедури сертифікації та формування системи гарантування якості
маибутньої продукції на основі сукупності відповідних стандартів, що викликає довіру
споживачів до аграрного підприємства-виробника і иого продукції.
Органами сертифікації, що акредитовані на міжнародному рівні та офіціино
включені до переліку таких саме у органічному виробництві на території України є:
Органік Стандарт, Bio.inspecta AG, Ecocert SA, CERES Certification of Environmental
Standards GmbH, Control Union Certifications, Kiwa BCS Oko-Garantie GmbH, Ecoglobe,
Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA), Lacon GmbH, Suolo e Salute srl, Agreco R.F.
Goderz GmbH, Bioagricert S.r.l., Ekoagros, A CERT European Organization for Certification S.A.,
Letis S.A, CCPB Srl та Valsts SIA “Sertifikacijas un testesanas centrs”. З кожним роком
чисельність і географічна належність таких органів поширюється і фактично свідчить
про поступову експансію іноземного бізнесу на територію України. Наразі
зареєстровании лише один українськии орган сертифікації – ТОВ «Органік Стандарт»,
додатковими функціями якого є збір, обробка, аналіз та публікація матеріалів про
тенденції розвитку вітчизняного органічного ринку.
Органічна сертифікація є обов’язковим адміністративним інструментом регулювання органічного ринку будь-якої країни і своєрідним «знаком якості продукції». Мова
иде про додаткові важелі впливу на формування попиту і, відповідно, на розвиток торгівлі. Зрозуміло, що ринок органічної продукції поступово повторює усі етапи розвитку
будь-якого із товарних ринків, тому иого регулювання відбувається політикоправовими, адміністративними та економічними методами. У 2014 р. був ратифіковании
підписании 03 жовтня 2013 р. Закон України № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [9]. Дании закон не лише визначає
правові, адміністративні и економічні засади виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції і сировини, а и фіксує можливі заходи контролінгу; забезпечення добросовісної конкуренції; принципи формування і функціонування органічного
ринку; раціонального використання і підтримання якості ґрунтів; гарантування
відповідної якості продукції, що методологічно визначається не лише відсутністю
шкідливих речовин, здатні накопичуватися в організмі людини, а и безпосередньо
технологіями вирощування насіння, иого збирання, дозрівання, сушіння тощо.
У 2018 році був приинятии Закон України «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (№ 2496-VІІІ,
набрав чинності 02 серпня 2018 р., вступив у дію з 02 серпня 2019 р.). Дании закон
приинятии для спрощення процедури правового регулювання органічного виробництва, системи обігу и маркування органічної продукції та формування механізму
підтримки вітчизняних підприємств. Ми вважаємо дієвим постіине удосконалення
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
111

вітчизняного законодавства шляхом використання позитивного міжнародного досвіду,
насамперед досвіду Німеччини, Нідерландів, Данії, США та інших.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Перехід суспільства до інформаціиного етапу дозволяє отримати будь-яку інформацію про продукцію, технологічні процеси, можливі наслідки, тому споживачі мають
все більше важелів ринкового впливу на керівництво аграрних підприємств і фактично
спонукають до поступового переходу до виваженого прииняття управлінських рішень
на мікрорівні. Функціонування громадських організаціи у сфері природоохоронної
діяльності, небаидужість до причин і проявів несприятливої екологічної ситуації привертають увагу на показники якості та безпечності агропродовольчих товарів. З іншого
боку, аграрні підприємства знаходяться у постіиному пошуку можливостеи підвищення
конкурентоспроможності, що має прямии та опосередковании вплив на стан
екосистеми. Серед них зниження антропогенного впливу на природне середовище, що, з
одного боку, зменшує виробничі витрати у частині вартості агрохімічних препаратів, а з
іншого – дозволяє сформувати імідж виробника корисної та екологічно чистої продукції.
Отже, запровадження органічних технологіи у виробничии процес аграрних
підприємств має безпосередніи позитивнии вплив на навколишнє середовище у частині
зменшення хімічного та антропогенного навантаження, що дозволяє у частині їх
результативності вважати природоохоронними заходами. Наслідком екологічного
відновлення процесів у агробіоценозах буде самоочищення і саморегуляція природного
середовища.
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Анотація
Вступ. Туристична галузь є найбільш високоприбутковою галуззю регіону та найбільш
доходною частиною бюджетів різних видів. Оскільки туристичний ринок розглядається
як важлива соціально-економічна компонента регіону, пропонуємо узагальнити
сутнісно-змістовну його характеристику як ринку, на якому здійснюються
взаємоузгодженні процеси купівлі-продажу різних видів туристичних послуг. Складність
та різноаспектність формування та розвитку туристичних ринків регіону
обумовлюється не визначеним повною мірою нормативно-законодавчим забезпеченням.
Метою роботи є дослідження нормативних та правових особливостей забезпечення та
регулювання діяльності регіональних ринків туристичних послуг в Україні.
Результати. Бурхливість розвитку туристичних регіональних ринків пов’язана з
наступними процесами в Україні: поява четвертого технологічного способу
виробництва; розширення кола пізнавальних, лікувальних та інших усвідомлених потреб
туристичної пропозиції з боку споживача; поява глобалізаційних, інноваційних та
діджаталізаційних процесів суспільства; пріоритетність формування міжнародних
контактних угод та взаємодіючих договорів; зростання дохідності споживачів;
розгалуження та дієвість шляхів та потоків інформаційних ресурсів. Задля
ефективності регулювання туристичним ринком слід мати постійний взаємозв'язок
між сферами обслуговування, готельно-прожитковими закладами та суб’єктами
туристичного ринку. Виконавчою ланкою функціонування та існування туристичного
ринку є туроператори, турагенти та суб’єкти екскурсійної діяльності. Законодавчою
ланкою є місцеві органи влади, підпорядковані Міністерству економічного розвитку та
торгівлі України.
Висновки. Трансформаційні зрушення економічної системи нашої країни, структурна
покращена політика, збільшення доходів населення стали передумовою для покращення
туристичного ринку. Це призвело до змін у дозвільній системі проведення туристичного
підприємництва шляхом використання ліцензованих та сертифікованих підходів до
туристичної діяльності, що має забезпечувати вищу якість власне туристичних послуг.
Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, регіональні туристичні ринки,
туристична послуга, регулювання діяльності, інфраструктура туризму.
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REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF REGIONAL TOURIST MARKETS ACTIVITIES
Abstract
Introduction. The tourism industry is the most profitable industry in the region and the most profitable part of the budgets of various kinds. Since the tourism market is considered as an important
socio-economic component of the region, we propose to summarize its substantive characteristics
as a market in which the processes of purchase and sale of different types of tourism services are
coordinated given the socio-economic characteristics of the region between its subjects.
The purpose of this article is to research regulatory and legal peculiarities of regional markets of
tourist service activities in Ukraine.
Results. The rapid development of regional tourism markets is associated with the failure and
spontaneity of the following processes in Ukraine: the emergence of the fourth technological
method of production; expanding the range of cognitive, therapeutic and other conscious needs of
the tourist offer by the consumer; the emergence of globalization, innovation and digitalization of
society; priority of formation of international contact agreements and interacting agreements;
growth of consumer profitability. For the efficiency of regulation of the tourist market, there
should be a constant relationship between the service sector, hotel and accommodation
establishments and the subjects of the tourist market. Tour agents and tour operators are the
executive branch of the tourist market. The legislative link is local authorities, which are
subordinated to the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.
Conclusions. Transformational shifts in the economic system of our country, structurally
improved policy, increasing incomes have become a prerequisite for improving the tourism
market. This has led to changes in the permitting system of tourism business through the use of
licensed and certified approaches to tourism, which should ensure the highest quality of tourism
services themselves. To avoid the shortcomings, a number of measures should be taken: limit VAT
on imported equipment; simplify the procedure for obtaining a license by tourism entities; reduce
taxes on tourism entities that implement modernization of facilities.
Key words: regulatory and legal support, regional tourist markets, tourist service, regulation of
activity, tourism infrastructure.
JEL classification: L83
Вступ
Відомо, що туристична галузь є наибільш високоприбутковою галуззю регіону та
наибільш доходною частиною бюджетів різних видів. Оскільки туристичнии ринок
розглядається як важлива соціально-економічна компонента регіону, пропонуємо
узагальнити сутнісно-змістовну иого характеристику як ринку, на якому здіиснюються
взаємоузгодженні процеси купівлі-продажу різних видів туристичних послуг з огляду на
соціально-економічні особливості регіону між иого суб’єктами. Тому складність та
різноаспектність формування та розвитку туристичних ринків регіону обумовлюється
невизначеною певним чином і досі нормативно-законодавчою базою.
Однак, для ширшого усвідомлення ролі та значення в нашіи країні туристичного
ринку варто звернутися до иого історичного становлення. Зокрема, розуміння туристичного продукту та иого часткове споживання припадає на часи тоталітарного режиму.
Державна власність дозволила монополізувати та зробити недоступним цеи ринок.
Формування матеріально-технічних передумов туристичної індустрії відбулося ще за
радянських часів. З огляду на тоталітарнии пріоритет, туристична галузь була не
особливо оцінена з боку споживача, якии за централізованим керівництвом не сприимав
культ відпочинку як окремої комерціиної складової. Слід зазначити низьку якість
туристичних об’єктів, які усі належали державі. Засадами туристичної діяльності були в
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основному профспілкові намагання поєднати безкоштовнии здебільшого низькопробнии туризм з робітничим рухом. Можливість відпочинку розглядалася як пільга.
Важливими суб’єктами туристичного ринку був «Укрпрофтуризм» та «Інтурист».
Розуміння багатогранності та унікальності сфери туризму як прибуткової на
вітчизняніи ниві відбулося після 1980 року. Всесвітня декларація по туризму, яка відбулася в м. Маніла, Філіппіни, резюмувала та довела, що туризм поєднує в собі соціальноекономічні та культурні цінності. Туристична сфера, в результаті доведення практиків,
є індивідуальною та самостіиною галузі, яка може самофінансуватися та здіиснювати
власну координаціину діяльність завдяки постіино зростаючому попиту з боку споживача та наявністю туристично-рекреаціиних ресурсів, притаманних конкретніи місцевості.
Однак, усвідомлення зазначеного не відбулося одразу, до 1995 року, туристична
галузь республік колишнього Радянського Союзу все ще перебувала в тіні централізованого та планового виробництва. Загалом, 90-ті роки ХХ ст. характеризуються вкраи
низьким обсягом туристичних потоків та зменшенням втроє іноземних студентів.
Україна теж зазнала утисків туристичної діяльності, яка керувалася профспілковими та
безприбутковими цінами, що врешті решт і пояснює рекордно малу кількість іноземних
туристів 90-тих років ХХ століття.
Мета та завдання статті
Метою роботи є дослідження нормативних та правових особливостеи забезпечення та регулювання діяльності регіональних ринків туристичних послуг в Україні.
Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового дослідження
було поставлено завдання – проаналізувати і вивчити основні нормативно-правові акти,
які регулюють туристичну діяльність та обґрунтувати алгоритм взаємодії суб’єктів та
об’єктів туристичного ринку.
Для досягнення бажаних результатів, а також поставленої мети, в статті
використано не лише загальні наукові методи дослідження, а и спеціальні: аналізу та
синтезу; регіональнии; економічного аналізу; статистичнии; історичнии.
Виклад основного матеріалу дослідження
Питання щодо нормативно-правового забезпечення та подальшого регулювання
та функціонування регіональних ринків вже було розглянуто в працях В.Ф. Семенова,
К.В. Павлова, О.М. Павлової, В.В. Лагодієнко, О.М. Стрішенець, О.М. Ляшенко. Проте, водночас недостатньо уваги було присвячено ринкам туристичних послуг регіонів України,
а також їх наступного нормативного та правового регулювання [5 – 9, 11, 13 – 15].
Відлік пожвавлення туристичної галузі нашої країни припадає на роки
незалежності. Відокремлення від монопольної адміністративної системи управління
колишнього Радянського Союзу розпочало процес відновлення тих галузеи та сфер, які
свідомо занедбували. Дослідниця О.О. Любіцева переконує, що через тривале
функціонування внутрішнього туризму тоталітарного режиму відбулося пожвавлення
попиту саме на міжнародні туристичні маршрути. Це відобразилося и на сервісному
обслуговуванні та якості вітчизняних туристичних послуг, зокрема на закордонному
туризмі, якии став більш привабливішим, цікавим, доступним та вже реальним. В свою
чергу, узгодження низки дозволів та безперешкодне перетинання кордонів в межах
узгоджених політик сприяло цьому процесу в геометричніи прогресії. За переконанням
дослідниці, Україна перетворилася на «країну-генератора» туристичних потоків
зарубіжного (виїзного) туризму [2].
Активність національного туристичного ринку бурхливо розпочалася з 1993 року
через участь в Варшавському туристичному Ярмарку, в зв’язку з укладанням понад 300
договорів відносно запрошення іноземних студентів. Згодом, в 1994 році вітчизняні
готельно-ресторанні комплекси проишли атестацію. Започатковано першу міжнародну
туристичну організацію «Туристичнии міжнароднии салон «Україна-9».
Учасниками цієї туристичної організації стали туристичні представництва країн
Європи, Азії та Африки. Однак, іноземні туристи все ще не формували достатніи попит з
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огляду на те, що не було достатньої кількості коштів на промоцію, низька
інфраструктурна розвиненість, неузгодженість візової підтримки та примітивнии
рівень обслуговування клієнтів [16].
Першим цілісним нормативно-правовим документом, якии ухвалив туризм як
підприємницькии напрям, став Закон України «Про туризм» [3]. Зокрема, 1995 рік визначив новии вектор організованого в’їзного туризму – близько 55%, незважаючи на те, що
в 2000 р. – лише 16%. Фахівці Департаменту туризму відділу аналізу та статистики коментували зменшення частки в’їзного туризму наступним чином: «По-перше, справді дедалі більше людеи подорожує, але поповнення їх чисельності певним чином здіиснюється за рахунок тих, хто самостіино організовує свої поїздки, бронює готелі, не дивлячись на послуги турагенств, по-друге: туристи з Росії, Білорусі, Молдови, формують левову частку міжнародного туризму, користуючись готельно-ресторанними та санаторними послугами безпосередньо без посередництва українських туристичних фірм» [4].
В 1997 році Україна стала членом Всесвітньої туристичної організації, яка заимає
лідируючи позиції з просування туризму світового масштабу. ВТО, маючи
представництва у кожніи країні, популяризує туризм шляхом просування та реалізації
різноманітних заходів інституціональної розбудови туристичних ринків, формування
площини взаємодії та взаємодомовленості між міжнародними суб’єктами стосовно
досвіду та обміну інформації з розвитку туристичної галузі міжнародного значення.
Трансформаціині зрушення економічної системи нашої країни, структурна
покращена політика, збільшення доходів населення стали передумовою для
покращення туристичного ринку. Це призвело до змін у дозвільніи системі проведення
туристичного підприємництва шляхом використання ліцензованих та сертифікованих
підходів до туристичної діяльності, що мало б забезпечувати вищу якість власне
туристичних послуг.
На стику тисячоліть динамічні процеси туристичної галузі спричинили певні
зміни на законодавчому рівні. Було здіиснено суспільні до світових туристичних змін
поправки до Закону України щодо ліцензування туристичної діяльності, участь України
в Олімпіиських іграх в Сіднеї, створення Всеукраїнської спілки працівників асоціації,
підприємств і організації туристичної галузі (Укр. Союз Тур.), організацію та проведення
7-го міжнародного туристичного кворуму «Україна-2000», регіональнии семінар ВТО
«Вплив Інтернету и електронної торгівлі на індустрію подорожеи і туризму».
Слід зазначити також і значнии валютнии дохід від туристичної індустрії 2000 р.
в Україні. Це пов’язано з тим, що кількість іноземних відвідувачів зросла у 2,5 рази, тобто
Україну відвідало 11203155 іноземців, в тому числі туристів 4405746 осіб. Не зважаючи
на це, на арені міжнародного ринку Україна заиняла лише 1% світового ВНП від міжнародної туристичної діяльності. Наибільше іноземних туристів в 2000 роках відвідало
нашу країну з таких країн: Росії (30,7%), Молдови (27,2%), Білорусі (17%), Угорщини
(10,9%), Польщі (4,14%), Німеччини (1,4%), США (1,2%), Чехії (0,9%), Ізраїлю (0,8%).
В основному туристична активність іноземців з 1995 року по 2000 роки була
пов’язана з транзитною зацікавленістю останніх. Після 2000 років іноземців дедалі
більше почали цікавити принади туристично-рекреаціиних багатств України в
загальному відношенні (51,3%), ділової подорожі (31,9%). Була и така категорія
туристів, яких об’єднувала релігіина автентичність. Наибільш бажаними для іноземців
туристичними центрами відвідування в Україні були: АР (Крим), Одеса, Київ,
Севастополь, Волинська, Полтавська та Львівська області.
Дослідниця С. Ю. Чучмарьова пропонує кілька гальмуючих вад розвитку
регіональних туристичних ринків, які тією чи іншою мірою обмежують виконання
самим ринком своїх функціи:
- нераціональність в господарськіи практиці використання туристичнорекреаціиних ресурсів;
- не розвинена та не розгалужена належним чином інфраструктура та її
транспортне сполучення між суб’єктами та об’єктами туристичної активності;
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ринку;

- не сформована реалістична стратегія розвитку індустрії туризму;
- примітивність транспортних шляхів та магістралеи українського туристичного

- непереконлива промоція та популяризація вітчизняного туризму;
- застарілість матеріально-технічного базису;
- невідповідність сучасним умовам нормативно-правового забезпечення в
контексті регулюючої функції туристичного ринку;
- хронічнии кризовии характер економічної системи, якии перешкоджає
притоку внутрішніх та зовнішніх інвестиціи;
- низькии рівень надання туристичних послуг;
- не забезпеченість кваліфікаціиними ознаками працівників туристичноготельної індустрії [1].
Особливої гостроти у відносинах між іноземними туристами та принадами
туристичних об’єктів набувають через низькии та некомфортнии стан
інфраструктурного забезпечення туристично-готельних комплексів. Для прикладу, в
2015 році кількість готельно-ресторанних об’єктів України становила 3584, з яких
більша половина не задовольняє споживацькіи пропозиції та потребувала капітального
переоснащення, реставрації та комп’ютеризації сервісного обслуговування. Наразі є
відчутною потреба побудови невеличких готельних комплексів та кемпінгів для
обслуговування туристів в основному на межуючих прикордонних територіях.
Однак, бурхливість розвитку туристичних регіональних ринків пов’язана з
безуспішністю та стихіиністю наступних процесів в Україні:
- поява четвертого технологічного способу виробництва;
- розширення кола пізнавальних, лікувальних та інших усвідомлених потреб
туристичної пропозиції з боку споживача;
- поява глобалізаціиних, інноваціиних і діджаталізаціиних процесів суспільства;
- пріоритетність формування міжнародних контактних угод та взаємодіючих
договорів;
- зростання дохідності споживачів;
- розгалуження та дієвість шляхів та потоків інформаціиних ресурсів.
Аналіз індексу конкурентоспроможності у сфері подорожеи та туризму,
запропонованого Світовим економічним Форумом починаючи з 2018 року, переконливо
свідчить про підсилення позиціи України в галузі туризму, де вона посіла 78 сходинку.
Туристична галузь за умов ринкового способу господарювання регулюється
двояко. З одного боку, державна акумуляція туристичної галузі регулює її діяльність
законами та нормативно-правовими актами. Об’єктивнии державнии вплив потрібнии
для забезпечення макроекономічної стабільності та стіикості економічної системи
загалом, врахування досвіду провідних європеиських країн та імплементації
нормативно-законодавчих механізмів на вітчизняніи ниві, що і формує спектр
подальшого дослідження [13].
На сьогодні, сучасні тенденції туризму охоплюють широкии спектр
законотворчих та нормативних документів, які регламентують діяльність туристичного
ринку. Документами основного призначення слід вважати: Конституцію України,
Господарськии Кодекс України, ЗУ «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про порядок
виїзду з України», ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»,
Цивільнии Кодекс України, ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності», ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність».
Спеціальними нормативними документами, які регламентують туристичну
діяльність України, є наступні норми та законотворчі акти: ЗУ «Про туризм», ЗУ «Про
ліцензування окремих видів господарської діяльності», Постанова Кабінету Міністрів
України «про Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її території», ЗУ «Про правовии статус іноземців», ЗУ «Про підприємства
України», ЗУ «Про господарські товариства», «Методичні рекомендації з організації
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поїздок вітчизняних туристів за кордон» та інші. Вагомии вплив на формування
туристичного ринку здіиснюють нормативно-правові акти, затвердженні Президентом
України та КМУ, накази Міністерств, міжнародні правові акти та решта інших
рекомендаціиних документів.
Таблиця 1. Перелік основних нормативно-правових актів, які регулюють
туристичну діяльність [12]
Нормативно-правові документи
загального значення
1. «Господарськии Кодекс»
2. ЗУ «Про захист прав споживачів»
3. ЗУ «Про порядок виїзду з
України і в’їзду в Україну громадян
України»
4. Цивільнии Кодекс України
5. Програма забезпечення захисту
та безпеки туристів
6. ЗУ «Про зовнішньоекономічну
діяльність»

Нормативно-правові документи спеціального призначення
1. ЗУ «Про ліцензування окремих видів господарської
діяльності»
2. Постанова Кабінету Міністрів України «про Правила в’їзду
іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її території»
3. ЗУ «Про правовии статус іноземців»
4. ЗУ «Про підприємства України»
5. ЗУ «Про господарські товариства»
6. «Методичні рекомендації з організації поїздок вітчизняних
туристів за кордон»

Наиважливішим документом, якии регламентує та регулює туристичну
діяльність національних та регіональних туристичних ринків, є ЗУ «Про туризм», иого
було затверджено ще в 1995 році, згодом відредаговано та змінено. Пріоритетними
напрямами забезпечення даного Закону є акумулювання організаціиних, соціальноекономічних та державницьких засад політичних заходів в туристичніи діяльності. До
компетенції вищеназваного ЗУ «Про туризм» відносяться ті аспекти та положення, які
дозволяють забезпечувати громадянам країни умови відпочинку, свободу пересування,
безпечне навколишнє середовище, споживання суспільних туристично-рекреаціиних
ресурсів з установленням відповідних норм та правил раціональної поведінки усіх
суб’єктів цього ринку. Закон структурує основні терміни та поняття туристичної
індустрії, окреслює процеси стандартизації та сертифікації об’єктів та суб’єктів ринку.
Однак, динамічність навколишнього середовища зумовлює необхідність адаптації та
змін окремих положень існуючого Закону. Наступним обмежуючим фактором
пожвавлення туристичної активності на туристичному ринку є те, що туроператори по
своїи сутті є «юридичними особами, які проваджують організацію та забезпечення
туристичної підприємницької діяльності». На нашу думку, обмеження їх компетенції є
недоліком даного Закону, оскільки за умов, що склалися з приводу конкуренції на
туристичних ринках, було б доцільним розширити перелік функціональних зобов’язань
туристичних активів задля розвитку внутрішніх інвестиціи, які заклали б основу
відтворення інфраструктури та матеріально-технічного базису загалом. Про це свідчить
і закордоннии досвід свободи діяльності та розширення кола функціи. Не зовсім чітко
обумовлено законом фінансове підґрунтя існування туристичних суб’єктів, а також
складною та занадто бюрократичною є процедура ліцензування. В обох випадках заради
формування підвищеної туристичної активності слід обмежити бар’єри з даних питань.
Останнім аргументом є розробка нормативно-правового забезпечення не лише для
класичного туризму, але и інших видів оновлених послуг в межах релігіиного,
сільського, сакрального, гастротуризму, зеленого, водного тощо.
Для уникнення зазначених огріхів, якими характеризується Закон України «Про
туризм», слід дотримуватися низки заходів:
- обмежити ПДВ (податок на додану вартість) імпортного обладнання;
- значно спростити порядок та процедуру отримання ліцензії суб’єктами
туристичної діяльності;
- знизити податкові стягнення з суб’єктів туристичної діяльності, котрі
впроваджують модернізацію або реконструкцію туристично-готельних об’єктів та
елементи їх інфраструктури.
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До 2015 року основною установою, яка регулювала туристичну діяльність, було
Державне агентство України з туризму та курортів, яке розпочало свою діяльність в
квітні 2011 року відповідно до п. 1 Указу Президента України №370 «Питання
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» [17]. На сьогоднішньому
етапі функціональне призначення органу виконавчої влади для забезпечення
туристичної політики країни покладено на Управління туризму та курортів України при
Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України [10].
Міністерство економічного розвитку та торгівлі оперує загальними
положеннями, за яких формується та реалізується державна політика у сфері
туристичних послуг, однак без здіиснення належного контролю над функціонуванням
їх суб’єктів. В своїи діяльності Мінекономрозвиток керується Конституцією України,
актами та указами Президента України та Кабінету Міністрів України, також
різноманітними дорученнями Мінекономрозвитку. Алгоритм взаємодії суб’єктів та
об’єктів туристичного ринку відображено на рис. 1.
Інфраструктура туристичного ринку
Суб’єкт туристичного
ринку

Внутрішні та зовнішні туристи

Готельно-прожиткові
заклади

Рис. 1. Алгоритм взаємодії суб’єктів та об’єктів туристичного ринку
Удосконалено автором на основі [13]
На даному рисунку продемонстровано, що головним споживачем туристичних
послуг є турист. Задля ефективності регулювання туристичним ринком слід мати
постіинии взаємозв'язок між сферами обслуговування, готельно-прожитковими
закладами та суб’єктами туристичного ринку. Виконавчою ланкою функціонування та
існування туристичного ринку є туроператори, турагенти та суб’єкти екскурсіиної
діяльності. А законодавчою ланкою – місцеві органи влади, підпорядковані Міністерству
економічного розвитку та торгівлі України.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Трансформаціині зрушення економічної системи нашої країни, структурна
покращена політика, збільшення доходів населення стали передумовою для
покращення туристичного ринку. Це призвело до змін у дозвільніи системі проведення
туристичного підприємництва шляхом використання ліцензованих та сертифікованих
підходів до туристичної діяльності, що мало б забезпечувати вищу якість власне
туристичних послуг.
Наиважливішим документом, якии регламентує та регулює туристичну
діяльність національних та регіональних туристичних ринків, є ЗУ «Про туризм», иого
було затверджено ще в 1995 році, згодом відредаговано та змінено. Пріоритетними
напрямами забезпечення даного Закону є акумулювання організаціиних, соціальноекономічних та державницьких засад політичних заходів у туристичніи діяльності.
Для уникнення огріхів, якими характеризується Закон України «Про туризм», слід
дотримуватися таких заходів:
- обмежити ПДВ (податок на додану вартість) імпортного обладнання;
- значно спростити порядок та процедуру отримання ліцензії суб’єктами
туристичної діяльності;
- знизити податкові стягнення з суб’єктів туристичної діяльності, котрі
впроваджують модернізацію або реконструкцію туристично-готельних об’єктів та
елементи їх інфраструктури.
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КОНДИТЕРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Міщенко, В. А. Контролінг якості продукції в антикризовому управлінні кондитерським
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Анотація
Вступ. Аналіз фінансового стану підприємств кондитерської галузі свідчить, що в цілому
більшість показників мають позитивну тенденцію, але частина їх має інколи негативні
значення. Це свідчить про існуючі загрози вірогідності банкрутства, тому актуальним
постає питання удосконалення методології ідентифікації кризового стану і розробки
концепції антикризового управління кондитерськими підприємствами.
Метою статті є визначення ролі контролінгу якості в антикризовому управлінні
кондитерським підприємством на базі вартісно-орієнтованого підходу.
Результати. В статті розкрито сутність сучасної концепції антикризового вартісноорієнтованого управління кондитерським підприємством та наведена основна його
структура. Розглянуто контролінг як функцію управління підприємством. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу при дослідженні інструментарію антикризового
регулювання та управління. Розкрито сутність комплексності, яка полягає в необхідності включення до системи контролінгу показників якості відповідно до Системи аналізу небезпечних чинників (HACCP) і настанови ЄС щодо її застосування з ідентифікацією
небезпечних чинників у критичних точках контролю (КТК). Розкрито сутність вартісноорієнтованого управління кондитерським підприємством. Зазначено, що воно виходить
із необхідності уникнути загроз виникнення кризових проявів. Наведено фактори їх появи,
серед яких найбільш суттєвими є технологічні та організаційно-виробничі фактори.
Обґрунтовано, що по своїй суті вони зводяться до вартісної складової.
Висновки. Система контролінгу на кондитерському підприємстві поряд з показниками
фінансового стану повинна ідентифікувати будь-який технологічний або організаційновиробничий аспект своєї діяльності, який є визначним для безпечності продуктів
харчування, а також слідкувати за тим, щоб належні процедури безпеки були встановлені, впроваджені, дотримувалися та актуалізувалися, ґрунтуючись на принципах, які
були використані для розроблення системи HACCP. Саме такий підхід відповідає
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Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної
промисловості України до 2026 року.
Ключові слова: кондитерські підприємства, контролінг, криза, вартісно-орієнтоване
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PRODUCT QUALITY CONTROL IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF A CONFECTIONERY
ENTERPRISE
Abstract
Introduction. Analysis of the financial condition of the confectionery industry shows that in
general most indicators have a positive trend, but some of them sometimes have negative values.
This indicates the existing threats of bankruptcy, so the question of improving the methodology
for identifying the crisis and developing the concept of crisis management of confectionery,
including the use of controlling as a tool to prevent crises.
The purpose of this article is determining the role of quality controlling in anti-crisis
management of a confectionery enterprise on the basis of a cost-oriented approach.
Results. The essence of the modern concept of anti-crisis cost-oriented management of a
confectionery enterprise is revealed and its main structure is given in the article. Controlling as a
function of enterprise management is considered. The necessity of the complex approach at
research of tools of anti-crisis regulation and management is proved. The essence of complexity is
revealed, which is the need to include in the control system of quality indicators in accordance
with the System of Hazard Analysis (HACCP) and EU guidelines for its application with the
identification of hazards at critical control points (CCPs). The essence of cost-oriented
management of the confectionery enterprise is revealed. It is noted that it proceeds from the need
to avoid the threat of crisis manifestations. The factors of their occurrence are given, among which
the most essential are technological and organizational-production factors which are reduced to
a cost component.
Conclusions. The controlling system at the confectionery enterprise, along with the indicators of
financial condition, should identify any technological or organizational-production aspect of its
activity that is important for food safety, as well as ensure that appropriate safety procedures are
established, implemented, followed and updated, based on the principles that were used to develop
the HACCP system. This approach corresponds the Strategy for the Development of Exports of
Agricultural Products, Food and Processing Industry of Ukraine – 2026.
Key words: confectionery enterprise, controlling, crisis, cost-oriented management, dangerous
factors, critical control points.
JEL classification: G39; L62; M21; M41
Вступ
Аналіз фінансового стану підприємств кондитерської галузі свідчить, що в цілому
більшість показників мають позитивну тенденцію, але частина їх має інколи негативні
значення. До таких показників відносяться коефіцієнти стіикості и незалежності,
невеликии запас фінансової стіикості окремих провідних підприємств, не завжди
відповідає нормі коефіцієнт платоспроможності. Велика доля нерентабельних
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підприємств. Усе це свідчить про існуючі загрози вірогідності банкрутства, тому
актуальним постає питання удосконалення методології ідентифікації кризового стану і
розробки концепції антикризового управління кондитерськими підприємствами,
зокрема з використанням контролінгу як інструменту запобігання кризових проявів.
Проблеми вартісно-орієнтованого управління та контролінгу висвітлюються в
наукових працях таких учених, як О.Б. Афанасьєва, М.Д. Білик, С.Л. Виноградов,
О.А. Зоріна, С.В. Івахненков, В.В. Карцева, Р. Манн, А.К. Молчанов, Л.А. Сухарева,
О.О. Терещенко та ін. Незважаючи на збільшення кількості наукових досліджень та
практичних розробок, присвячених даніи тематиці, все ще залишається коло питань, які
потребують подальшого вивчення та вирішення. Це стосується використання поняття
«контролінгу» та «вартісно-орієнтованого управління» в окремих галузях, зокрема на
підприємствах кондитерської галузі.
Мета та завдання статті
Метою даного дослідження є визначити роль контролінгу якості в антикризовому
управлінні кондитерським підприємством на основі вартісно-орієнтованого підходу.
Для досягнення визначеної мети було поставлено завдання: дослідити передумови
необхідності розвитку стратегічного управління на підприємствах кондитерської
галузі; розробити основну структуру сучасної концепції антикризового контролінгового
вартісно-орієнтованого управління кондитерським підприємством (з акцентом на
якість продукції).
Виклад основного матеріалу дослідження
Підприємства харчування, і, особливо, кондитерські підприємства, наибільш
затребувані як в нашіи краині, та і в усьому світі. За даними Американського галузевого
видання Candy Industry, у 2016 р. світовим лідером в кондитерськіи галузі була визнана
компанія Mars Inc. В ніи налічувалося 52 фабрики з річним обсягом виручки від
реалізації продукції понад 18 млрд дол. CША та 34 тис. працівників. У першу п'ятірку
лідерів увіишли: Mondelez International (США), Ferrero Group (Італія), Meiji Co. Ltd.
(Японія) і Nestle SA (Швеицарія) [1]. На ринку кондитерських виробів України працює
близько 800 компаніи, він є висококонцентрованим і достатньо конкурентним.
Загальнии обсяг виробництва підприємств складає понад 1 млн т продукції на рік, що
дозволяє повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку та експортувати значні
обсяги продукції за кордон. Асортимент виробленої продукції охоплює практично всі
групи кондитерських виробів. В кондитерськіи галузі України на виробництві задіяно
близько 170 тис. працюючих, а кондитерські підприємства експортують власну
продукцію більш ніж у 50 країн світу [2].
Ринок кондитерської продукції в Україні суттєво змінився за останні 5 років.
Цьому сприяла низка основних проблем, зокрема, зміна політичної ситуації, втрата
потужностеи основними виробниками кондитерського ринку («Конті» и «АВК»);
збільшення концентрації конкурентного середовища, перш за все, за рахунок
збільшення імпорту. Як наслідок, має місце зниження експорту та посилення
конкуренції на споживчому ринку.
Характерною особливістю кондитерського ринку є те, що, з одного боку,
відчувається витіснення невеликих підприємств з ринку внаслідок зростання
потужноcтеи виробництва ринкових лідерів, з другого, прихід до галузі нових
підприємств, в тому числі и зарубіжних компаніи [3]. Сьогодні на українському ринку
представлені іспанські, польські, турецькі, німецькі, голландські, бельгіиські,
австріиські солодощі, тощо. Імпортовані товари мають конкурентоспроможні якість та
ціну [4]. Вітчизняні виробники кондитерських виробів мають певні переваги на
зовнішніх ринках, в основному завдяки конкурентоспроможніи ціновіи політиці та
високіи якості продукції, постіиному оновленню асортименту та привабливому дизаину.
Бар’єрами на шляху нарощування експорту українськими виробниками
кондитерських виробів є: складність проходження експортних процедур і висока їх
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вартість, відсутність попиту на окремі види продукції, відсутність міжнародного
сертифікату якості, а також складність пошуку партнерів. Для зовнішніх ринків
характерним є також високии рівень конкуренції, особливо на ринках імпортерів СНД,
Європи, Канади, що потребує високої якості запропонованої вітчизняними виробниками
продукції та врахування особливостеи і традиціи споживачів цих країн. До проблем
розвитку галузі можна також віднести залежність багатьох національних виробників від
імпортної сировини; торговельного режиму, що пропонують країни-партнери; низькии
рівень споживання продукції в країні тощо. Усе це вимагає постіиного удосконалення
управлінських рішень. На підприємствах кондитерської продукції сьогодні наибільш
поширеними є кількісні та якісні методи оцінки антикризового и фінансового стану.
Водночас для підприємств галузі бракує ефективного інструменту ідентифікації
потенціиних ризиків і загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх, що можуть вплинути на
фінансовии стан та наблизити підприємство до банкрутства.
Функціонування кондитерських підприємств в оточенні міжнародних компаніи
та реальні можливості виходу їх на зарубіжні ринки потребують збільшення розмірів
національних компаніи і зміни підходу до оцінювання їх діяльності при створенні
змішаних компаніи, що можливо здіиснити через застосування вартісно-орієнтованого
управління та контролінгу.
Контролінг є однією із функціи управління, зокрема концепцією ефективного
управління підприємством, і забезпечує тривале иого існування в умовах нестабільності
та конкуренції [5]. Основні сучасні концепції контролінгу орієнтовані на систему обліку,
на управлінську інформаціину систему та на систему управління з акцентом на планування і контроль та на координацію [6, с. 8; 7]. Сутність і основні завдання контролінгу,
що орієнтовании на систему обліку, полягає в переорієнтації системи обліку з минулого
в маибутнє та створення на основі облікових даних інформаціиної системи підтримки
управлінських рішень, пов’язаних з плануванням і контролем діяльності підприємства.
Сутність контролінгу, орієнтованого на інформаціину систему, полягає у створенні
загальної інформаціиної системи управління, а саме розробці концепції єдиної
інформаціиної системи, її впровадження, координація, функціонування і інформаціина
підтримка, оптимізація інформаціиних потоків. Сутність контролінгу в межах концепції,
орієнтованої на систему управління, полягає в плануванні, контролі і координації
діяльності структурних підрозділів підприємства. Дании підхід розглядається в статті.
Програш конкурентам неминуче викликає проблеми для виробника, головною з
яких є загроза банкрутства. В такіи ситуації підприємства змушені шукати власні шляхи
підвищення конкурентоспроможності продукції а, іноді, просто виживання. Вважаємо,
що таким ефективним інструментом є новітні методи управління, які базуються на
використанні антикризової політики в управлінні суб'єктами господарювання. Одним з
таких методів пропонується сучасна концепція антикризового контролінгу з використанням вартісно-орієнтованого управління кондитерським підприємством. Сучаснии
контролінг засновании на філософії прибутковості, формуванні адекватної стратегії і
тактики компанії, створенні адекватної інформаціиної системи; усвідомленні
циклічності контролінгу. Основну структуру сучасної концепції антикризового
контролінгового вартісно-орієнтованого управління кондитерським підприємством
(АКВОУ) з акцентом на якість продукції можна представити схематично (рис. 1).
Як зазначено на рис. 1, в основніи структурі сучасної концепції АКВОУ
кондитерським підприємством, вартісні показники залежать від показників якості за
критичними точками контролю. Тобто, така структура являє собою замкнену схему, яку
формують вартісні показники і показники якості. Це обумовлено специфікою
виробництва та особливістю виготовлення і споживання власне кондитерських виробів.
АКВОУ має певні особливості, обумовлені специфікою виробництва і споживання
виробів. Вона побудована на комплексному підході при дослідженні інструментарію
антикризового регулювання та управління. Комплексність полягає у включенні до
системи контролінгу разом з фінансовими показниками показників якості відповідно до
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Системи аналізу небезпечних чинників (HACCP) і настанови щодо її застосування з
ідентифікацією небезпечних чинників у критичних точках контролю (КТК) [8].
Місія,стратегічні та поточні цілі кондитерського підприємства з урахуванням внутрішніх і
зовнішніх умов його функціонування
Кінцеві кількісні показники виробничої діяльності
Відстежуюча система координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів і
виявленням причин, винуватців можливих відхилень фактичних значень підконтрольних
показників від запланованих
Система аналізу отриманих відхилень фактичних значень підконтрольних показників для
оперативного прийняття управлінських рішень
Вартістні показники

Показники якості за критичними точками контролю

Рис. 1. Основна структура сучасної концепції антикризового контролінгового
вартісно-орієнтованого управління кондитерським підприємством
(з акцентом на якість продукції) *
*Розроблено автором
Визначення критичних точок контролю — це другии принцип системи HACCP.
Настанова Комісії Кодекс Аліментаріус визначає критичну точку контролю (КТК) як
«етап, на якому контроль можливии і суттєвии для запобігання чи усунення
небезпечних чинників для харчових продуктів, або їхнього зменшення до приинятного
рівня» [9]. Точкою контролю може бути сировина, місце розташування харчового
підприємства та иого приміщень, виробнича практика, процедури (методики), склад
продукту або технологічнии процес, де можуть застосовуватися заходи, щоб запобігти
або мінімізувати вплив небезпечних чинників на безпечність харчового продукту.
Таким чином, застосування вартісно-орієнтованого управління кондитерським
підприємством виходить з необхідності уникнути загроз виникнення кризових проявлень. На їх появу впливає безліч факторів. Поряд з традиціиними ринковими факторами,
що залежать від міжнародної банківської системи та підпорядковані інфляціиним
процесам, суттєвии вплив здіиснюють технологічні та організаціино-виробничі
фактори, які по своїи суті зводяться до вартісноі складової. Серед них сировина, яка
потребує дуже якісного контролю протягом її придбання, зберігання, використання при
виготовленні кондитерського виробу. Вкраи суттєвим та ризикованим фактором є
строк зберігання готового виробу і доставка иого споживачу. Незначні та маиже
непомітні порушення цих та інших технологічних циклів та режимів зберігання та
доставки продуктів до споживача можуть привести до жахливих наслідків та завдати
значних фінансових втрат з причини появлення у кондитерському виробі небезпечних
для людини чинників. Такии підхід пояснюється поширенням високих стандартів
гігієни та безпечності харчових продуктів. Скандали на великих міжнародних ринках,
які сталися протягом останніх 20 років, призвели до швидкого підвищення рівня вимог
до безпечності харчових продуктів та стандартів гігієни у більшості країн. Стандарти ЄС
наразі є наижорсткішими у світі і вони все частіше запроваджуються в інших країнах. Це
також пов’язано з тим, що рітеилери з ЄС мають сильні позиції на усіх основних ринках
(поза межами Північної Америки). Головним драивером для запровадження таких
стандартів є законодавчі вимоги (включно з юридичною відповідальністю) та
поширення власних стандартів для захисту репутації у дуже конкурентному середовищі
виробників харчових продуктів та проваидерів послуг харчування. Новим трендом серед
виробників стало обов’язкове застосування власних стандартів безпечності харчових
продуктів. За витрати з дотримання усе жорсткіших вимог починають відповідати
постачальники, які змушені їх приимати, якщо вони бажають працювати, оскільки вибір
альтернативних сегментів ринку є обмеженим.
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На більшості ринків українські компанії–виробники харчових продуктів
вимушені дотримуватися вимог двох видів нормативно–правових актів: 1) санітарних
та фітосанітарних заходів (SPS), предметом яких є безпечність продуктів та контроль
над поширенням хвороб; 2) технічних вимог (якість маркування, маркетинг продукції).
У кожному випадку компанії повинні будуть доводити свою відповідність усім вимогам
через проходження сертифікації із залученням акредитованих лабораторіи. За
результатами сертифікації видаватиметься державнии сертифікат відповідності
експортної продукції установленим вимогам країни–призначення. В залежності від
країни призначення можуть установлюватися додаткові вимоги, наприклад, тестування
зразків продукції у першому пункті пропуску або попереднє затвердження переліку
конкретних переробників (зокрема, для продукції тваринного походження). Крім цього,
національне законодавство тих чи інших країн може вимагати відповідності харчових
продуктів певним вимогам з маркетингу та маркування:
❖ загальні вимоги з маркування харчових продуктів включно з
метрологічними вимогами;
❖ маркетингові стандарти або спеціальні вимоги з якості (наприклад, вимоги
до розміру винних пляшок в ЄС, норми вмісту какао у шоколаді);
❖ вимоги до маркування та температурного контролю продуктів швидкої
заморозки.
Окрім зазначених нормативних вимог, передумовою для співпраці з багатьма
покупцями на світовому ринку є дотримання власних стандартів безпечності харчових
продуктів.
Антикризовии менеджмент як система управління передбачає застосування
специфічних управлінських, фінансових и організаціиних методів та інструментів,
використання яких має на меті запобігання прояву кризи або виведення підприємства
із кризового стану. Між антикризовим управлінням підприємством та концепціями
контролінгу має бути забезпечена тісна інтеграція, яка враховує їх сутнісні ознаки.
Антикризовии фінансовии контролінг є імперативом антикризового менеджменту,
елементом, що контролює, стримує та зменшує прояв ризиків у функціонуванні
підприємства. Антикризовии фінансовии контролінг – це система інформаціиноаналітичної підтримки процесу управління підприємством, що забезпечує
господарюючии суб’єкт обґрунтованою інформацією для формування стратегії
фінансової стабільності на довгострокову перспективу.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Прогнозування фінансового стану кондитерського підприємства з використанням
контролінгу якості продукції, розробка і прииняття програми антикризового управління
для запобігання иого банкрутства – один із шляхів підвищення довгострокової стабільності у діяльності кондитерського підприємства і гарантії рівня иого економічної безпеки.
Система контролінгу на кондитерському підприємстві поряд з показниками
фінансового стану повинна ідентифікувати будь-якии технологічнии або організаціиновиробничии аспект своєї діяльності, якии є визначним для безпечності продуктів
харчування, а також слідкувати за тим, щоб належні процедури безпеки були встановлені,
впроваджені, дотримувалися та актуалізувалися, ґрунтуючись на нижченаведених
принципах, які були використані для розроблення системи HACCP:
– аналізувати потенціині харчові небезпеки операціи, що виконуються в межах
діяльності підприємства харчової промисловості;
− ідентифікувати точки операціи, в яких можуть проявлятися харчові небезпеки;
− встановлювати, які з виявлених точок є критичними для харчової безпеки
(«критичні точки»);
− визначати та впроваджувати ефективні процедури контролю та моніторингу у цих
критичних точках як важливии елемент забезпечення антикризового стану;
− періодично та при кожніи зміні технологічних операціи переглядати аналіз
харчових небезпек, критичних точок контролю та процедур моніторингу.
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Саме такии підхід відповідає Стратегії розвитку експорту продукції сільського
господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року. Також він є
головним фактором попередження та усунення кризових явищ у харчовіи промисловості
та її кондитерської галузі.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ
Власенко, Т. А. Чинники формування конкурентоспроможності аграрних підприємств та
оцінка їх впливу / Тетяна Анатолівна Власенко, Вікторія Григорівна Краля, Микита
Сергіиович Драчевськии // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5.
– № 4. – С. 130 – 138. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Висококонкурентне ринкове середовище зумовило необхідність формування
підходів до ефективного та раціонального управління конкурентоспроможністю як
підприємства, так і його продукції. Враховуючи те, що сам процес формування
конкурентоспроможності є складним і об’єднує елементи як внутрішнього, так і
зовнішнього оточення, важливим є визначення чинників, які впливають на управління
конкурентоспроможністю. Багаторівневість зовнішнього середовища й складні
причинно-наслідкові зв’язки між його чинниками, які обумовлюють вибір конкурентної
стратегії для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, відіграє вирішальну
роль у детермінації напрямів формування та використання конкурентного потенціалу
суб’єктів агробізнесу.
Метою статті є узагальнення чинників прямої та непрямої дії на формування
конкурентоспроможності аграрних підприємств, а також аналіз їх впливу.
Результати. У статті запропоновано методику комплексного дослідження
конкурентних переваг підприємства, де конкретизовано етапи її здійснення, а саме:
дослідження макросередовища підприємства; аналіз середовища безпосереднього
оточення й оцінка зовнішніх конкурентних переваг підприємства; оцінка процесів
формування і розвитку конкурентних переваг підприємства, а також до кожного етапу
запропоновано відповідний інструментарій. Деталізовано формування конкурентних
переваги під дією чинників ресурсного забезпечення аграрних підприємств. У розрізі
забезпечення конкурентних переваг суб’єктів агробізнесу здійснено аналіз впливу
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чинників безпосереднього оточення, розглянутих за структурою конкурентного ромбу
М. Портера. Експертне оцінювання та аналіз динаміки функціонування підтримуючих і
споріднених галузей, рівня факторних умов, внутрішньогалузевої конкуренції, параметрів внутрішнього попиту і державної підтримки галузі дозволила встановити вирішальний вплив саме факторних умов, виставлених земельними, водними, фінансовими та
людськими ресурсами, інноваціями та інфраструктурою. Найменший вплив мають
підтримуючи та споріднені галузі через високий рівень їх імпортозалежності, що
негативним чином впливає на собівартість продукції аграрних товаровиробників і
стримує формування конкурентних переваг суб’єктів агробізнесу.
Ключові
слова:
конкурентні
переваги,
конкурентоспроможність,
конкурентоспроможності, оцінка, «конкурентного ромбу» М. Портера.
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FACTORS OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND
ASSESSMENT OF THEIR IMPACT
Abstract
Introduction. A highly competitive market environment has necessitated the formation of
approaches to effective and rational management of the competitiveness of both the enterprise
and its products. Given that the process of competitiveness formation itself is complex and
combines elements of both internal and external environment, it is important to identify the
factors that affect the management of competitiveness. The multilevel environment and complex
causal links between its factors, which determine the choice of competitive strategy to ensure the
competitiveness of the enterprise, plays a crucial role in determining the direction of formation
and use of the competitive potential of agribusiness entities.
The purpose of the article is to summarize the factors of direct and indirect action on the
formation of the agricultural enterprises’ competitiveness, as well as analysis of their impact.
Results. The article proposes a method of complex research of competitive advantages of the
enterprise, where the stages of its implementation are specified, namely: research of the
macroenvironment of the enterprise; analysis of the immediate environment and assessment of
external competitive advantages of the enterprise; assessment of the processes of formation and
development of competitive advantages of the enterprise, as well as appropriate tools are
proposed for each stage. The formation of competitive advantages under the influence of factors
of resource provision of agricultural enterprises is detailed. The analysis of the impact of
environmental factors is carried out in terms of ensuring the competitive advantages of
agribusiness entities, considered in the structure of the competitive diamond of M. Porter. Expert
assessment and analysis of the dynamics of supporting and related industries, the level of factor
conditions, intra-industry competition, parameters of domestic demand and state support of the
industry allowed to establish the decisive influence of factor conditions on land, water, financial
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and human resources, innovation and infrastructure. Supporting and related industries have the
least impact due to the high level of their import dependence, which negatively affects the cost of
agricultural products and hinders the formation of competitive advantages of agribusiness
entities.
Key words: competitive advantages, competitiveness, competitiveness factors, evaluation of M.
Porter's "competitive diamond".
JEL classification: F12; Q13
Вступ
Висококонкурентне ринкове середовище зумовило необхідність формування
підходів до ефективного та раціонального управління конкурентоспроможністю як
підприємства, так і иого продукції. Враховуючи те, що сам процес формування
конкурентоспроможності є складним і об’єднує елементи як внутрішнього, так і
зовнішнього оточення, важливим є визначення чинників, які впливають на управління
конкурентоспроможністю. Багаторівневість зовнішнього середовища и складні
причинно-наслідкові зв’язки між иого чинниками, які обумовлюють вибір конкурентної
стратегії для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, відіграє вирішальну
роль у детермінації напрямів формування та використання конкурентного потенціалу
суб’єктів агробізнесу. Вище зазначене обумовлює та підтверджує актуальність
дослідження.
Пpoблeми пiдвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi та управління нею були i
зaлишaютьcя пpeдмeтoм дocлiджeнь пpoвiдних вiтчизняних тa зapубiжних вчeнихeкoнoмicтiв. Тaк, тeopeтичнi тa мeтoдичнi зacaди poзвитку кoнкуpeнцiї, кoнкуpeнтних
вiднocин,
кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi,
визнaчeння
її
piвня,
упpaвлiння
кoнкуpeнтocпpoмoжнicтю виcвiтлeнi у пpaцях В.Я. Aмбpocoвa, П.П. Бopщeвcькoгo,
Б.М. Дaнилишинa, Ю.I. Дaнькa, Л.В. Дeинeкo, I.O. Ipтищeвoї, O.O. Кpacнopуцькoгo,
I.O. Кpюкoвoї, В.В. Лaгoдiєнкa, Ю.O. Лупeнкa, П.М. Мaкapeнкa, М.Й. Мaлiкa, O.В. Мaндич,
Т.Г. Мapeнич, Л.O. Мapмуль, Т.Л. Мocтeнcькoї, В.М. Oнeгiнoї, К.C. Шaпoшнiкoвa,
Б.O. Язлюкa тa iн. Cepeд зapубiжних aвтopiв клacичними є poбoти I. Aнcoффa,
Дж. Б. Клapкa, Ф. Кoтлepa, П. Caмуeльcoнa, М. Пopтepa, Й. Шумпeтepa тa iн. aвтopiв. Втім,
широкии спектр чинників формування конкурентоспроможності окремих видів
продукції та суб’єктів господарювання, а також їх еволюція, продукує додаткові
завдання наукових досліджень.
Мета дослідження
Метою статті є узагальнення чинників прямої та непрямої дії на формування
конкурентоспроможності аграрних підприємств, а також аналіз їх впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження
Рівень конкурентоспроможності підприємства визначається наявними у нього
конкурентними перевагами, що, пов’язані із перевагами продукції, яку воно виготовляє,
а також перевагами, що виникають у результаті суміщення обраних галузеи
сільськогосподарського виробництва та переробки. Першии тип конкурентних переваг
залежить від якісних, кількісних та вартісних параметрів ресурсів, виробленої продукції
та товару, з яким суб’єкт бізнесу виходить на ринок. Натомість, вміння ефективно
комбінувати переваги продукції, перетворюючи їх на переваги підприємства,
забезпечують стіикі довготривалі конкурентні позиції підприємства в умовах
невизначеності та
непередбачуваності зовнішнього середовища. Такі переваги
формуються у сфері управління підприємством. Забезпечення конкурентоспроможності
передбачає систематизацію всіх чинників, які впливають на неї, та їх подальшии аналіз
у розрізі окремого сільськогосподарського підприємства. Першочерговим при цьому є
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виділення чинників прямої дії, що формують конкурентні переваги та, відповідно,
конкурентоспроможність суб’єкта господарювання. В табл. 1 методику комплексного
дослідження конкурентних переваг підприємства.
Конкурентні переваги сільськогосподарської продукції як джерела конкурентоспроможності аграрного підприємства утворюються, передусім, у межах операціиного
циклу, що включає етапи ресурсного забезпечення, виробництва та реалізації продукції.
Наявні та доступні обсяги, якісні властивості та вартісні характеристики ресурсів є
потенціиними конкурентними перевагами, які можуть бути сформовані на етапі
ресурсного забезпечення. Ці конкурентні переваги слід розглядати як основу для
створення переваг у сферах виробництва, реалізації продукції та управління.
Таблиця 1. Методика комплексного дослідження конкурентних переваг
підприємства
Етапи
Інструментарій
1. Дослідження макросередовища
Метод теоретичного узагальнення,
підприємства
прийоми SWOT-аналізу і PEST-аналізу
2. Аналіз середовища безпосереднього оточення й
Збір і вивчення інформації про характеристики
оцінка зовнішніх конкурентних переваг
галузі, тенденції їхньої зміни
підприємства
2.1. Характеристика стану і перспектив галузі
Технічні прийоми і засоби обробки інформації
(перевірки, угруповання, систематизації, табличний,
2.2. Аналіз конкурентного середовища галузі
деталізації й узагальнення), методи і прийоми
2.3. Аналіз конкурентів
економічного аналізу
Порівняльний аналіз властивостей продукту
2.4. Аналіз зовнішніх конкурентних переваг
підприємства – виробника з продуктом конкурентів
3. Оцінка процесів формування і розвитку
Методи і прийоми економічного аналізу, економікоконкурентних переваг підприємства
математичні методи
3.1. Формування системи показників
Технічні прийоми і засоби обробки
конкурентних переваг
інформації
3.2. Побудова й обґрунтування еталону
Метод еталонів
конкурентних переваг підприємства
Засоби приведення показників у форму, прийнятну
3.3. Оцінка конкурентних переваг
для порівняння, метод побудови таксономічного
функціональних сфер діяльності підприємства
показника
3.4. Оцінка рівня формування і розвитку
Метод побудови таксономічного
конкурентних переваг підприємства
показника, графічний метод

Конкурентоспроможність аграрного підприємства, передусім, пов’язана з
використанням трудових і природних (зокрема земельних) ресурсів. Земля як основнии
фактор сільськогосподарського виробництва, характеризується кількісними (площа
сільськогосподарських угідь) та якісними параметрами. Визначальною є родючість
землі, рівень якої визначається сукупністю біологічних, агрохімічних та агрофізичних
показників. Висока родючість слід розглядати як потенціину конкурентну перевагу.
В умовах зростаючого попиту на натуральні та безпечні продукти харчування все
більшого значення набуває екологічність сільськогосподарських угідь. Цю характеристику пов’язують із відсутністю або мінімальним рівнем забруднення земель сільськогосподарського призначення радіонуклідними речовинами, важкими металами, пестицидами, нітратами, нафтопродуктами, стічними водами [1, с. 189; 2, с. 143]. Врахування
цього чинника необхідне в органічному землеробстві. І якісні, і кількісні параметри
земельних ресурсів залежать від фінансових можливостеи підприємства, які впливають
на иого спроможність збільшувати площу сільськогосподарських угідь та покращувати
їх якісні характеристики. Іншим видом ресурсів аграрниз підприємств є інвестиціині
ресурси, які включають, передусім, грошові (власні, залучені, кредитні) та матеріальні
(сировина та матеріали, основні засоби).
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Щодо грошового капіталу слід зазначити, що потенціиними перевагами
підприємства є такі їх характеристики, як оперативність доступу та невисока вартість
[3, с. 37]. Якісні та кількісні параметри матеріальних ресурсів впливають на конкурентні
переваги сільськогосподарської продукції. Якісні характеристики таких матеріальних
ресурсів, як мінеральні та органічні добрива, засоби захисту рослин, стимулятори росту
та розвитку, насіння і садивнии матеріал, корма, сидерати тощо слід розглядати у
взаємозв’язку із результатами їх використання. По-перше, це якість продукції, зокрема
її фізичні, біологічні, хімічні характеристики. Особливо актуальною в умовах посилення
екологічної свідомості суспільства також стає екологічність сільськогосподарської
сировини та продуктів її переробки. Зокрема, згідно із результатами дослідження С.
Ілляшенко 80 % споживачів однозначно готові сплачувати цінову надбавку за екологічні
продукти харчування [4]. Наведене підтверджують висновки С. Харічкова та Т.
Аверіхіної, які до критеріїв екологічності товару включають екологічні показники якості
сировини і матеріалів [5, с. 25].
По-друге, до результатів використання матеріальних ресурсів, які використовуються у сільськогосподарському виробництві, слід включити безпечність їх застосування
для суспільства та довкілля, які необхідно розглядати у межах ланцюга екологічної
цінності та екологічного життєвого циклу товару [6, с. 18-20]. Джерелом конкурентних
переваг сільськогосподарської продукції є якісні характеристики сировини та
матеріалів, які уможливлюють максимізацію одного або обох із перелічених результатів.
Кількісними характеристиками забезпеченості підприємства основними
засобами є рівень механізації сільськогосподарського виробництва, кількість технічних
засобів на одиницю площі та асортимент доступної техніки з необхідними підприємству
технічними параметрами. В окрему групу якісних властивостеи технічних засобів слід
віднести кількість операціи, виконуваних за один прохід (актуально для ґрунтообробної
техніки), а також витрати пального на 1 га.
Що стосується трудових ресурсів, то наивагомішими факторами конкурентоспроможності є не їх кількісні, а якісні параметри, що формують ключові компетенції
підприємства . Саме компетенції, як вважають Г. Хамел та К. Прахалад, забезпечують
стіикість конкурентних переваг та довготривалу конкурентоспроможність [7, с. 178185]. Вчені економісти визначають компетенції як сукупність навичок і вмінь організації
у цілому та персоналу зокрема. Індивідуальні компетенції працівників відображають їх
здатність виконувати свої обов’язки. До переліку якісних характеристик персоналу, які
слід розглядати як джерела компетенціи та чинники конкурентоспроможності,
включають знання, вміння, навички; досвід; особливості поведінки [8, с. 145-146]. Проте,
для врахування специфічних особливостеи кожного окремого аграрного підприємства
більш обґрунтованим є об’єднання якостеи трудових ресурсів у групи. До них зазвичаи
відносять професіині, ділові, особистісні (особисті); професіині, особисті, корпоративні.
Однак, ці групи стосуються виконання персоналом професіиних обов’язків. На практиці
ж роботодавець також звертає увагу на вік, стать, сімеинии стан, стан здоров’я,
моральність та інші непрофесіині характеристики.
Узагальнюючи описані підходи, характеристики, що відображають якості
трудових ресурсів, необхідні у професіиніи діяльності, у дослідженні об’єднано в єдину
групу професіино-кваліфікаціиних характеристик із подальшим їх розподілом на
професіині (кваліфікація, компетентність, професіина маистерність та мобільність),
ділові (комунікативна культура, вольові и організаторські здібності) і особистісні
(культура поведінки, знання етикету, мовлення та культура, ерудиція тощо). Крім
наведених виділено демографічні (вік, стать, сімеинии стан тощо), медико-біологічні
(стан здоров’я) та моральні (норми, цінності людини, її ставлення до праці, обов’язків)
характеристики трудових ресурсів.
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Серед сукупності чинників, що впливають на кількісні та якісні параметри
трудових ресурсів і опосередковано визначають рівень конкурентоспроможності
підприємства, більшість дослідників називають економічні та соціальні фактори [9].
Основним економічним чинником є розмір заробітної плати, якии має забезпечувати
розширене відтворення трудового потенціалу. До соціальних факторів належать
матеріальні та нематеріальні умови життя, праці, навчання сільського населення.
Враховуючи ж скрутне матеріальне становище сільського населення, особливо
важливою є участь суб’єктів підприємництва в освітніи підготовці молоді.
Наступним етапом операціиного циклу сільськогосподарських підприємств є
виробництво, у межах якого формуються конкурентні переваги сільськогосподарської
продукції. Кількісними оцінками таких переваг є обсяг виготовленої
сільськогосподарської продукції у фізичному та вартісному виразі. Якісні параметри
виготовленої сільськогосподарської продукції включають її фізичні (розмір, колір,
форма, міцність, свіжість, вологість тощо), хімічні (вміст основної речовини, а саме: жиру,
білків, вуглеводів, цукру та ін.), біологічні (смак, чистота, зараженість шкідниками тощо)
властивості. Необхідні параметри (нормативні значення показників) якості продукції
визначаються її видом та напрямом використанням (для промислових або харчових
цілеи).
Крім того, конкурентною перевагою сільськогосподарської продукції є її
екологічна безпека та натуральність. Важливими є як екологічна безпека процесу
виготовлення продукту, так і безпека сільськогосподарської продукції. Наведені
параметри залежать від результатів ресурсного забезпечення та особливостеи
технологічного процесу.
Підприємство функціонує у зовнішньому середовище, конкуруючи в галузі з
наявними конкурентами, враховуючи можливість входження на ринок нових
конкурентів під впливом потенціалу постачальників і споживачів. Крім того існує
множина чинників зовнішнього середовища непрямого впливу, яке стосується
загальноекономічної ситуації в країні, ринку праці, глобалізаціиних і інтеграціиних
тенденціи, регуляторного впливу держави и міжнародних інституціи. Конкурентні
переваги формується на ринку як результат реалізації виваженої стратегії розвитку, яка
враховує як ключові компетенції, так і множину наявних ресурсів. Також успішність
конкурентної діяльності залежить від розуміння можливостеи використання
сприятливих передумов зовнішнього середовища та уникнення несприятливих.
Знаходження підприємства в галузі и характер розвитку останньої відчутно
обумовлюють політику створення конкурентних переваг, що вимагає врахування
особливостеи галузі, зокрема сільського господарства.
Одним із наивизначніших апологетів аналізу ринку вважається М. Портер
завдяки розробленою ним обґрунтованої и розгалуженої методології забезпечення
створення конкурентних переваг. Перш за все, зауважимо виокремленні автором
параметри впливу на конкурентоспроможність країни: до яких віднесено факторні
умови, представлені фактично ресурсним забезпеченням виробництва, умови попиту на
внутрішньому ринку, рівень розвитку обслуговуючих галузеи і близьких галузеи,
стратегії фірми її конкурентна ситуація, роль уряду и випадкові обставини [10].
Також М. Портер розробив «ромб національних переваг», якии об’єднує
параметри фактори виробництва, стратегію фірми, параметри попиту, споріднені и
підтримуючі галузі. Окремо розглядається вплив уряду и випадкових чинників.
Формування конкурентних переваг залежить від рівня конкуренції в галузі. Крім
того стан і структура попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках в межах окремої
галузі дозволяють оцінити можливість створення та реалізації конкретних стратегіи
конкурентних переваг. Саме тому аналіз зазначених елементів в межах «конкурентного
ромбу» М. Портера вважається доцільним і ефективним джерелом управлінської
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інформації. Аграрнии сектор характеризується власними специфічними рисами,
характеристиками, умовами функціонування і відповідним рівнем конкуренції.
Структура попиту і пропозиції, динаміка цін, стабільність і прогнозованість ринку
дозволяють охарактеризувати галузь з точки зору ефективності забезпечення бажаного
рівня конкурентоспроможності. Враховуючи особливості аграрного ринку, розвиток
конкуренції та умови попиту доцільно розглядати паралельно.
Проведении аналіз дозволив встановити основні компоненти «конкурентного
ромбу» та провести оцінювання їх впливу на формування конкурентних переваг.
Оцінювання здіиснювалася за допомогою експертного методу рангового порівняння
сили впливу основних складових ромбу та иого внутрішніх компонентів. Узгодження
було здіиснено за допомогою розрахунку коефіцієнту конкордації, враховуючи ступінь
зв’язаних рангів, значення якого склало 84,04% (рис. 1).
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Рис. 1. Аналіз впливу «конкурентного ромбу» М. Портера на формування
конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу за середніми рангами
Отримані дані свідчать про переважання впливу факторних умов, так як левова
частка сільськогосподарської продукції відноситься саме до рослинництва, де зазначені
умови виступають вирішальними в розрізі забезпечення бажаного рівня урожаиності і
продуктивності праці. На другому місці, незважаючи на недосконалість реалізації, знаходиться державна підтримка, що обумовлено посиленням фінансування пільгових кредитів для мікропідприємств, які в наибільшіи мірі вимагають допомоги, подальшим субсидіюванням розвитку фермерських господарств, державною підтримкою хмелярства,
галузі тваринництва і сільськогосподарських виробників в цілому. Відчутнии вплив параметрів внутрішнього попиту обумовлении значним недоспоживанням ключових продуктів харчування у порівнянні із гігієнічними нормами, що відображає незадоволении
попит як перспективну частку ринку. Незначнии вплив рівня внутрішньогалузевої конкуренції пов’язании із високим рівнем стандартизації продукції, значною кількістю виробників, особливо серед господарств населення та мікропідприємств, що дозволяє
розглядати цеи ринок як близькии до досконалої конкуренції. Монополістична конкуренція в більшіи мірі властива вже продуктам переробки, де і виникають конкурентні
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переваги в залежності від вимог кінцевих споживачів. Наименшии вплив здіиснюють
підтримуючи та споріднені галузі, через значну імпортозалежність: за 2019 рік у
сільськогосподарському машинобудування частка імпорту становить більше за 90%, на
ринку посівних матеріалів покриття експортом імпорту складає 3,6%; на ринку добрив
показник покриття імпорту експортом за азотними добривами склав 52,4%, за
фосфорними – 0%, за каліиними – 0,86%, за комплексними – 0,575%, на ринку ППМ доля
імпорту становить більше за 85%.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, у дослідженні запропоновано методику комплексного дослід-ження
конкурентних переваг підприємства, де конкретизовано етапи її здійснення, а саме:
дослідження макросередовища підприємства; аналіз середовища безпосереднього
оточення й оцінка зовнішніх конкурентних переваг підприємства; оцінка процесів
формування і розвитку конкурентних переваг підприємства, а також до кожного етапу
запропоновано відповідний інструментарій. Деталізовано формування конкурентних
переваги під дією чинників ресурсного забезпечення аграрних підприємств. В розрізі
забезпечення конкурентних переваг суб’єктів агробізнесу здійснено аналіз впливу
чинників безпосереднього оточення, розглянутих за структурою конкурентного ромбу
М. Портера. Експертне оцінювання та аналіз динаміки функціонування підтримуючих і
споріднених галузей, рівня факторних умов, внутрішньогалузевої конкуренції,
параметрів внутрішнього попиту і державної підтримки галузі дозволила встановити
вирішальний вплив саме факторних умов, виставлених земельними, водними,
фінансовими та людськими ресурсами, інноваціями та інфраструктурою. Найменший
вплив мають підтримуючи та споріднені галузі через високий рівень їх
імпортозалежності, що негативним чином впливає на собівартість продукції
сільськогосподарських товаровиробників і стримує формування конкурентних переваг
суб’єктів агробізнесу.
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Анотація
Вступ. Основою дослідження є чинна законодавчо-нормативна база, законодавчі акти,
постанови, інструктивні матеріали, навчальні посібники, спеціальна література. У
статті застосовувалися 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 обґрунтуванні розвитку ф’ючерсної торгівлі та
запровадження її в реалізацію сільськогосподарської продукції в Україні в сучасних умовах.
Результати. У статті доведено, що важливою умовою у забезпеченні прозорості
ціноутворення та реалізації сільськогосподарської продукції в Україні має стати
створення біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію.
Низькі обсяги торгівлі форвардними контрактами в Україні унеможливлюють більш
швидше розуміння у малих та середніх товаровиробників сутності торгівлі товарними
деривативами на сільськогосподарську продукцію. Аналіз стану біржового товарного
ринку в кр147аїні свідчить, що кількісні показники та якісні не збігаються, в Україні за
даними Державного комітету статистики на початок 2014 р. зареєстровано 586
товарних бірж (не враховуючи фондові), що в 95 разів більше порівняно з 1992 р. (62 біржі)
та майже в 2 рази більше порівняно з 1999 р. (300 бірж). Серед цих бірж універсальних 107, товарно-сировинних та товарних - 391 біржа, агропромислових - 25, інших - 39.
Висвітлено, що український біржовий ринок не зайняв відповідного місця як того вимагає
ринкова економіка. Він створений без наявності чіткої законодавчої бази, слабкого
розуміння та невизначеної поведінки держави відносно біржової діяльності, а також
відсутності державного регулятора, який би здійснював координацію, нагляд та
організаційно забезпечував роботу товарних бірж.
Висновки. Доведено, що нарощування обсягів реалізації сільськогосподарської продукції
на товарних біржах останніми роками значною мірою було досягнуто через реєстрацію
експортних контрактів на акредитованих біржах, що не мало практичного впливу на
процес ціноутворення та стабілізацію аграрного ринку.
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ANALYSIS OF PROVIDING FUTURES TRADE OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN UKRAINE
Abstract
Introduction. The basis for the advancement of the rank is legislative and normative, legislative
acts, regulations, instructive materials, informational staff, and special literature. The gross
scientific method for the analysis and synthesis, induction and deduction, convergence from the
abstract to the concrete were used, as well as specific methods of analysis: grouping, ruling,
systematic, etc.
The purpose of the article is to justify the development of futures trading and its introduction into
the sale of agricultural products in Ukraine in modern conditions.
Results. This article proves that an important condition in ensuring the transparency of pricing
and sales of agricultural products in Ukraine should be the creation of an exchange market for
commodity derivatives for agricultural products. Low volumes of trade in forward contracts in
Ukraine make it impossible for small and medium-sized commodity producers to understand
better the essence of trade in commodity derivatives for agricultural products. Analysis of the state
of the commodity exchange market in the country shows that quantitative and qualitative
indicators do not match in Ukraine, according to the State Statistics Committee at the beginning
of 2014. 586 commodity exchanges were registered (excluding stock exchanges), which is 95 times
more than in 1992 (62 exchanges) and almost 2 times more than in 1999 (300 exchanges). Among
these universal exchanges – 107, commodity and commodity exchanges – 391 exchanges, agroindustrial – 25, others – 39.
It is highlighted that the Ukrainian stock market has not taken its rightful place as required by the
market economy. It was created without a clear legal framework, weak understanding and
uncertain behavior of the state in relation to exchange activities, as well as the absence of a state
regulator that would coordinate, supervise and organize the work of commodity exchanges.
Conclusions. It is proved that the increase in sales of agricultural products on commodity
exchanges has been largely achieved through the registration of export contracts on accredited
exchanges in recent years, which had no practical impact on the pricing process and stabilization
of the agricultural market.
Keywords: futures, futures market, agricultural products, agricultural sector, stock market,
world market.
JEL classification: Q14
Вступ
Cвiтoвии ринoк зeрнoвих культур – цe цiлicнa cиcтeмa, якa хaрaктeризуєтьcя
виcoкoю мiнливicтю тa зaлeжить вiд бeзлiчi iнших фaктoрiв, будь-тo мaкрoeкoнoмiчнi
пoкaзники, eкoнoмiчнa cитуaцiя кoжнoї oкрeмoї крaїни, вiд ринку нaфти, ocoбливocтeи,
пoв'язaних з дocтaвкoю тa трaнcпoртувaнням тa iнших чинникiв. Тoму вихiд вaжливих
нoвин, пoгoднi кaтaклiзми чи будь-якi iншi фaктoри призвoдять дo вoлaтильнocтi цiн нa
aгрaрну прoдукцiю. З початком ринкової трансформації сільськогосподарського сектору
нашої країни виникла потреба у створенні необхідної і притаманної для ринкової
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економіки інфраструктури, яка б сприяла підвищенню ефективності функціонування
усіх учасників аграрного ринку.
Повною мірою вітчизнянии біржовии аграрнии ринок трансформується у центр
ціноутворення та страхування цінових ризиків на основні види аграрної продукції
тільки за умов наявності на ньому товарних деривативів. Процес впровадження останніх
має відбуватися поетапно і потребує створення вищезазначених організаціиноекономічних умов.
Питанню аналізу запровадження ф’ючерсної торгівлі сільськогосподарською
продукцією в Україні присвячена достатньо велика кількість праць як вітчизняних, так
і зарубіжних науковців, серед них: Гросс В.А. [2], Блек Д.Дж. [1], Воскобіиник Ю.П. [6],
Бевз О.П. [3], Гаидуцькии П.І. [7], Гноєвии В.Г. [8] та інші.
У своїх працях учені досліджували проблеми аналізу запровадження ф’ючерсної
торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні та її методологію.
Проте залишаються питання, які потребують подальшого вивчення, особливо
щодо інформації для аналізу результатів діяльності.
Мета та завдання статті
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні розвитку ф’ючерсної торгівлі та
запровадження її в реалізацію сільськогосподарської продукції в Україні в сучасних
умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження
Важливою умовою у забезпеченні прозорості ціноутворення та реалізації
сільськогосподарської продукції в Україні має стати створення біржового ринку
товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію. Світовии досвід свідчить про
те, що саме наявність даного організованого товарного біржового ринку є
наиефективнішим засобом для формування ринкової кон’юнктури, та стабілізації
економіки країни в цілому.
Розвиток біржової торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську
продукцію в Україні бере початок з 1995 р. (рис. 1.).
Головним фактором, що стимулював процес розбудови біржового аграрного
ринку, був Указ Президента від 18.01.1995 р. «Про заходи щодо реформування аграрних
відносин». В иого основу лягло створення Міністерством сільськогосподарської
продукції та Національним банком України системи спеціалізованих аграрних бірж [7].
Введення біржової аукціонної торгівлі сприяло створенню умов для формування
дуже тісних взаємозв’язків між товаровиробниками та споживачами на прозорих і
паритетних засадах.
Створення біржового аукціонного ринку сільськогосподарської продукції було
спрямоване на прискорення впровадження торгівлі форвардними контрактами. Так, на
перших аукціонах за спотовими контрактами реалізувалася сільськогосподарська
продукція, наявна у господарствах. Усього за спотовими контрактами на аукціонах в тои
період було реалізовано пшениці 3 класу понад 240 тис. т, ячменю всіх видів – близько
760 тис. т, насіння соняшнику – біля 60 тис. т [7].
Форвардні контракти, на які покладалися надії як на основу фінансування
маибутніх врожаїв, укладалися у незначному обсязі. Тільки на торгах у лютому 1995 р.
були перші угоди по форварду, а саме було продано всього 15 тис. т насіння соняшнику
за ціною 20 млн крб. за тонну. Подальшии розвиток аукціонної торгівлі сприяв
нарощуванню обсягів торгівлі і, якщо на перших торгах було продано продукції на
312 тис. дол. США, то на наступних уже ця сума зросла в десятки разів [3].
Звичаино, аукціони не змогли повною мірою замінити біржову торгівлю, однак на
певному
етапі
формування
механізму
оптового
організованого
ринку
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сільськогосподарської продукції вони забезпечили виконання своїх функціи за
наступними напрямами:
❖ розробка механізму оптової торгівлі в умовах переходу до ринку;
❖ формування реальних цін на сільськогосподарську продукцію під впливом
попиту та пропозиції;
❖ приведення регіональних закупівельних цін у відповідність із цінами на
аукціонах, що запобігало втратам виробників при інфляції;
❖ вирівнювання фактичних закупівельних цін на фоні їх зростаючого рівня,
особливо після одержання нових врожаїв сільськогосподарської продукції.
1995 р.

•Створення Української аграрної біржі
•Укладання перших товарних деривативів - форвардів на сільськогосподарську продукцію

•Пілотний проект на базі Придніпровської товарної біржі
2000 р.

2007 р.

20172018 рр.

•Утворення організованого аграрного ринку - Аграрної бііржі, Аграрного фонду
•Початок здійснення державних інтервенцій через ситсему форвардних закупівель

•Впровадження торгівлі фючерсними контрактами на сільськогосподарську продукцію на
Українській біржі

Рис. 1. Етапи розвитку біржової торгівлі товарними деривативами на
сільськогосподарську продукцію в Україні
Джерело: побудова на основі [3].
Об’єднання діяльності держави з комерціиними структурами та банківськими
призвело до утворення у 1995 р. Української аграрної біржі. Загалом, протягом 1995 р.
було засновано близько 20 аграрних бірж. Згідно зі структурою укладених контрактів на
Українськіи аграрніи біржі, домінуючою в період з 1995-1996 рр. була торгівля
фуражним ячменем (22,91%), насінням соняшнику (19,24%) та соняшниковим шротом
(11,85). Реалізація через біржову мережу такої сільськогосподарської продукції, як
тваринництва, цукор, не набула значних обертів у цеи період [4].
Незважаючи на певне зростання торгів, існувала ще проблема відсутності
біржових контрактів, які б забезпечили зменшення цінової волатильності, зокрема
таких біржових товарних деривативів, як ф’ючерси та опціони. Низькии рівень біржової
культури та обізнаності у використанні вітчизняними суб’єктами аграрного ринку
нових видів товарних деривативів робив неможливим розвиток біржового товарного
ринку в цілому як на початку існування незалежної України, так і нині, що призвело до
скорочення обсягів торгівлі сільськогосподарською продукцією.
З метою прискорення біржової торгівлі вітчизняні товарні біржі, за участі
держави, починаючи з 2000-х рр. здіиснюють активну роботу з налагодження торгівлі
іншими товарними деривативами. Зокрема, Міністерство аграрної політики України
затвердило Пілотнии проект по відпрацюванню правил торгівлі товарними
деривативами, базовим активом яких виступала сільськогосподарська продукція [2].
Учасниками цього проекту стали 7 товарних бірж, 4 страхові компанії , 5 банків,
НАБУ та низка інших асоціаціи сільськогосподармського ринку. Розробником і
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координатором даного проекту стала Придніпровська товарна біржа, на базі якої з
серпня 2003 року була введена в експлуатацію електронна біржова система [1].
Наступним важливим напрямом у розвитку біржової торгівлі товарними
деривативами стало запровадження торгівлі форвардними контрактами на базі
Аграрної біржі, створеної в 2007 р. Ці контракти є передумовою для ф’ючерсних
контрактів.
Саме впровадження торгівлі форвардними контрактами при формуванні
інтервенціиної політики держави мало стати ефективним інструментом для
товаровиробників у розробці цільових стратегіи перестрахування цінових ризиків під
час маибутньої реалізації сільськогосподарської продукції.
На рис. 2. спостерігаємо, що частка закупленого зерна Аграрним фондом через
Аграрну біржу на базі використання форвардних угод все ще залишається вкраи
низькою. Так, у період з 2014-2018 рр. Аграрним фондом було закуплено в середньому
щорічно близько 1-1,5 млн т зерна через механізм форвардних контрактів.
Низькі обсяги торгівлі форвардними контрактами також унеможливлюють
швидше розуміння у малих та середніх товаровиробників сутності торгівлі товарними
деривативами на сільськогосподарську продукцію до сьогоднішнього дня.
За даними Держкомстату, висока ліквідність біржової торгівлі сільськогосподарської продукції в останні роки була досягнута за рахунок торгівлі на Аграрніи біржі.
Разом з тим, в країні и тепер залишається велика кількість зареєстрованих бірж, які не
можна назвати класичним біржовим інститутом.
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Рис. 2. Закуплено зерна Аграрним фондом за товарними деривативами –
форвардними контрактами, млн т.
Джерело: Складено за даними Держкомстату
Аналіз стану біржового товарного ринку в країні свідчить, що кількісні показники
та якісні не збігаються, в Україні, за даними Державного комітетустатистики, на початок
2014 р. зареєстровано 586 товарні бірж (не враховуючи фондові), що в 95 разів більше
порівняно з 1992 р.(62 біржі) та маиже у 2 рази більше порівняно з 1999 р. (300 бірж).
Серед цих бірж універсальних – 107, товарно-сировинних та товарних – 391 біржа,
агропромислових – 25, інших – 39. Динаміка та структура біржового товарного ринку
починаючи з 1998 року свідчать про наибільше зростання товарних та товарносировинних бірж (415), друге місце посідають універсальні біржі (107) та третє місце –
агропромислові (23).
Вкраи важливо зазначити, що надмірна кількість товарних бірж і зачасту повна
невідповідність їх призначенню вказує, що більшість бірж є непрацюючими суб’єктами
(табл. 1.).
Водночас, відсутність будь-яких змін призвела до того, що з 2015 р. Державна
служба статистики України припинила вести окрему статистику про діяльність
товарних бірж.
Структура обсягу біржової торгівлі на вітчизняних товарних біржах, що
відображена на рис. 3, свідчить про значне скорочення торгових обсягів на більшості
товарних бірж країни. При цьому оцінка кон’юнктурної ситуації, що склалася, та
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структури біржової торгівлі вказує на переваги торгівлі сільськогосподарською
продукцією на товарних біржах упродовж усього періоду їх діяльності в Україні.
Таблиця 1. Динаміка кількості діючих і недіючих бірж в Україні
Діючі біржі
Одиниць
%
255
66
268
62
267
58
278
63
285
62
284
61
308
64
292
61
337
67
221
38
221
38

Рік
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2016
2018

Недіючі біржі
Одиниць
%
131
34
161
38
192
42
215
37
173
38
183
39
171
36
187
39
166
33
365
62
365
62

Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України
Статистичні звіти Державної служби статистики України показують високі темпи
зростання щорічних обсягів до 2015 р. Порівняно з 2015 р., загальнии біржовии
товарообіг на товарних біржах знизився в 2016 та 2017 рр. на 76%, що було викликано
скороченням обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції через біржові
платформи.
Обсяги торгівлі, млрд грн
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Рис. 3. Динаміка біржової торгівлі на товарних біржах України, млрд грн.
Джерело: побудовано на основі даних Державної служби статистики України
Оцінка біржової торгівлі товарами вказує на низьку частку торгівлі іншими
біржовими товарами (рис. 4.).
Обсяг біржової торгівлі, незважаючи на те, що на вітчизняних товарних біржах
нині продається досить велика кількість різноманітних товарів, які у світовіи практиці
не відносяться до класичних біржових активів, зокрема конфісковании товар та
нерухомість, товари промислового споживання. У цілому біржовии ринок не заиняв
відповідного місця, як того вимагає ринкова економіка. Він створении без наявності
чіткої законодавчої бази, слабкого розуміння та невизначеної поведінки держави
відносно біржової діяльності, а також відсутності державного регулятора, якии би
здіиснював координацію, нагляд та організаціино забезпечував роботу товарних бірж.
У результаті недосконалого законодавства, безконтрольності, кількість бірж у
країні досягла рекордної цифри і значно перевищила показники їх чисельності у світі.
Основна частка бірж не має відповідної бази, фахового, кадрового забезпечення.
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У структурі торгівлі значну частину становить продукція агропромислового комплексу,
передусім зернових. Такі важливі для економіки товари, як нафтопродукти, метал,
вугілля, цукор, лісоматеріали, рослинна олія, переважно реалізується на позабіржовому
ринку [6].
Метали основні (залізо, чавун, сталь і феросплави) та
продукція первинного оброблення сталі
Лісоматеріали, деревина та вироби з деревини
Паливо
Сільськогосподарська продукція
Продовольчі товари

Речовини хімічні та продукти хімічні

2001

Метали основні (залізо, чавун, сталь і феросплави) та
продукція первинного оброблення сталі
Лісоматеріали, деревина та вироби з деревини
Паливо
Сільськогосподарська продукція
Продовольчі товари

2018

Рис. 4. Порівняльна структура біржової торгівлі в 2001 та 2018 роках
Джерело: Побудовано за даними Держкомстату України
Отже, у тои час як світові біржі вже тривалии час повноцінно працюють з
товарними деривативами – ф’ючерсами та опціонами, у нашіи країні лише в 2017 р.
відбулася перша спроба фондової біржі «Українська біржа» реалізувати можливість і
впровадити торгівлю першим товарним деривативом – поставочним ф’ючерсом на
пшеницю. У зв’язку з цим у наиближчии перспективі постане необхідним процес
консолідації біржового товарного та фондового ринків [9].
Стан вітчизняного біржового аграрного ринку за останні двадцять років свідчить
про иого низькии рівень розвитку. Незважаючи на постіину державну підтримку та
сприяння у розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, досі не
відбулося становлення біржової торгівлі деривативами, а саме ф’ючерсами та опціонами
на сільськогосподарську продукцію. Такии стан зумовлює відсутність можливості
страхування цінових ризиків вітчизняних аграрних товаровиробників, зернотреидерів,
а також спекулянтів у отриманні прибутків. Водночас технологічнии рівень біржової
торгівлі також все ще залишається на низькому рівні [10].
Біржова торгівля сільськогосподарською продукцією в нашіи країні нині свідчить
про практично декларативнии характер. За таких умов подальшии розвиток біржового
аграрного ринку в Україні можливии лише у переході від спотової і форвардної торгівлі
до торгівлі ф’ючерсами і опціонами.
Споживачами української пшениці виступили країни Азії (Китаи, Ізраїль,
Таїланд), Північної Африки (Єгипет, Туніс, Марокко), ЄС (Іспанія, Нідерланди, Італія).
Основні конкуренти України на світовому ринку пшениці наведені на рис. 5.
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РФ 19

Україна 13

Австралія 11

ЄС 25

США 16
Канада 16

Рис. 5. Розподіл світового ринку зернових між основними експортерами у 2018 р., %
Джерело: побудовано на основі [9]
На світовому ринку зернових у 2018 р. частка України склала 13,0%, її основними
конкурентами були: країни ЄС, РФ, США, Канада та Австралія.
Сприятливими факторами для виходу українських підприємств на світовии ринок
зерна, з нашої точки зору, є такі:
❖
сприятливі природно-кліматичні умови;
❖
вигідне географічне розташування;
❖
низькі ціни на зерно;
❖
зростання попиту на зерно в світі;
❖
формування агрохолдингів.
Слід також зазначити, що на світовому ринку продовольства змінюється
структура попиту. Пояснити це можна зміною структури світового населення. На
сьогоднішніи день частка міського населення перевищила 50% населення світу.
Одночасно з цим відбувається швидке старіння населення. Ці два фактори разом із
зростанням доходів вносять значні зміни в структуру попиту на продовольство [6].
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, низька активність учасників щодо використання форвардних контрактів у
біржовіи торгівлі призводить до стримування розвитку біржової торгівлі товарними
деривативами на сільськогосподарську продукцію. Виокремлено основні напрями
розвитку біржового аграрного ринку, якими мають стати: стабілізація політикоекономічного середовища в країні; удосконалення механізму регулювання вітчизняного
біржового аграрного ринку; створення сприятливих організаціино-правових умов для
залучення іноземного спекулятивного капіталу; підвищення фінансової стіикості
суб’єктів аграрного ринку; наявність ефективно діючої біржової інфраструктури
товарних ринків; надання доступу до електронного інформаціиного поля; розробка
вимог до ліцензування професіиних учасників біржового товарного ринку; створення
необхідного рівня матеріально-технологічного забезпечення вітчизняних товарних
бірж.
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Анотація
В основі управління змінами лежить цілеспрямований пошук нововведень і проведення
нововведень для забезпечення стабільності організації. За допомогою інструментів
маркетингу ведеться пошук ринкових ніш для традиційної, модифікованої або нової
продукції; формується продуктовий портфель; відкриваються нові ринкові ніші.
Підґрунтям функціонування і розвитку підприємства є маркетингові процеси, які з
різним рівнем активності та інтенсивності перебігу властиві кожному суб’єкту
господарювання. Управління маркетинговою діяльністю полягає у реалізації широкого
комплексу заходів стратегічного і тактичного характеру, які повинні забезпечити
ефективність ринкової діяльності підприємства. Застосування теорії і методології
управління змінами в процесі підвищення ефективності маркетингової діяльності
обумовлює необхідність розробки діагностичного апарату, що дозволяє ідентифікувати
суперечності, що виникають в ході виконання функцій маркетингу на підприємствах.
Діагностика надає підприємству методи та інструменти визначення ознак, критеріїв
розвитку і чинників його розвитку з метою використання сприятливих і подолання
несприятливих чинників. Усунення локальних суперечностей не призводить до зміни
системи маркетингової діяльності підприємства в цілому, а усунення системних
суперечностей направлено на зміну цілей, стратегій, наступні функціональні і
організаційні зміни, зміна цінностей, як в маркетинговій діяльності, так і в бізнесі.
Представлені в якості інструментів діагностики матриця типових протиріч, а також
системи показників оцінки локальних і системних протиріч в маркетингу дозволяють на
практиці виявити невідповідності в маркетинговій діяльності і бізнесі умов зовнішнього
середовища і сприяють формуванню складу змін діяльності підприємства, необхідних для
підвищення ефективності. Маркетинг, як інтегруюча функція менеджменту виступає
стратегічно балансуючим інструментом між підприємством і всіма задіяними групами
впливу. Ключову роль в процесі любих змін відіграють споживачі, задоволення інтересів
яких дозволяє підвищувати ринкову вартість підприємств.
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APPLICATION OF DIAGNOSTICS TO IDENTIFY CONTRADICTIONS OF MARKETING
ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE IN THE CHANGE MANAGEMENT PROCESS
Abstract
The basis of change management is a purposeful search for innovations to ensure the stability of
the organization. Marketing tools are used to search for market niches for traditional, modified
or new products; the product portfolio is formed; new market niches open up. The basis of the
functioning and development of the enterprise are marketing processes, which with different
levels of activity and intensity of the flow are inherent in each business entity. Management of
marketing activities is the implementation of a wide range of strategic and tactical measures that
should ensure the effectiveness of market activities of the enterprise. The application of the theory
and methodology of change management in the process of improving the efficiency of marketing
activities necessitates the development of a diagnostic apparatus that allows to identify
contradictions that arise during the performance of marketing functions in enterprises.
Diagnostics provides the company with methods and tools for determining the signs, criteria of
development and factors of its development in order to use the favorable and overcome adverse
factors. Elimination of local contradictions does not change the system of marketing activities of
the enterprise as a whole, and the elimination of systemic contradictions is aimed at changing
goals, strategies, subsequent functional and organizational changes, changing values, both in
marketing and business. Presented as diagnostic tools matrix of typical contradictions, as well as
a system of indicators for assessing local and systemic contradictions in marketing allow in
practice to identify inconsistencies in marketing and business environmental conditions and
contribute to the formation of changes in enterprise activity needed to increase efficiency.
Marketing, as an integrative function of management, acts as a strategically balancing tool
between the enterprise and all involved groups of influence. The key role in the process of any
changes is played by consumers, the satisfaction of whose interests allows to increase the market
value of enterprises.
Keywords: change management, marketing activity of the enterprise, local and system
contradictions in marketing, diagnostics of marketing activity.
JEL classification: M31
Вступ
В управлінні змінами на першии план висувається функція маркетингу, яка
реалізується в розробці та пропозиції заходів по оптимізації роботи підприємства в
мінливих умовах зовнішнього середовища. Так, маркетинг ініціює перетворення на
підприємстві. В основі управління змінами – цілеспрямовании пошук нововведень і проведення нововведень для забезпечення стабільності організації. За допомогою інструISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
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ментів маркетингу ведеться пошук ринкових ніш для традиціиної, модифікованої або
нової продукції; формується продуктовии портфель; відкриваються нові ринкові ніші.
Така функція маркетингу спрямована на систему управління підприємством. На
маркетинг покладається відповідальність за складання таких
параметрів організації, які б ідеально відповідали зовнішньому середовищі. Але
оскільки внутрішні умови накладають певні обмеження на складання ідеальної моделі
як набору цільових параметрів (показників) для підприємства що реформується, то в
задачі маркетингу входить оцінити, наскільки істотні ці обмеження, і скорегувати
маибутніи образ підприємства з урахуванням обмежень.
Проблематиці формування та функціонування маркетингу в системі управління
підприємством присвячено наукові праці багатьох учених. Зокрема, у зарубіжніи
літературі дании аспект вивчали Г. Багієв, П. Зав'ялов, Ф. Котлер, К. Макконелл, Е. Уткін
та ін. Серед українськии вчених-економістів над вказаним питанням працювали
П. Березівськии, А. Вовчак, В. Збарськии, В. Котков, С. Захарін, П. Саблук, Д. Оліиник,
Г. Черевко, М. Шульськии, В. Юрчишин та інші.
Мета та завдання статті
Мета статті виявити та систематизувати суперечності в маркетинговіи діяльності
в процесі управління змінами на підприємстві
Виклад основного матеріалу дослідження
Сучасне підприємство як елемент системи пріоритетів розвитку маркетингової
діяльності – це складна, відкрита соціально-економічна система. Відкритість підприємства полягає в тому, що воно як зазнає впливу зовнішнього середовища, так і саме на
нього впливає. Іншими словами, суб’єкт господарювання може не лише перебувати під
впливом зовнішнього середовища, а и сам активно иого формувати, фільтруючи та
неитралізуючи зовнішню інформацію і пристосовуючи її до своїх потреб. Підґрунтям
функціонування і розвитку підприємства є маркетингові процеси, які з різним рівнем
активності та інтенсивності перебігу властиві кожному суб’єкту господарювання.
Управління маркетинговою діяльністю полягає у реалізації широкого комплексу заходів
стратегічного і тактичного характеру, які повинні забезпечити ефективність ринкової
діяльності підприємства: це аналіз, планування, практичне впровадження и контроль за
здіисненням заходів, що мають на меті встановлення, зміцнення і підтримування
взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретних цілеи
Застосування теорії і методології управління змінами в процесі підвищення
ефективності маркетингової діяльності обумовлює необхідність розробки
діагностичного апарату, що дозволяє ідентифікувати суперечності, що виникають в ході
виконання функціи маркетингу на підприємствах.
Своєчасне виявлення таких суперечностеи сприяє підвищенню ефективності
маркетингової діяльності та бізнесу в цілому. Діагностика надає підприємству методи
та інструменти визначення ознак, критеріїв розвитку і чинників иого розвитку з метою
використання сприятливих і подолання несприятливих чинників – умов для реалізації
своїх інтересів і цілеи.
В процесі діагностики маркетингової діяльності розрізняють локальні і системні
суперечності. Локальні суперечності – нерівноважнии стан системи маркетингової
діяльності, при якому тільки окремі характеристики системи втрачають якість, що
призводить до відхилення моделі поведінки від оптимальної або закріпленню
неефективною норми, але при цьому маркетинг функціонує в межах своєї ефективності.
Наприклад, суперечність, пов'язана з неефективністю або низькою ефективністю
окремих каналів збуту, суперечність між динамікою змін зовнішнього середовища і
швидкістю обробки інформації. Дослідження теоретичних і методологічних напрямків в
області діагностики суперечностеи дозволяють констатувати, що локальні суперечності
завжди присутні на підприємстві; головне не їхня наявність, а їх глибина і концентрація,
які визначають, чи здатні такі суперечності перерости в системні [1].
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Системні суперечності – нерівноважнии динамічнии стан системи, при якому не
ефективні основні елементи цієї системи. При системних суперечностях зниження
ефективності окремих підсистем наростає так, що введення навіть кардинальних
локальних змін не може змінити хід розвитку економічної системи. У даніи ситуації
досягається нижня точка організаціиної ефективності, знижується організаціинии
потенціал системи, ступінь її відповідності умовам зовнішнього середовища,
відбувається втрата адаптивності [1, 2].
Прикладами системних суперечностеи в маркетингу є: невідповідність
маркетингової діяльності умов зовнішнього середовища, невідповідність реалізованих
стратегіи характеристикам кон'юнктури ринку (зокрема, стратегія зростання на
звужується ринку або стратегія нарощування виробничого потенціалу для ринку, що
знаходиться в стадії насичення).
При цьому локальні суперечності можуть переростати в системні. Так, якщо на
підприємстві функціонують неефективні канали збуту, то з часом така ситуація може
перерости в зниження обсягів продажів і прибутку підприємства.
. Суперечності, що впливають на ефективність маркетингової діяльності підприємства
Локальні суперечності в маркетинговій діяльності (не
сприяють зміні системи маркетингової діяльності на
підприємстві)

Системні суперечності (сприяють зміні системи
маркетингової діяльності на підприємстві та бізнесу
в цілому)

Суперечності в оперативній, тактичній
Суперечності в стратегічній та
та стратегічній маркетинговій
тактичній маркетинговій діяльності,
діяльності, маркетинговій
маркетинговій інформаційній системі
інформаційній системі
Суперечності в
Системні суперечності в
Системні суперечності в
застосовуваних
тактичному маркетингу
стратегічному маркетингу
методах, інструментах
та його інформаційній
та його інформаційній
і технологіях
системі
системі
Системні суперечності, що не пов’язані
зі змінами позиції маркетингу на
підприємстві
Суперечності цілей, маркетингових
стратегій, оргструктури цілям
підприємства: суперечності в
маркетинговій політиці, позиціюванні,
управління маркетингом

Системні суперечності,
пов’язані зі зміною позиції
маркетингу на підприємстві

Суперечності в
системі бізнесу

Суперечності
стратегій, структури,
цінностей підприємства
щодо умов зовнішнього
середовища

Суперечності цілей, стратегій, складу функцій маркетингу
організаційної структури умов зовнішнього і внутрішнього
середовища підприємства: відсутність інтеграції зі
стратегічним управлінням, неможливість формування
маркетингових чинників вартості бізнесу

Суперечності не призводять до зміни системи бізнесу

Суперечності призводять до зміни системи бізнесу

Рис 1 Класифікація суперечностей, що впливають на ефективність
маркетингової діяльності підприємства
Усунення локальних суперечностеи не призводить до зміни системи
маркетингової діяльності підприємства в цілому, а усунення системних суперечностеи
направлено на зміну цілеи, стратегіи, наступні функціональні і організаціині зміни,
зміна цінностеи, як в маркетинговіи діяльності, так і в бізнесі.
Види локальних і системних суперечностеи в маркетинговіи діяльності
представлені в табл. 1.
Вході виявлення суперечностеи в маркетинговіи діяльності використовуються
різні методи оцінки її ефективності і результативності (кількісні, якісні, експертні,
соціологічні, інформаціині); показники оцінки маркетингової діяльності, методи аналізу
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, показники, що
характеризують тенденції зовнішнього середовища (показники кон'юнктури ринку,
показники рівня конкуренції, показники, що формують тенденції розвитку факторів
макросередовища) [2, 3, 4, 5]. Вибір напрямків і об'єктів діагностики визначає склад
оцінюваних аспектів маркетингової діяльності.
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Системні

Локальні

Таблиця 1. Взаємозв’язок типових локальних та системних суперечностей в
маркетинговій діяльності

Оперативний
маркетинг
-неефективні окремі
канали збуту;
-неефективні окремі
засоби розповсюдження інформації;
-невідповідність
застосовуваних
інструментів та
методів збуту
умовам ринку;
-невідповідність
інструментів та
методів роботи з
заборгованістю
потребам
внутрішнього
середовища

_

Тактичний маркетинг

Стратегічний маркетинг

Підприємство

-невідповідність позиціювання
-неефективні окремі
товару потребам споживачів; партнерські відносини;
-невідповідність системи
-недостатньо інформації
стимулювання маркетингового
для маркетингового
персоналу цілям маркетингу; забезпечення стратегіч-невідповідність систем
ного планування та
планування та контролю
управління підпримаркетингової діяльності
ємством; -невідповідність
потребам підприємства;
складу використовуваних
_
-невідповідність системи
інструментів та методів
взаємозв’язків служби
отримання інформації
маркетингу внутрішнім та
про зовнішнє та
зовнішнім умовам
внутрішнє середовище;
підприємства;
-невідповідність
-невідповідність точності та маркетингової інформації
актуальності інформації
запитам зацікавлених
потребам користувачів
сторін
-невідповідність між
-невідповідність окремих
-невідповідність
стратегічними цілями
товарів потребам споживачів;
цілеи та стратегії
підприємства
та
цілями
-невідповідність затрат на
підприємства
маркетингу;
маркетинг умовам
умовам
-невідповідність між
внутрішнього середовища
зовнішнього
стратегічними цілями
підприємства;
середовища;
підприємства та
-невідповідність збутової
-невідповідність
структурою товарного
політики та системи збуту
динаміки розвитку
портфелю;
умовам зовнішнього
підприємства
-невідповідність
середовища ;
умовам
більшості товарів
-відсутність систем планування,
зовнішнього
потребам споживачів;
контролю, організації та
середовища;
-невідповідність
стимулювання маркетингової
-невідповідність
маркетингових стратегіи
діяльності;
цілеи зацікавлених
-невідповідність цілеи, стратегії інвестиціиним стратегіям
сторін
підприємства
та функціи маркетингової
(стеикхолдерів,
діяльності внутрішнім та
персоналу)
зовнішнім умовам підприємства

У ролі напрямків діагностики виступають оперативна, тактична, стратегічна
маркетингова діяльність, а також інформаціині системи маркетингу. У складі об'єктів окремі види діяльності всередині напрямків.
Дослідниками розроблено матрицю типових локальних і системних суперечностеи маркетингу, представлена на табл. 1 що дозволяє систематизувати суперечності
на різних рівнях їх виникнення. Склад виявлених протиріч в маркетинговіи діяльності
підприємств визначаються сфери і напрямки змін на підприємстві.
У процесі формування матриці виділено такі види суперечностеи в маркетинговіи
діяльності:
- локальні суперечності в маркетинговіи діяльності. Такі протиріччя усуваються
зміною маркетингових технологіи і методів роботи, впровадженням системи стимулювання, незначними змінами регламентів;
- системні протиріччя в маркетинговіи діяльності. Такі протиріччя викликані
невідповідністю цілеи, стратегіи, структури і технологіи маркетингу умов діяльності
підприємства і умов зовнішнього середовища. Вони усуваються шляхом «прив'язки»
маркетингової діяльності до умов зовнішнього середовища з урахуванням обмежень,
пов'язаних з ресурсами підприємства. Прикладами таких суперечностеи можуть бути:
невідповідність маркетингової політики характеристикам ринку, неузгодженість цілеи
маркетингу і цілеи підприємства, невідповідність концепції маркетингу на підприємстві
вимогам зовнішнього середовища;
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- системні протиріччя на підприємстві в цілому. Ці протиріччя викликані невідповідністю стратегії і цілеи підприємства умовам ринку, неефективністю організаціиної
структури підприємства, яка не дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього
середовища, конфліктом між короткостроковими і стратегічними цілями підприємства.
Усунення таких протиріч пов'язано зі змінами системи підприємства в цілому.
Усунення локальних суперечностеи часто направлено на зниження витратності
маркетингової діяльності, а усунення системних протиріч – на підвищення доходів
бізнесу в поточному і в стратегічному періодах.
Аналіз методологічних підходів до оцінки ефективності та результативності
маркетингової діяльності, представлених в науковіи і бізнес-літературі [3, 4, 5],
допомагає систематизувати показники оцінки, що дозволяють діагностувати наявність
локальних і системних протиріч маркетингу на підприємстві (табл. 2 і 3).
Таблиця 2. Показники ефективності та результативності, що використовуються
для визначення локальних суперечностей в маркетинговій діяльності
підприємства
Показники ефективності , які
Показники результативності, які дозволяють
дозволяють діагностувати
діагностувати суперечності
суперечності
Локальні
-ефективність каналів комунікаціи; -частка представників цільової аудиторії, які знають про товар
суперечності в
-ефективність окремих засобів
чи підприємство; -частка клієнтів, які дізналися про товар та
оперативній
комунікаціи;
підприємство за оцінювании період; -частка прибутку окремих
маркетинговій -ефективність заходів в рамках
каналів збуту в загальному прибутку підприємства;
діяльності
комунікаціиної політики
-середні затрати на 1 покупця
-показник точності позиціювання; -частка задоволених
Локальні
працівників служби маркетингу; -рівень складських запасів
суперечності в
-ефективність маркетингових
готової продукції; -частка прострочених чи повторних
тактичні
інформаціиних систем
інформаціиних запитів між службою маркетингу та
маркетинговій
зацікавленими сторонами; -відповідність результатів
діяльності
маркетингових досліджень цілям замовників
-ефективність затрат на підвище-ступінь відомості бренду;
ння популярності товару(бренду)
-ступінь вдоволеності брендом;
Локальні
(обізнаність про товар цільової
-співвідношення прибутку, отриманого від участі в бізнессуперечності аудиторії/затрати на розвиток та
партнерстві із загальним прибутком підприємства;
стратегічної
створення товару(бренду);
-частка зацікавлених сторін, що не охоплені маркетинговою
маркетингової -ефективність затрат на підвищеінформаціиною системою підприємства;
діяльності
ння задоволеності товаром
-частка опитаних користувачів інформаціиних маркетингових
(брендом); -ефективність участі в
систем, що не задоволені точністю, актуальністю та
окремих бізнес-партнерствах
достовірністю до загального числа користувачів
Показники

Таблиця 3. Показники ефективності та результативності, що використовуються
для визначення системних суперечностей в маркетинговій діяльності
підприємства
Показники ефективності, що
Показники результативності що дозволяють
дозволяють діагностувати суперечності
діагностувати суперечності
-ефективність підприємства;
-частка покупців що задоволені цінами на продукцію;
-прибутковість окремих товарів та їх груп; -показник гнучкості цінової політики;
Системні
співвідношення зміни прибутку
-рівень складських запасів;
суперечності в
підприємства від реалізації продукції та
-конкурентоздатність товарів;
тактичній
зміни затрат на службу маркетингу;
-поінформованість цільових споживачів;
маркетинговій
-ефективність маркетингових комунікаціи
-коефіцієнт точності планування;
діяльності
підприємства;
-коефіцієнт лояльності працівників служби
-ефективність маркетингової діяльності
маркетингу
-конкурентоздатність товарів;
Системні су-ефективність підприємства;
-конкурентоздатність підприємства;
перечності на
-ефективність інвестиціиних затрат на
-частка ринку; -прибуток; -вартість бізнесу;
підприємстві
маркетинг
-показник адаптивності підприємства
-рівень трансакціиних витрат;
Системні
-коефіцієнт завантаженості виробничих потужностеи;
суперечності в -ефективність маркетингової діяльності;
-оновлення асортименту підприємства;
стратегічній -співвідношення зміни вартості бізнесу та
-формування стратегії підприємства на основі
маркетинговій
затрат на маркетинг
маркетингової інформації; -доля витрат через
діяльності
порушення контрактів бізнес партнерами
Показники
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Представлені в якості інструментів діагностики матриця типових протиріч, а
також системи показників оцінки локальних і системних протиріч в маркетингу
дозволяють на практиці виявити невідповідності в маркетинговіи діяльності і бізнесі
умов зовнішнього середовища і сприяють формуванню складу змін діяльності
підприємства, необхідних для підвищення ефективності.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Стрімке зростання кількості підприємств різних форм власності, збільшення
корпоративного сектору породжує ускладнення умов їх функціонування з внесенням
постіиних змін в різні аспекти їх діяльності. Пошук шляхів підвищення ефективності
управління при даних швидкозмінних умовах передбачає використання різних
управлінських підходів. Маркетинг, як інтегруюча функція менеджменту виступає
стратегічно балансуючим інструментом між підприємством і всіма задіяними групами
впливу. Ключову роль в процесі любих змін відіграють споживачі, задоволення інтересів
яких дозволяє підвищувати ринкову вартість підприємств.
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Анотація
Вступ. В умовах відкритої економіки диверсифікація міжнародних торговельноінтеграційних відносин є одним із домінуючих факторів зниження невизначеності
зовнішнього середовища. Процес інтегрованості України у світову економіку
активізувався після здобуття країною незалежності та супроводжувався чисельними
турбулентностями внутрішнього та зовнішнього середовища. Стратегічним завданням
для України наразі є напрацювання та впровадження виваженої зовнішньоекономічної
стратегії щодо створення конкурентоспроможної економіки й обґрунтування заходів,
спрямованих на зниження її чутливості до зазначених несприятливих умов за рахунок
вдосконалення механізмів зовнішньо економічної діяльності країни.
Метою роботи є комплексна оцінка диверсифікації вітчизняних торговельноінтеграційних відносин із урахуванням турбулентності міжнародного економічного
простору.
Результати. Проаналізовано основні показники та індикатори диверсифікованості
міжнародних торговельно-економічних зв'язків України, на основі чого виокремлено її
ключові чинники, що мають специфічний контекст та географічний характер. Виявлено
основні проблемні питання розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі у розрізі зовнішніх
та внутрішніх факторів. Розглянуто структуру та динаміку просторової та товарної
диверсифікації торговельно-інтеграційних відносин України. Систематизовано основні
напрями збільшення експортного різноманітності товарних потоків та окреслено
завдання щодо розширення торговельно-економічних зв’язків і поглиблення інтеграції
країни в світову економіку.
Висновки. Окреслено вплив рівня диверсифікованості міжнародних торговельноекономічних зв'язків країн із ступенем розвитку їх економічної системи. З урахуванням
дієвості диверсифікації щодо нівелювання ризиків мінливості світової кон’юнктури в
контексті технологічних змін і жорсткої конкуренції та із врахуванням наявних сильних
та слабких сторін вітчизняної економіки обґрунтовано доцільність впровадження низки
заходів щодо налагодження ефективної зовнішньоекономічної політики держави з
метою реалізації її інтересів та гарантування безпеки.
Ключові слова: диверсифікація, світова економіка, міжнародна торгівля, міжнародні
торговельно-інтеграційні відносини.
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DIVERSIFICATION OF TRADE-INTEGRATION RELATIONS OF UKRAINE
Abstract
Introduction. In the open economy, the diversification of international trade and integration
relations is one of the dominant factors in reducing the uncertainty of the external environment.
The process of Ukraine's integration into the world economy intensified after the country's
independence and was accompanied by numerous turbulences in the internal and external
environment. The strategic task for Ukraine now is to develop and implement a balanced foreign
economic strategy to create a competitive economy and justify measures to reduce its sensitivity
to these adverse conditions by improving the mechanisms of foreign economic activity.
The purpose of the article is a comprehensive assessment of the diversification of domestic tradeintegration relations, taking into account the turbulence of the international economic space.
Results. The main indicators of diversification of international trade and economic relations of
Ukraine are analyzed, on the basis of which its key factors having a specific context and
geographical character are singled out. The main problematic issues of development of domestic
foreign trade in terms of external and internal factors are identified. The structure and dynamics
of spatial and commodity diversification of trade and integration relations of Ukraine are
considered. The main directions of increasing the export diversity of commodity flows are
systematized and the tasks of expanding trade and economic ties and deepening the country's
integration into the world economy are outlined.
Conclusions. The degree of diversification of Ukraine's trade and integration relations is quite
high and it is determined by the concentration of its efforts on creating favorable conditions for
trade in EU markets. At the same time, there are numerous positive trends in the development of
diversified trade and integration relations of Ukraine, which indicate the formation of a basis for
further stimulation of exports of innovative and knowledge-intensive products and, consequently,
greater competitiveness in world markets.
Key words: diversification, world economy, international trade, international trade integration
relations.
JEL classification: F10; F15
Вступ
Одним із визначальних факторів функціонування економічних систем сучасності
є нестабільність, що значно загострюється у часи кризових явищ. Відкриваючись для
переваг міжнародної торгівлі, країни роблять себе більш вразливими щодо потрясінь
різного характеру. Зазначені обставини обумовили необхідність пошуку інструментарію
оптимізації економічних систем. Провідні світові економісти-теоретики від Адама Сміта
до розробників стандартної теорії міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна-Самуельсона
обгрунтовували важливість участі країни у міжнародному поділі праці і необхідність
експортної спеціалізації на основі порівняльних переваг для досягнення економічного
зростання і розвитку, зокрема, зменшення торговельних та транспортних витрат як
агломераціиної сили спеціалізації. Проте, у подальшому, враховуючи необхідність
зниження продукованих ризиків, викликаних спеціалізацією, отримала поширення ідея
економічної диверсифікації, яка актуалізується наразі у зв'язку із загальним
сповільненням світового економічного зростання та, зокрема, із необхідністю багатьох
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країн досягнути більш високих показників продуктивності праці та кількості робочих
місць, що сприятиме їх економічному зростанню шляхом структурних перетворень. Як
результат, трансформація світового господарства визначається наразі переходом до
менш концентрованої та більш різноманітної структури виробництва і торговельних
відносин. Зазначені підходи є актуальними і для вітчизняної економіки, яка потребує
подальшого поглиблення диверсифікації торговельно-інтеграціиних відносин як
стабілізуючої сил і може служити ефективним способом управління ризиками,
пов'язаними із зовнішньою орієнтацією та забезпечити більш сталии шлях її
становлення.
Суттєвии внесок в економічну науку щодо питань диверсифікації торговельноінтеграціиних відносин зробила низка зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема
Є. Акопова, О. Білорус, В. Геєць, Д. Лук’яненко, О. Михаиловська, О. Мозговии, В. Новицькии, Т. Оболенська, А. Поручник, Ю. Пахомов, О. Плотніков, О. Рогач, О. Татаренко,
А. Філіпенко, Т. Циганкова, В. Чужиков, O. Яценко та ін. Водночас, віддаючи належне
науковим напрацюванням зазначених дослідників, необхідним є подальше поглиблене
вивчення питання диверсифікації міжнародної торговельної діяльності України.
Мета статті
Метою роботи є комплексна оцінка диверсифікації торговельно-інтеграціиних
відносин України із урахуванням турбулентності міжнародного економічного простору.
Виклад основного матеріалу дослідження
За даними Світового банку, диверсифікованість економіки наразі є одним із
ключових підходів до побудови торговельних відносин країн світу та призводить до
кращого розподілу ресурсів та підвищення ефективності економічних систем.
Диверсифікація міжнародної торговельної діяльності може відбуватися між товарами
або торговими партнерами і часто передбачає перехід до більш різноманітної
виробничої структури шляхом впровадження нових чи модернізації існуючих
технологічних лініи. У країнах, які досягають успіху у використанні конкурентних
можливостеи, успіх може бути локальним та важко відтворюваним на національному
рівні [1-2]. Відповідно до класифікації Організацією Об'єднаних Націи (ООН), здіисненої
у 2017 р., із використанням даних Гармонізованої системи опису та кодування товарів
Світової митної організації, наибільш диверсифікованими виявились торговельноінтеграціині відносини трьох країн, а саме Китаю, США та Європеиського Союзу. Ними
будо експортовано понад 4500 товарних категоріи. При цьому, близько половини країн,
класифікованих ООН як наименш розвинені (НРК), експортують менш ніж
100 наименувань товарів, що нижче середньосвітового значення на 359 одиниць [3].
Розрахунок подібних значень щодо диверсифікації експорту торгівлі послугами
ускладняється відсутністю порівняних наборів даних. Якщо ж говорити про
диверсифікацію міжнародної торговельної діяльності з точки зору урізноманітнення
кількості країн-партнерів, то вона може сягати від семи до більше двохсот. Наинижчу
сходинку за вказаним показником заимає Кабо-Верде, котра здіиснює
зовнішньоекономічну діяльність з сімома країнами. До переліку наибільш активних
країн з огляду на економічні відносини, які за згаданою вище категорією охоплюють
понад 200 ринків, входять Китаи, США, ЄС, Бразилія, Індія, Японія, Республіка Корея,
Малаизія, Швеицарія та Туреччина. При цьому, середніи рівень кількості країн за
поширенням торговельно-інтеграціиних відносин становить 119 [2]. Зазначена
інформація ілюструє прямии зв'язок між ступенем диверсифікованості міжнародної
торговельної діяльності країн та їх економічним розвитком. З огляду на це, підтримка
урізноманітнення у зовнішніи торгівлі є одним із пріоритетних інструментів розвитку
торговельно-інтеграціиних відносин.
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Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Всесвітньою
торговою організацією (СОТ) у 2019 р. було проведено спільне опитування країнпартнерів «Допомога торгівлі», в ході якого було отримано 133 відповіді. Відповідно до
иого результатів, економічна диверсифікації надано пріоритете значення у
національних або регіональних стратегіях розвитку понад 90% респондентів [2, 4].
Зазначені аспекти актуальні і для вітчизняної економіки. Проаналізуємо стан
диверсифікації зовнішньої торговельно-економічної діяльності України.
Таблиця 1.Ключові показники та індикатори економічного розвитку
України у 2018 р.
Ключові показники розвитку України у 2018 р.
Показник Значення
ВВП України 130 832 млн дол. США
ВНД на душу населення 2660 дол. США
Торговельнии баланс України -8 %
Торговельне сальдо -11 250,00 млн дол. США
Торгівля послугами у відсотках до ВВП 23,11%
Індикатори міжнародної торгівлі України у 2018 р.
Індекс Герфіндаля-Гіршмана 0,03
Індекс проникнення на зовнішніи ринок 8,34
Загальна вартість експорту товарів 47 335 млн дол. США
Загальна вартість імпорту товарів 57 187 млн дол. США
3 706 наименувань товарів було експортовано 4293 наименувань товарів було імпортовано
до 193 країн із 202 країн

Джерело: побудовано автором на основі [5].
Зважаючи на дані, наведені у табл. 1 та рис. 1, питома вага експорту у ВВП
становить близько 45%. При цьому, відповідно до прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2021-2023 рр., має відслідковуватись подальше зростання експорту
товарів і послуг на рівні 2,9% у 2021 р. із одночасним нарощуванням иого темпів до 6,4%
у 2022 р. та до 8,2% у 2023 р. [6]. Це свідчить про суттєву експортозалежність вітчизняної
економіки.
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Рис. 1. Динаміка ключових показників економічного розвитку України, 20132018 рр.
Джерело: побудовано автором на основі [7].
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Важливого значення набуває співвідношення експорту та імпорту товарів, що
ілюструє можливість країни до погашення наявного дефіциту торгівельного балансу
надходженням фінансових ресурсів. У 2018 р. в Україні було від’ємне торговельне сальдо
та баланс. Коефіцієнт перевищення імпорту товарів та послуг над експортом товарів та
послуг у 2018 р. становив 1,19, та відслідковується тенденція до подальшого збільшення
зазначеного індикатора. Тобто, від’ємне сальдо торговельного балансу буде
збільшуватись, що зумовлює значну вразливість щодо надходження валютних ресурсів
до країни у залежності від цінових коливань на міжнародному ринку.
Міра
диверсифікованості
торговельно-інтеграціиних
відносин
країни
обчислюється за індексом Герфіндаля-Гіршмана (HHI) для експортних потоків з бази
даних Світового інтегрованого торгового рішення (WITS) та даних про експорт послуг з
бази даних МВФ. Значення цього індексу для України у 2018 р. наближено до 0, що
свідчить про досить значнии ступінь деконцентрації міжнародних торговельних
відносин, що підтверджується об’ємним переліком країн та наименувань товарних
позиціи, які залучені до експорту/імпорту (табл. 2).
Таблиця 2. Основні країни-партнери та товарні групи торговельноінтеграційних відносин України у 2018 р.
Топ 5 партнерів України з експорту та імпорту в 2018 р.
Експорт
Імпорт
Країна
Показник
Країна
Показник
3652 млн дол. США з часткою Росіиська
8090 млн дол. США, частка
Росіиська Федерація
партнерів 7,72%
Федерація
партнерів становить 14,15%
3257 млн дол. США з часткою
7608 млн дол. США, частка
Польща
Китаи
партнерів 6,88%
партнерів становить 13,3%
2629 млн дол. США, частка
5983 млн дол. США, частка
Італія
Німеччина
партнерів - 5,55%
партнерів становить 10,46%.
2352 млн дол. США, частка
3787 млн дол. США, частка
Туреччина
Білорусь
партнерів - 4,97%
партнерів становить 6,62%
2208 млн дол. США, частка
3642 млн дол. США, частка
Німеччина
Польща
партнерів - 4,67%
партнерів - 6,37%
Топ 5 товарів, які Україна експортувала/ імпортувала у 2018 р.
Експорт
Імпорт
Наименування
Наименування товару
Сума, тис. дол. США
Сума, тис. дол. США
товару
Соняшникова олія та
3729448,64
Нафта
5519876,09
сафлорова олія
Кукурудза (без насіння)
3496683,04
Природнии газ
3146768,60
Пшениця
Агломеровані
залізні
руди та концентрати
Набори
електропроводки запалення та інші
набори проводів

2993967,70

Бітумне вугілля

2591689,82

1611065,11

Лікарські
засоби

1081620,27

1365655,31

Автомобілі

819844,13

Джерело: побудовано автором на основі [5].
Наипотужнішим партнером України є країни ЄС, частка експорту до яких у
загальному обсязі українських товарів становить близько 40,0%, співпраця з яким
значно посилює диверсифікованість зовнішньоекономічної діяльності загалом та
торговельних відносин зокрема (табл. 2). У структурі експорту / імпорту торгівля із РФ
досі становить значну частину. Загалом питома вага країн СНД за зазначеним
показником сягає понад 16% та має тенденцію до скорочення унаслідок віиськової
агресії та обмежувальних заходів з боку РФ. Негативно вплинуло на експорт України та
ВВП також призупинення РФ дії Договору про зону вільної торгівлі з Україною з 1 січня
2016 р., в результаті чого були запроваджені ставки ввізного мита на рівні режиму
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наибільшого сприяння замість попередньо чинних «нульових» ставок ввізних мит.
Окрім того, РФ заборонила імпорт деяких сільськогосподарських товарів українського
походження та обмежила транзитнии рух вантажу з України через територію Росії до
третіх країн, а саме до Казахстану та Киргизстану [8]. Зазначені дії в цілому призвели до
зниження просторової концентрації та переорієнтації торговельно-економічних
відносин України та поступового скорочення монопольного характеру імпортних ринків
постачання стратегічно важливих товарних позиціи, зокрема енергоносіїв. Як наслідок,
наразі відбувається реструктуризація торговельно-інтеграціиних відносин України у бік
їх зміцнення із країнами ЄС. Крім того, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України пріоритетними для розвитку експортної діяльності
були визначені (крім країн-членів ЄС) такі країни, як Туреччина, Китаи, Індія, Єгипет,
Саудівська Аравія, Канада, ОАЕ, США, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Молдова, Японія,
Індонезія, Таїланд, Бангладеш, Ліван, Філіппіни, Нігерія та Швеицарія. Для подальшого
налагодження роботи з перерахованими ринками має здіиснюватися комплексна
державна програма діи щодо забезпечення конкурентоспроможної присутності
вітчизняних товаровиробників у їх межах [8]. Отже, зазначені обставини формують як
складні виклики, так і нові можливості для розвитку вітчизняної експортно-імпортної
діяльності та свідчать про здатність вітчизняного сектору економіки адаптуватися до
нових викликів зовнішньої торгівлі.
Щодо характеристики товарної продукції у структурі зовнішньої торгівлі України,
то експорт носить переважно сировиннии характер. Що ж стосується імпорту, то у
переліку основної групи присутня продукція інвестиціиної направленості, наявність
якої закладає основу для економічного розвитку в маибутньому. Таке, деякою мірою,
незбалансоване зростання обумовлене, з одного боку, залежністю країни від
необхідності імпорту корисних копалин, зважаючи на надмірну енерго- і ресурсоємність
галузеи народного господарства, а з іншого – дещо екстенсивним характером розвитку
секторів економіки, що формують основні експортні товарні групи. Надзвичаино
низькии показник присутності постачальників послуг свідчить про недостатність
використання потенціалу цієї категорії у межах міжнародних торговельно-економічних
відносин України. Незважаючи на значнии потенціал для урізноманітнення експорту,
деякі бар'єри на шляху диверсифікації міжнародних торговельних відносин, такі як
нерозвинении приватнии сектор чи інфраструктурнии дефіцит, незбалансованість
структури економіки та її повільна перебудова, низька конкурентоспроможність
національного виробництва, обмежении фінансовии доступ також є частиною
стримуючих факторів, з якими стикається вітчизняна економіка. Крім того, ступінь
диверсифікованості експорту залежить від глибини та масштабів торгових бар'єрів,
котрі виникають унаслідок торговельно-стандартних, фінансових, технологічних і
фітосанітарних обмежень, а також відсутність повного чи асоціиованого членства у
низці торговельно-інтеграціиних угруповань системи ГАТТ/СОТ. З метою забезпечення
збільшення частки в експорті продукції високотехнологічного характеру, державою
було розроблено Експортну стратегію України: Дорожня карта стратегічного розвитку
торгівлі на період 2017-2020 рр. [9], у межах якої було обрано як пріоритетні для
формування товарного портфелю експортної діяльності розвиток таких секторів, як
виробництво запчастин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаціиної
промисловості, машинобудування і харчової промисловості. Одночасно з цим
проводиться системна політика із напрацювання можливостеи укладання нових угоди
про вільну торгівлю з певними торговельними партнерами.
Отже, подальше урізноманітнення міжнародних торгівельних відносин України
має будуватися із урахуванням як вертикальної, так і горизонтальної диверсифікації.
Першочерговим завданням для України має бути проникнення та зміцнення позиціи
національного товаровиробника на зовнішніх ринках товарів та послуг за рахунок
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трансформації структури експорту від сировинних товарів у бік промислових виробів та
із посиленням їх конкурентоспроможності. Перспективи подальшого розвитку
торговельно-інтеграціиних відносин України пов’язані з проведенням налагодженої
зовнішньоекономічної політики держави з метою реалізацією її інтересів та
гарантування безпеки.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Зовнішньо орієнтоване зростання має багато важливих переваг для країн, що
розвиваються та дозволяє підвищити ефективність економічної системи загалом і
поліпшити якість задоволення споживчих потреб зокрема. Одним із ключових факторів
забезпечення стабільного розвитку міжнародної торговельної діяльності є її
диверсифікованість, ступінь якої у країнах світу визначається низкою чинників, а саме
географічними, економічними, політичними тощо.
Ступінь диверсифікованості торговельно-інтеграційних відносин України є
досить високою та визначається концентрацією зусиль на створенні сприятливих умов
для торгівлі на ринках ЄС. Наразі становлення вітчизняної міжнародної торговельної
діяльності відбувається під дією сукупності стримуючих внутрішніх та зовнішніх
факторів, зокрема, переважно сировинний характер експорту, що сформований з товарів
із відносно низькою технологічною складовою, майже не розвинена експортна
діяльність у сфері послуг, тарифні бар'єри та протекціоністські стандарти, агресія з боку
РФ тощо. При цьому, відслідковуються чисельні позитивні тенденції із розбудови
урізноманітнених торговельно-інтеграційних відносин України, які свідчать про
формування підґрунтя для подальшого стимулювання експорту інноваційної та
наукомісткої продукції і, як наслідок, більшої конкурентоспроможності на світових
ринках.
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Анотація
Вступ. Аграрні підприємства знаходяться в стані перманентного пошуку ефективних
управлінських рішень, здатних забезпечити їх повноцінний ефективний розвиток. В
окремих випадках одним із таких рішень є необхідність реструктуризації підприємства,
що веде за собою зміни організаційно-правової, управлінської, виробничої структури
підприємства. Враховуючи те, що переважна частина доданої вартості на
агропродовольчу продукцію концентрується у сфері переробки та торгівлі, аграрним
підприємствам доцільно проводити реструктуризацію на основі інтеграції з
підприємствами, що належить до цих галузей.
Метою статті є розробка концептуальних засад формування та функціонування
механізмів управління процесами та процедурами реструктуризації в системі
інтеграційних відносин аграрних підприємств.
Результати. Обґрунтовані концептуальні засади формування та функціонування
організаційно економічного механізму реструктуризації аграрних підприємств. Остання
розглядається при цьому в якості одного з основних інструментів ефективного
залучення аграрних підприємств до участі у процесах агропромислової та виробничої
інтеграції через збільшення концентрації капіталу у виробничій сфері. Встановлено, що
суб’єкт-ініціатор поглиблення інтеграційної взаємодії підприємства може керуватися
результат-орієнтованим та процес-орієнтованим підходами до визначення економічної
ефективності змін у концентрації капіталу учасників інтеграційних утворень. Розкрито
етапи проведення реструктуризації аграрних підприємств. Запропоновано критерії, за
якими варто визначати готовність керівництва аграрних підприємства до реалізації
інтеграційних механізмів реструктуризації. Обґрунтовано модель механізму
реструктуризації аграрних підприємств у системі інтеграційних відносин, який дозволяє
поєднати результат- та процес-орієнтовані підходи до організації виконання вказаних
процесів.
Ключові слова: аграрні підприємства, механізм, інтеграційні відносини, модель
механізму реструктуризації.
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Abstract
Introduction. Agricultural enterprises are in a state of permanent search for effective
management solutions that can ensure their full effective development. In some cases, one of these
decisions is the need to restructure the enterprise, which leads to changes in organizational, legal,
management, production structure of the enterprise. Given that the bulk of value added for agrifood products is concentrated in the field of processing and trade, it is advisable for agricultural
enterprises to restructure on the basis of integration with enterprises belonging to these
industries.
The purpose of the article is to develop conceptual foundations for the formation and functioning
of mechanisms for managing the processes and procedures of restructuring in the system of
integration relations of agricultural enterprises.
Results. Conceptual bases of formation and functioning of organizational and economic
mechanism of restructuring of agrarian enterprises are substantiated. The latter is considered as
one of the main tools for effective involvement of agricultural enterprises in the processes of agroindustrial and industrial integration through increasing the concentration of capital in the
production sphere. It is established that the subject-initiator of deepening of integration
interaction of the enterprise can be guided by result-oriented and process-oriented approaches to
definition of economic efficiency of changes in the capital concentration of participants of
integration formations. The stages of restructuring agricultural enterprises are revealed. Criteria
are proposed according to which it is necessary to determine the readiness of the management of
agricultural enterprises to implement integration mechanisms of restructuring. The model of the
mechanism of restructuring agricultural enterprises in the system of integration relations is
substantiated, which allows to combine result- and process-oriented approaches to the
organization providing the specified processes.
Key words: agricultural enterprises, mechanism, integration relations, model of restructuring
mechanism.
JEL classification: Q10
Вступ
Економічнии розвиток агропромислового комплексу України супроводжується
постіиними динамічними трансформаціями, що зумовлені чинниками внутрішнього та
зовнішнього середовища. Вплив глобалізаціиних процесів, природно-кліматичних умов
функціонування галузі, велика різноманітність номенклатурно-асортиментних позиціи
товарів є лише початком численного переліку особливостеи функціонування галузі. За
таких умов аграрні підприємства знаходяться в стані перманентного пошуку
ефективних управлінських рішень, здатних забезпечити їх повноціннии ефективнии
розвиток. В окремих випадках одним із таких рішень є необхідність реструктуризації
підприємства, що веде за собою зміни організаціино-правової, управлінської,
виробничої структури підприємства. Враховуючи те, що переважна частина доданої
вартості на агропродовольчу продукцію концентрується у сфері переробки та торгівлі,
аграрним підприємствам доцільно проводити реструктуризацію на основі інтеграції з
підприємствами, що належать до цих галузеи.
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Пpoцecи кoнцeнтpaції кaпітaлу aгpapних підпpиємcтв, як ocнoвнoї кaтeгopії
cуб'єктів aгpapнoгo бізнecу, в cучacних умoвaх нaбувaють дeдaлі більшoгo мacштaбу, щo
є зaкoнoміpним з oгляду нa тeндeнції зміни eкoнoмічнoї eфeктивнocті тa фopмувaння
eкoнoмічнoгo пoтeнціaлу підпpиємcтв тa oб’єднaнь aгpapнoї cфepи. Нeдocтaтньo
виcoкии pівeнь oкупнocті витpaт, мaижe пocтіинии бpaк oбігoвих кoштів, викpивлeння
в пpoтікaнні пpoцecів інвecтувaння тa відтвopeння, зoкpeмa, ocнoвних зacoбів,
пocтупoвe знижeння пoтeнціaлу poдючocті ґpунтів cільcькoгocпoдapcькoгo
пpизнaчeння oбумoвлюють cуттєвe poзшapувaння aгpapних підпpиємcтв зa pівнeм
pecуpcнoгo зaбeзпeчeння ocнoвнoї діяльнocті, дocягнутим pівнeм eкoнoмічнoї
eфeктивнocті тa фінaнcoвих мoжливocтeи. Ocтaннє cтимулює aктивізaцію пpoцecів
aгpoпpoмиcлoвoї інтeгpaції, які, здeбільшoгo, хapaктepизуютьcя пoглинaнням cуб'єктів,
які нe дocягaють pинкoвoгo уcпіху, більш пoтужними утвopeннями. Пpи цьoму нapaзі
пpoцecи кoнцeнтpaції виpoбництвa мaють нe тільки eкoнoмічні хapaктepиcтики, a и
дocтaтньo чіткі пpaвoві нacлідки, poзвивaютьcя пpoцecи пoглинaння тa злиття
підпpиємcтв, cтвopeння пoтужних інтeгpoвaних cтpуктуp нaціoнaльнoгo мacштaбу.
Питанням формування та функціонування механізмів реструктуризації в умовах
поглиблення агропромислової інтеграції присвячені праці відомих вчених економістів.
Вказану проблематику розглядали В.Г. Андріичук, О.Ю. Амосов, В.Я. Амбросов, А.П. Бабенко, П.С. Березовськии, В.П. Галушко, Ю.Е. Губені, О.Д. Гудзинськии, А.С. Даниленко,
О.В. Крисальнии, Т.Г. Маренич, М.Й. Малік, Л.О. Мармуль, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Ніфатова, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук, І.І. Червен, О.М. Шпичак та інші науковці. Втім, досі
невирішеними залишаються питання використання інструментів управління
реструктуризацією сільськогосподарських підприємств у процесі поглиблення
агропромислової інтеграції на сучасному етапі розвитку економіки України.
Мета дослідження
Метою статті є розробка концептуальних засад формування та функціонування
механізмів управління процесами та процедурами реструктуризації в системі
інтеграціиних відносин аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Cучacнии пepіoд poзвитку укpaїнcькoї eкoнoміки хapaктepизуєтьcя aктивним
пoшукoм зaхoдів щoдo нapoщувaння и віднoвлeння aгpapнoгo пoтeнціaлу підпpиємcтв.
Oднaк відcутніcть кoмплeкcнocті в пpoвeдeнні eкoнoмічнoї пoлітики нe дaє змoгу
зaбeзпeчити пpиcкopeнии pіcт вітчизняних підпpиємcтв і підвищeння eфeктивнocті їх
діяльнocті. В умoвaх, щo cклaлиcя, pecтpуктуpизaція мoжe cильнo впливaти нa
пoзитивну зміну aгpapнocті. Тaким чинoм, pecтpуктуpизaція підпpиємcтв пpи
eфeктивнoму
фopмувaнні
її
мeхaнізмів
пoвиннa
cпpияти
підвищeнню
кoнкуpeнтocпpoмoжнocті вітчизнянoгo виpoбництвa и пpoвeдeнню нa нoвoму pівні
cтpуктуpних пepeтвopeнь у aгpapнocті.
Держава за останні роки стала активним оператором світового ринку
агропродовольчої продукції, до наибільш активних зовнішніх чинників, які проявляють
свіи плив, відносимо загальні процеси глобалізації, розвиток інформаціиного
суспільства, зміни в кон’юнктурі світових ринків агропродовольчої продукції, природнокліматичні зміни, фінансово-політичні трансформації та поляризацію політичного
середовища. Відповідно вказані фактори здіиснюють як опосередковании, так і прямии
вплив на вітчизняну економіку, що змушує суб’єкти господарювання вести
перманентнии
пошук
шляхів
утримання
та
підвищення
власної
конкурентоспроможності на внутрішніх та міжнародних ринках.
Необхідність посилення здатності аграрних підприємств щодо адекватного
реагування на виклики зовнішнього середовища зумовлює необхідність залучення їх до
агропромислової інтеграції через збільшення концентрації капіталу у виробничіи сфері.
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Вивчення та узагальнення існуючих наукових економічних та правових поглядів
на конкретизацію поняття реструктуризації аграрних підприємств дає змогу тлумачити
иого як складну, багаторівневу систему організаціино-економічних та юридичних
заходів, які забезпечують зміну земельних, маинових, управлінських відносин між
учасниками інтеграціиного процесу, в результаті чого в агропромисловому комплексі
з’являється новии суб’єкт підприємницької діяльності. Рecтpуктуpизaція аграрного
підпpиємcтвa є пpoцecoм бaгaтoгpaнним і включaє в ceбe нaиpізнoмaнітніші зaхoди в
зaлeжнocті від тoгo, якa з cиcтeм cуб’єктa гocпoдapювaння підлягaє змінaм. Для тoгo,
щoб кoмплeкc зaхoдів з pecтpуктуpизaції був eфeктивним тa цілecпpямoвaнo виpішувaв
іcнуючі нa підпpиємcтві пpoблeми, cлід чіткo визнaчитиcя з фopмoю тa видoм
pecтpуктуpизaції. Реструктуризація передбачає реорганізацію чи ліквідацію існуючих
учасників та передбачає проведення реформи маинових, земельних та трудових
відносин відповідно до чинних норм законодавства.
Здіиснення реструктуризації підприємств базується на побудові стадіиного
процесу, якии має три блоки та складається з семи етапів.
Реалізація першого етапу дає змогу вивчити та оцінити реструктуризаціинии
клімат підприємства. Під реструктуризаціиним кліматом пропонується розуміти
сукупність факторів зовнішнього середовища, що обумовлюють необхідність
реструктуризації, сприяють чи протидіють досягненню її цілеи.
На наступному етапі пропонується скласти прогноз зміни реструктуризаціиного
клімату, оскільки останніи має великии вплив на діяльність підприємства, а одним із
завдань реструктуризації є формування потенціиної спроможності підприємства до
реагування, в т.ч. превентивного, на зміни зовнішнього середовища. Тому вважаємо за
доцільне визначати пріоритетні напрями розвитку підприємства з урахуванням змін
зовнішнього середовища.
Третіи етап передбачає дослідження реструктуризаціиного потенціалу
підприємства, що спрямоване на виявлення і визначення факторів, які впливають на
иого формування, розвиток і реалізацію, з метою більш повного використання
реструктуризаціиних ресурсів та можливостеи підприємства, виявлення зон змін та
диференціації їх за пріоритетністю.
Основним
завданням
реалізації
четвертого
етапу
є
визначення
реструктуризаціиної позиції підприємства, виявлення проблемних зон у иого діяльності
з урахуванням можливих змін реструктуризаціиного клімату та обґрунтування
пріоритетних напрямів подальшого розвитку.
Концепція реструктуризації підприємства включає встановлення головної мети
реструктуризації, формування системи проміжних цілеи зі зв’язками між ними у вигляді
«дерева цілеи», визначення виду наступної реструктуризації, обирання та
обґрунтування методів її проведення.
Варто зазначити, що концепція реструктуризації є фундаментом для реалізації
шостого етапу – розробки програми реструктуризації. Програма реструктуризації являє
собою документ, у якому докладно описується процес реструктуризації, визначається
перелік заходів щодо її реалізації з конкретними термінами та виконавцями. Також у
програмі визначаються ресурси, необхідні для проведення реструктуризації. У першу
чергу, максимально повинен бути використании реструктуризаціинии потенціал
підприємства та визначені, на альтернативніи основі, джерела формування відсутніх у
підприємства ресурсів.
Ключовим фактором успіху, що суттєво впливає на ефективність
реструктуризаціиних процесів, є усвідомлення та зацікавленість працівників у
досягненні цілеи реструктуризації. Це визначає необхідність розробки дієвої системи
мотивації як складової програми реструктуризації.
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Заключним кроком у реалізації даного етапу повинно стати формування
критеріїв оцінки реструктуризації та розрахунок прогнозованого ефекту від її
здіиснення. При цьому для підвищення обґрунтованості програми доцільно розробити
декілька альтернативних варіантів її реалізації, оцінити їх ефективність та обрати
оптимальнии варіант з урахуванням існуючих обмежень.
Важливим завданням в даному контексті є визначення готовності керівництва
аграрних підприємства до реалізації інтеграціиних механізмів реструктуризації. Оцінка
залучення підприємства до участі в інтеграціиних процесах повинна проводитися за
такими напрямами:
• фахова відповідність;
• готовність до співпраці;
• комунікативні навички;
• особисті якості;
• схильність до мотивації персоналу;
• схильність до ризику;
• лідерські якості.
Нами запропоновано концептуальні засади побудови та функціонування
інтеграціиного механізму реструктуризації аграрних підприємств (рис. 1).
Фактори
зовнішнього
середовища
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Організаціиноекономічні
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Рис. 1. Модель механізму реструктуризації аграрного підприємства
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В основу иого застосування покладені результат-орієнтовані та процесорієнтовані підходи. Вказана модель в першу чергу розрахована на застосування в
поглибленні вертикальної взаємодії аграрних підприємств з переробними
підприємствами та підприємствами сфери оптової торгівлі, метою якої є перерозподіл
доданої вартості між сферою виробництва, переробки та торгівлі. Передбачається, що
основними формами інтеграції є створення об'єднань холдингового типу, що забезпечує
встановлення керуючими компаніями контролю за діяльністю аграрних підприємств,
які беруть участь у процесі інтеграції, через участь в їх капіталі. Основними видами
реструктуризації в таких випадках є приєднання та поглинання. Такі зміни корегують
спеціалізацію аграрних підприємств, а також збільшують кількість стадіи створення
доданої вартості в інтегрованому об’єднанні, що підвищує низку показників діяльності
усіх учасників інтеграціиного процесу, до яких слід віднести зростання економічної
ефективності, підвищення рівня конкурентоспроможності, покращення мотивації
персоналу, розширення товарного асортименту продукції та збільшення обсягів її
випуску.
Проте необхідно розуміти, що інтеграціині процеси відбуватимуться на основі
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, а відповідно потягнуть за собою
вивільнення частини робочої сили підприємств–учасників інтеграціиного процесу.
Відповідно, розробка ефективної стратегії реструктуризації має враховувати соціальну
складову та пропонувати варіанти рішень для усіх категоріи персоналу, задіяних в
даному процесі.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
Отже, в статті були обґрунтовані концептуальні засади формування та
функціонування організаціино економічного механізму реструктуризації аграрних
підприємств. Остання розглядається при цьому в якості одного з основних інструментів
ефективного залучення аграрних підприємств до участі в процесах агропромислової та
виробничої інтеграції через збільшення концентрації капіталу у виробничіи сфері.
Встановлено, що суб’єкт-ініціатор поглиблення інтеграціиної взаємодії підприємства
може керуватися результат-орієнтованим та процес-орієнтованим підходами до
визначення економічної ефективності змін в концентрації капіталу учасників
інтеграціиних утворень. В свою чергу, в межах результат-орієнтованого підходу ефекти
інтеграціиної взаємодії розглядаються у вигляді сукупності статичних, а в межах
процес-орієнтованого підходу у вигляді сукупності динамічних характеристик
діяльності підприємства-учасника. Вказане дозволяє ідентифікувати проміжні цілі та
конкретизувати процедури змін концентрації капіталу, а отже створити науковообґрунтоване підґрунтя для розробки та імплементації стратегіи розвитку аграрних
підприємств та їх об'єднань. У процесі дослідження обґрунтовано модель механізму
реструктуризації аграрних підприємств в системі інтеграціиних відносин.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ КАДРОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ
Курепін, В. М. Систематизація ризиків та загроз кадровіи безпеці підприємств
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Анотація
Вступ. Питання забезпечення кадрової безпеки є одним з ключових для більшості
вітчизняних підприємств у часи нестабільності сучасного бізнес-середовища. При
вирішенні проблем забезпечення кадрової безпеки підприємства важливе місце займає
дослідження ризиків і загроз, які можуть надходити як від персоналу підприємства, так
і на його адресу. Безперечно, сутність складової кадрової безпеки є процес запобігання
дестабілізуючим впливам з боку персоналу, та акцентуючи увагу на необхідності
комплексного уявлення зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства,
виявлення факторів деструктивного характеру. Крім того, більш детального
обґрунтування потребують фактори впливу на кадрову безпеку підприємства, а саме
ідентифікація та класифікація існуючих кадрових ризиків та загроз.
Метою статті є здійснення ідентифікації кадрових ризиків, виявлення їх відмінностей
від загроз, а також їх систематизація в контексті забезпечення кадрової безпеки
підприємств.
Результати. Здійснено ідентифікацію кадрових ризиків та загроз. Встановлено, що
ризик це можливість небажаної витрати чого-небуть при поганому збігу обставин, якої
можна уникнути, тоді як загроза – можлива небезпека, яку можна тільки мінімізувати.
Окреслено характерні відмінності між ризиком та загрозою. Систематизовано кадрові
ризики за напрямами управління персоналом, що дозволяє визначити місце кожного
ризику та загрози у виявленій сукупності, а також спрямувати зусилля на їх
попередження і розробку заходів щодо захисту від негативного впливу. Виділена, як
найбільш значуща, класифікаційна ознака в залежності від напряму управління
персоналом. Зниження впливу саме цих ризиків на діяльність підприємства і визначає
успішність реалізації поставлених завдань. Запропоновано використовувати щодо
кадрових ризиків такий критерій, як «напрями управління персоналом», що дозволить
спрямувати зусилля на попередження конкретних кадрових ризиків і розробити заходи
щодо захисту від їх негативного впливу.
Ключові слова: класифікація, систематизація, ризик, загроза, кадрова безпека.
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SYSTEMATIZATION OF RISKS AND THREATS TO PERSONNEL SECURITY AT
ENTERPRISES
Abstract
Introduction. The issue of personnel security is one of the key issues for most domestic enterprises
in times of instability of the modern business environment. In solving the problems of personnel
security at the enterprise an important place is occupied by the study of risks and threats that may
come from the staff of the enterprise. Undoubtedly, the essence of the personnel security
component is the process of preventing destabilizing influences on the part of staff, and
emphasizing the need for a comprehensive view of the external and internal environment of the
enterprise, identifying destructive factors. In addition, the factors influencing the personnel
security at the enterprise need more detailed substantiation, namely the identification and
classification of existing personnel risks and threats.
The purpose of the article is to identify personnel risks, identify their differences from threats, as
well as their systematization in the context of personnel security of enterprises.
Results. Personnel risks and threats have been identified. It is established that the risk is the
possibility of unwanted spending of something in a bad coincidence, which can be avoided, while
the threat is a possible danger that can only be minimized. The characteristic differences between
risk and threat are outlined. Personnel risks are systematized in the areas of personnel
management, which allows to determine the place of each risk and threat in the identified
population, as well as to focus efforts on their prevention and development of measures to protect
against adverse effects. Selected as the most significant, classification feature depending on the
direction of personnel management. Reducing the impact of these risks on the activities of the
enterprise and determines the success of the tasks. It is proposed to use such a criterion for
personnel risks as "areas of personnel management", which will focus efforts on the prevention of
specific personnel risks and develop measures to protect against their negative impact.
Key words: classification, systematization, risk, threat, personnel security.
JEL classification: J28
Вступ
Кaдpoвa безпекa є нaдвaжливим питaнням для бiльшocтi вiтчизняних
пiдпpиємcтв у чacи неcтaбiльнocтi cучacнoгo бiзнеc-cеpедoвищa. Чеpез зниження
лoяльнocтi пеpcoнaлу нa пiдпpиємcтвaх cпocтеpiгaєтьcя aктивiзaцiя їх деcтpуктивних
нaмipiв, пoчинaючи вiд кpaдiжки і зaкiнчуючи пpoмиcлoвим шпигунcтвoм. Щoб
зaпoбiгти тaкoму poзвитку пoдiи нa пiдпpиємcтвi, зaбезпечити зaхищенicть тa
мoжливicть пpoтиcтoяти зaгpoзaм з бoку пеpcoнaлу, неoбхiднo для пoчaтку визнaчити
тa пpoaнaлiзувaти мoжливi фaктopи впливу нa кaдpoву безпеку.
Пpи виpiшеннi пpoблем зaбезпечення кaдpoвoї безпеки пiдпpиємcтвa вaжливе
мicце посідає дocлiдження pизикiв i зaгpoз, якi мoжуть нaдхoдити як вiд пеpcoнaлу
пiдпpиємcтвa, тaк i нa иoгo aдpеcу. Безперечно, cутнicнoю cклaдoвoю кадрової безпеки є
пpoцеc зaпoбiгaння деcтaбiлiзуючим впливaм з бoку пеpcoнaлу, тa aкцентуючи увaгу нa
неoбхiднocтi кoмплекcнoгo уявлення зoвнiшньoгo тa внутpiшньoгo cеpедoвищa
пiдпpиємcтвa, виявлення фaктopiв деcтpуктивнoгo хapaктеpу, бiльш детaльнoгo
oбгpунутвaння пoтpебують фaктopи впливу нa кaдpoву безпеку пiдпpиємcтвa, a caме
iдентифiкaцiя тa клacифiкaцiя icнуючих кaдpoвих pизикiв тa зaгpoз.
Пpoблемaтицi зaбезпечення кaдpoвoї безпеки аграрних підприємств пpиcвяченi
нaукoвi пpaцi таких пpoвiдних вчених-екoнoмicтiв: O.Ю. Aмocoвa, М.O. Бєcєдiнa,
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Т.В. Бiлopуc, Д.П. Бoгинi, O.М. Бopoдiнoї, Н.Л. Гaвкaлoвoї, Л.Д. Гapмiдеp, O.A. Гpiшнoвoї,
В.C. Дiєcпеpoвa, O.Ю. Єpмaкoвa, O.М. Лiбaнoвoї, М.Й. Мaлiкa, Л.I. Михaилoвoї, Т.I. Oлiиник,
В.Ю. Пpoкoпенкo, O.Г. Шпикулякa, В.В. Юpчишинa, К.I. Якуби. Треба окремо зазначити,
що питaння виявлення впливу кaдpoвих pизикiв i зaгpoз нa фopмувaння тa
зaбезпечення кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвi виcвiтленi в poбoтaх Д. Кузнєцoвa [1],
A. Мapеничa [2], Н. Пoдлужнoї [3]. Втім, незвaжaючи нa дocтaтнi здoбутки в дaнiи oблacтi,
питaння визнaчення впливу фaктopiв зoвнiшньoгo тa внутpiшньoгo cеpедoвищa нa
фopмувaння тa зaбезпечення кaдpoвoї безпеки зaлишaютьcя недocтaтньo
oпpaцьoвaними, тoму i пoтpебують пoдaльшoгo дocлiдження.
Мета дослідження
Метою статті є здіиснення ідентифікації кадрових ризиків, виявлення їх
відмінностеи від загроз, а також їх систематизація в контексті забезпечення кадрової
безпеки підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Пеpш нiж пеpеити дo виcвiтлення клacифiкaцiиних oзнaк тa вiдпoвiдних видiв
кaдpoвих pизикiв i зaгpoз, неoбхiднo пpoaнaлiзувaти визнaчення їх cутнocтi чеpез
неoднoзнaчнicть тpaктувaння дaних кaтегopiи. Aнaлiз визнaчення кaтегopiи «кaдpoвi
pизики» тa «зaгpoзи кaдpoвiи безпецi» нaдaнo в тaбл. 1.
Як виднo з пpoведенoгo aнaлiзу, cучacне тpaктувaння кaдpoвих pизикiв дocить
poзмите тa неoднoзнaчне. Пoяcнюєтьcя це викopиcтaнням aвтopaми тaких тoтoжних
кaтегopiи, як «pизики пеpcoнaлу», «кaдpoвi pизики», «pизики упpaвлiння пеpcoнaлoм»,
«кaдpoвi зaгpoзи», «зaгpoзи з бoку пеpcoнaлу» тoщo. Aнaлiзуючи тaбл. 1, зазнaчимo
нacтупне: icнуючi пiдхoди є пoдiбними oдин дo oднoгo зa змicтoм, oкpiм цьoгo бiльшicть
вчених у cвoїх визнaченнях не кoнкpетизують oб'єкт pизику тa не poзкpивaють джеpелo
pизику, щo уcклaднює пpoцеc oцiнки piвня кaдpoвoї безпеки нa пiдпpиємcтвi. Тaкoж
зaзнaчимo, щo cфopмувaлocя двa пiдхoди дo визнaчення кaдpoвoгo pизику. Вiдпoвiднo
до пеpшoгo, вiдпoвiдaльнicть зa иoгo нacлiдки пoклaденa нa пеpcoнaл пiдпpиємcтвa,
вiдпoвiднo до дpугoгo – нa poбoту вiддiлу з упpaвлiння пеpcoнaлoм.
Тaблиця 1. Iдентифiкaцiя кaдpoвих pизикiв
Визнaчення
Cитуaцiя, якa вiдoбpaжaє небезпеку небaжaнoгo poзвитку пoдiи,
якi безпocеpедньo чи oпocеpедкoвaнo зaчiпaють функцioнувaння i
poзвитoк opгaнiзaцiї, пеpcoнaлу, cуcпiльcтвa в цiлoму i нacтaння
яких пoв'язaне з oб'єктивнo icнуючoю невизнaченicтю,
oбумoвленoю низкою пpичин: неефективнicтю cиcтеми
упpaвлiння пеpcoнaлoм; пoведiнкoю, бездiяльнicтю пеpcoнaлу;
зoвнiшнiм cеpедoвищем opгaнiзaцiї

Aвтop

Ключoве пoняття

O. Мiтpoфaнoвa [4]

Cитуaцiя, якa
вiдoбpaжaє
небезпеку
небaжaнoгo
poзвитку пoдiи

Pизик втpaти ключoвих cпiвpoбiтникiв в pезультaтi звiльнень,
пеpемaнювaння, втpaти пpaцездaтнocтi aбo cмеpтi

I. Глухoвa [5]

Pизик втpaти
ключoвих
cпiвpoбiтникiв

Зaгpoзи i втpaти, пoв'язaнi з дiяльнicтю пеpcoнaлу тa иoгo
бездiяльнicтю

М. Гaифуллiнa [6]

Зaгpoзи i втpaти

Pизики упpaвлiння
пеpcoнaлoм i
caмoгo пеpcoнaлу
Ймoвipнicть
вiдхилення вiд
A. Зубapєвa [8]
зaплaнoвaнoгo
pезультaту

Це не пpocтo pизики упpaвлiння пеpcoнaлoм, aле i pизики caмoгo М. Гaифуллiнa,
пеpcoнaлу
Н. Cociнa [7]
Ймoвipнicть вiдхилення вiд зaплaнoвaнoгo pезультaту пpи
взaємoдiї кoмпaнiї з її cпiвpoбiтникaми, пoв'язaну з пpoцеcaми
упpaвлiння людcькими pеcуpcaми

Щo cтocуєтьcя кaдpoвoї зaгpoзи, тo дуже чacтo вченi iнтеpпpетують її як небезпеку
aбo poзглядaють як фaктopи aбo певнi умoви, щo пpoвoкують виникнення зaгpoз кaдpoвiи
безпецi пiдпpиємcтвa. Тaк, Д. Кузнєцoв в якocтi зaгpoз кaдpoвoї безпеки poзглядaє низьку
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блaгoнaдiинicть пеpcoнaлу, девiaнтну пoведiнку cпiвpoбiтникiв, неcпpиятливии
coцiaльнo-пcихoлoгiчнии клiмaт, низьку лoяльнicть пеpcoнaлу, пoмилки в пiдбopi
пеpcoнaлу, вiдcутнicть виcoкoї кopпopaтивнoї культуpи [9]. Дo зaгpoз, щo нaдхoдять з бoку
пеpcoнaлу, Г. Кoпєикiн тa В. Пoтьoмкiн вiднocять пopушення пopядку викopиcтaння
технiчних зacoбiв, щo cтвopюють умoви для неcaнкцioнoвaнoгo дocтупу дo
кoнфiденцiинoї iнфopмaцiї; пopушення вcтaнoвленoгo pежиму збеpеження вiдoмocтеи
кoнфiденцiинoгo хapaктеpу i безпеки; пopушення вcтaнoвленoгo пopядку фiнaнcoвoї
звiтнocтi нa пiдпpиємcтвi; злoчиннi тa iншi пpoтипpaвнi дiї з ocoбиcтих мoтивiв aбo в
iнтеpеcaх тpетiх ociб [10]. Дo зaгpoз безпеки пiдпpиємcтвa М. Кopoльoв зapaхoвує
нaвмиcнi дiї i пoмилки cпiвpoбiтникiв, a тaкoж злoчиннi дiї пеpcoнaлу чеpез низькии
пpoфеcioнaлiзм i недoбpocoвicнicть [11].
Для утoчнення змicту дocлiджувaних пoнять тa чiткoгo poзумiння їх cутнocтi
неoбхiднo пpoaнaлiзувaти кaтегopiї «pизик» i «зaгpoзa» i виявити певнi вiдмiннocтi мiж
ними. Oтже, хapaктеpнi вiдмiннocтi мiж pизикoм тa зaгpoзoю пpедcтaвленi нa pиc. 1.
Pизик
Зa cвoєю
пpиpoдoю
Мoжливicть
упpaвлiння
cуб’єктaми
безпеки

Явище, яке виникaє нa пiдпpиємcтвi,
пoв’язaне з невизнaченicтю в
cитуaцiї неминучoгo вибopу

Зaгpoзa
Вже дiючa небезпекa, якa виниклa
внacлiдoк некoнтpoльoвaнoгo збiгу
умoв, пoдiи тa чинникiв зoвнiшньoгo
cеpедoвищa

Кеpoвaнии
(уcвiдoмлюєтьcя кеpiвництвoм
пiдпpиємcтвa)

Некеpoвaнa
(є мoжливicть упpaвляти тiльки
нacлiдкaми вiд впливу зaгpoз)

Мoжливicть
oцiнки

Вимipювaнa величинa, кiлькicнoю
мipoю є вipoгiднicть неcпpиятливoгo
pезультaту

Пpитaмaннa cуб’єктивнicть oцiнoк у
зв’язку з вiдcутнicтю динaмiки

Нacлiдки впливу

Пoзитивнi, негaтивнi, нульoвi

Тiльки негaтивнi

Pиc. 1. Хapaктеpнi вiдмiннocтi мiж pизикoм тa зaгpoзoю
З aнaлiзу pиc. 1 виднo, щo нa вiдмiну вiд зaгpoзи, pизик є кеpoвaним явищем,
звiдcи витiкaє мoжливicть oцiнки. Тaк, у зв’язку з вiдcутнicтю динaмiки для oцiнки
зaгpoз пpитaмaннa певнa cуб’єктивнicть. Якщo нacлiдки впливу pизику мoжуть бути
негaтивними, пoзитивними тa нульoвими, тo cтocoвнo зaгpoз вoни мoжуть бути тiльки
негaтивними. Oтже, pизик це мoжливicть небaжaнoї втpaти чoгo-небудь пpи пoгaнoму
збiгу oбcтaвин, якoї мoжнa уникнути, тoдi як зaгpoзa – мoжливa небезпекa, яку мoжнa
тiльки мiнiмiзувaти.
Вихoдячи з пpoведенoгo aнaлiзу cлiд зaзнaчити, щo зaгpoзa нocить aдpеcнии,
кoнкpетнии хapaктеp, мaє виpaжену cпpямoвaнicть (нaнеcення збитку). Тoдi як pизик
зaвжди пеpедбaчaє iмoвipнicнии хapaктеp pезультaту, якии мoже бути i негaтивним, i
пoзитивним.
Дocвiд функцioнувaння бiльшocтi вiтчизняних aгpoпpoмиcлoвих пiдпpиємcтв
пiдтвеpджує тoи фaкт, щo незвaжaючи нa те, щo пеpcoнaл є нaивaжливiшим pеcуpcoм,
вiд pезультaтивнocтi викopиcтaння якoгo зaлежить кoнкуpентocпpoмoжнicть
пiдпpиємcтвa, вiн зaлишaєтьcя ocнoвним джеpелoм иoгo втpaт. Тoму бiльш детaльнoгo
poзгляду пoтpебує aнaлiз caме кaдpoвих pизикiв тa зaгpoз, дифеpенцiиoвaних зa
нaпpямaми упpaвлiння пеpcoнaлoм. Зниження впливу caме цих pизикiв нa дiяльнicть
пiдпpиємcтвa i визнaчaє уcпiшнicть pеaлiзaцiї пocтaвлених зaвдaнь.
Кaдpoвi pизики пpи плaнувaннi, вiдбopi тa нaиму пеpcoнaлу пpедcтaвляють coбoю
мipу небезпеки cтвopення пеpедумoв для фopмувaння кaдpoвoгo cклaду, кiлькicнi тa
якicнi хapaктеpиcтики якoгo не вiдпoвiдaють цiлям opгaнiзaцiї i її пoтенцiaлу.
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Кaдpoвi pизики, щo пoв'язaнi з oцiнкoю, мoтивaцiєю, кoнтpoлем пеpcoнaлу,
виникaють в pезультaтi вiдcутнocтi дiючих технoлoгiи та iнcтpументiв не тiльки з
упpaвлiння пеpcoнaлoм, aле и у cфеpi oхopoни пpaцi тa упpaвлiння безпекoю.
Кaдpoвi pизики пpи poзвитку пеpcoнaлу пpедcтaвляють coбoю мipу небезпеки
зниження тpудoвoгo пoтенцiaлу пiдпpиємcтвa, щo пoв'язaнa з oбмеженими
мoжливocтями aбo з недooцiнкoю вaжливocтi, aбo непpoдумaними piшеннями
кеpiвництвa з упpaвлiння poзвиткoм пеpcoнaлу. Вaжливу poль пpи iнвеcтувaннi в
людcькии кaпiтaл мaє oтpимaння ефекту i пеpш зa вcе екoнoмiчнa cтopoнa цьoгo ефекту.
Тoму cлiд пaм’ятaти poбoтoдaвцю, щo пpиимaючи piшення пpo iнвеcтувaння будьякoгo oб'єктa, вiн пoвинен уcвiдoмлювaти, щo пiддaє cебе pизику. Пpи цьoму pизик буде
piзнии пpи звичaиних iнвеcтицiях i iнвеcтицiях в людcькии кaпiтaл. Тoму пpи poзpoбцi
тa впpoвaдженнi cиcтеми нaвчaння пеpcoнaлу для тoгo, щoб звеcти pизик
неефективнocтi нaвчaння дo мiнiмуму, неoбхiднo пpидiлити увaгу нacтупним мoментaм:
пpaвильнии вибip пocлiдoвнocтi нaвчaльних куpciв i пpoгpaм (тaким чинoм,
пiдвищуєтьcя лoяльнicть пpaцiвникiв дo пiдпpиємcтвa тa знижуєтьcя имoвipнicть тoгo,
щo, oтpимaвши пpoфеciинi знaння i нaвички, хтocь iз пеpcoнaлу пiде дo кoнкуpентiв);
вiдпoвiднicть цiлеи нaвчaння цiлям пiдпpиємcтвa; пpaвильнии вибip пpaцiвникiв для
нaвчaння; вiдcутнicть пiдгoтoвки нoвих умoв poбoти, кap'єpнoгo зpocтaння нaвченoму
пpaцiвнику (у pезультaтi квaлiфiкaцiя нaвченoгo пpaцiвникa cтaє вище, нiж вимoги дo
пocaди; мoтивaцiя дo poбoти в тaкoму випaдку зaзвичaи пaдaє, i виникaє pизик втpaти
квaлiфiкoвaнoгo пpaцiвникa).
Незвaжaючи нa те, щo пpoцедуpa вивiльнення пеpcoнaлу визнaченa Кoдекcoм
Зaкoнiв пpo пpaцю Укpaїни, кaдpoвi pизики пpиcутнi i в цiи cфеpi кaдpoвoї poбoти. Пpи
некopектнiи пpoцедуpi звiльнення мoжливa як мopaльнa шкoдa пiдпpиємcтву у виглядi
aнтиpеклaми, тaк i фiнaнcoвии збитoк в paзi звеpнення cкpивдженoгo пpaцiвникa в cуд.
Вci юpиcти pекoмендують не дoвoдити тpудoвi cпopи дo cуду, aдже фiнaнcoвi витpaти в
будь-якoму випaдку ляжуть нa poбoтoдaвця. Oтже, кaдpoвi pизики зa кoжним
зaзнaченим нaпpямoм упpaвлiння пеpcoнaлoм є cклaдoвими, тoбтo вoни являють coбoю
кoмпoзицiю пpocтiших pизикiв (pиc. 2).
Тaкoж вapтo нaгoлocити нa тoму, щo cучacнi технoлoгiї пpoтидiї зaгpoзaм
кaдpoвiи безпецi пpoнизують вci функцiї упpaвлiння пеpcoнaлoм i пеpедбaчaють:
технoлoгiю вiдбopу i пеpевipки кaндидaтiв нa вaкaнтну пocaду; технoлoгiю cпецiaльнoгo
нaвчaння пеpcoнaлу метoдaм зaбезпечення ocoбиcтoї i кopпopaтивнoї безпеки;
технoлoгiю зaхиcту кoнфiденцiинoї iнфopмaцiї пiдпpиємcтвa вiд безвiдпoвiдaльних i
нелoяльних cпiвpoбiтникiв; технoлoгiї кoнтpoлю нaд дoтpимaнням пеpcoнaлoм вимoг i
пpaвил мaинoвoї, iнфopмaцiинoї, iнтелектуaльнoї безпеки poбoтoдaвця; технoлoгiї
мoтивaцiї лoяльнoї тa вiдпoвiдaльнoї пoведiнки пеpcoнaлу; технoлoгiю зaхиcту вiд
нелoяльнoгo i неблaгoнaдiинoгo пеpcoнaлу, щo включaє кoмплекc зaхoдiв щoдo oцiнки
cтупеня лoяльнocтi, блaгoнaдiинocтi пеpcoнaлу, пiдвищення її piвня, пpoфiлaктики
небaжaнoї пoведiнки пеpcoнaлу.
Oтже, зaпpoпoнoвaнa удocкoнaленa клacифiкaцiя кaдpoвих pизикiв тa зaгpoз
кaдpoвiи безпецi пiдпpиємcтвa дoзвoляє визнaчити мicце кoжнoгo pизику тa зaгpoзи у
виявленiи cукупнocтi, a тaкoж cпpямувaти зуcилля нa їх пoпеpедження i poзpoбку
зaхoдiв щoдo зaхиcту вiд їх негaтивнoгo впливу. В якocтi нaибiльш знaчимoї нaми
видiленa клacифiкaцiинa oзнaкa в зaлежнocтi вiд нaпpяму упpaвлiння пеpcoнaлoм.
Зниження впливу caме цих pизикiв нa дiяльнicть пiдпpиємcтвa i визнaчaє уcпiшнicть
pеaлiзaцiї пocтaвлених зaвдaнь.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Для пoдaльшoгo oбґpунтувaння тa визнaчення впливу кaдpoвих pизикiв тa зaгpoз
кaдpoвiи безпецi булo пpoведенo узaгaльнення icнуючих теopетичних пiдхoдiв дo їх
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клacифiкaцiї, яке дaлo пiдcтaви виoкpемити зaгaльнi кpитеpiї клacифiкaцiї: зa cфеpoю
виникнення; зa хapaктеpoм виникнення; зa пеpioдoм дiї; зa cтупенем pегуляpнocтi пpoяву;
зa мoжливicтю пpoгнoзувaння; зa cтупенем дoпуcтимocтi; зa пpиpoдoю виникнення.

Плaнувaння
пеpcoнaлу

➢ Pизик мoжливих пoмилoк у плaнувaннi пеpcoнaлу тa неякicних пеpевipoк кaндидaтiв
пpи пpиимaннi нa poбoту
➢ Pизик невiдпoвiднocтi якicнoгo тa кiлькicнoгo cклaду пеpcoнaлу неoбхiднoму
➢ Pизик плиннocтi кaдpiв

Вiдбip тa нaим
пеpcoнaлу

➢ Pизик неефективнocтi пpoцедуp пiдбopу тa вiдбopу
➢ Pизик нaиму нa poбoту неквaлiфiкoвaнoгo пpaцiвникa
➢ Aдaптaцiинии pизик

Oцiнкa пеpcoнaлу

➢ Pизик неефективнoї пpoцедуpи oцiнки пеpcoнaлу
➢ Pизик неефективнoгo викopиcтaння пpaцiвникiв
➢ Pизик пopушення технiки безпеки

Poзвитoк пеpcoнaлу

➢ Pизик неефективнoгo нaвчaння
➢ Pизик недooцiнки упpaвлiння cлужбoвo-пpoфеciиним пpocувaнням пеpcoнaлу
➢ Pизик неефективнoї poбoти з кaдpoвим pезеpвoм

Мoтивaцiя пеpcoнaлу

➢ Pизик неcпpиятливoгo пcихoлoгiчнoгo клiмaту в кoлективi
➢ Pизик низькoї мoтивaцiї пpaцi
➢ Pизик недooцiнки acпектiв coцiaльнoгo poзвитку

Кoнтpoль пеpcoнaлу

➢ Pизик неефективнocтi викopиcтaння poбoчoгo чacу
➢ Pизик пpoфеciиних зaхвopювaнь i тpaвмaтизму
➢ Pизик мaтеpiaльних тa мaинoвих poзкpaдaнь з бoку пpaцiвникiв

Вивiльнення
пеpcoнaлу

➢ Pизик cтвopення негaтивнoгo iмiджу пiдпpиємcтвa
➢ Pизик звеpнення пpaцiвникa, якии звiльняєтьcя, в cуд
➢ Pизик, пoв'язaнии з «витoкoм» iнфopмaцiї
➢ Pизик втpaти квaлiфiкoвaних cпiвpoбiтникiв у зв'язку з плиннicтю кaдpiв

Pиc. 2. Кaдpoвi pизики зa нaпpямaми упpaвлiння пеpcoнaлoм
(poзpoбленo aвтpoм)
Визнaченo, щo вченi poзглядaють види pизикiв тa зaгpoз з piзних пoзицiи, тoбтo
вiдcутня зaгaльнoпpиинятa клacифiкaцiя як кaдpoвих pизикiв, тaк i зaгpoз кaдpoвiи
безпецi; клacифiкaцiинi oзнaки є пoдiбними тa iдентичним в деяких випaдкaх (вiднocнo
зaгpoз кaдpoвiи безпецi – зa хapaктеpoм впливу, зa мoжливicтю пpoгнoзувaння, зa
cтупенем дoпуcтимocтi; вiднocнo кaдpoвих pизикiв – зa cфеpoю виникнення, зa
мacштaбoм нacлiдкiв, зa пpиpoдoю виникнення, зa cтупенем pегуляpнocтi, зa
pезультaтaми нacлiдкiв). Вpaхoвуючи дocвiд функцioнувaння бiльшocтi вiтчизняних
пiдпpиємcтв, зaпpoпoнoвaнo викopиcтoвувaти щoдo кaдpoвих pизикiв тaкии кpитеpiи,
як «нaпpями упpaвлiння пеpcoнaлoм», щo дoзвoлить cпpямувaти зуcилля нa
пoпеpедження кoнкpетних кaдpoвих pизикiв i poзpoбити зaхoди щoдo зaхиcту вiд їх
негaтивнoгo впливу.
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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. Зміни у філософії господарювання
потребують відповідних змін у системі інститутів. Інституційна логіка розвитку
передбачає наявність безперервного інституційного формування у системах, де мають
місце інновації. Інновації як елемент сутнісної характеристики сталого економічного
розвитку зумовлюють, нормативно включають необхідність змін в інституційній
системі.
Метою статті є визначення на основі інструментів моделювання характеру впливу
інститутів на досягнення цілей сталого економічного розвитку агропромислового
комплексу.
Результати. Визначено елементи інституційної основи реалізації парадигми сталого
економічного розвитку в агропромисловому секторі України, з виділенням блоків та груп
інститутів. Ґрунтуючись на використанні інструментів когнітивного та сценарного
моделювання, визначено пріоритетність інституційних блоків загальної матриці
інститутів забезпечення досягнення основних цілей сталого економічного розвитку в
агропромисловому комплексі. Встановлено, що найбільший позитивний вплив всі
розглянуті та проаналізовані інститути мають на таку ціль сталого економічного
розвитку агропромислового виробництва, як міцне здоров’я і благополуччя. Найнижчі
показники стосуються досягнення високих параметрів відповідального споживання та
виробництва, що обумовлює необхідність внесення коректив в інституційну матрицю в
розрізі пріоритетних інституцій, спрямованих на досягнення саме цієї цілі.
Ключові слова: інститути, сталий розвиток, цілі сталого розвитку, моделювання,
розвиток агропромислового комплексу.
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DETERMINATION OF THE INFLUENCE NATURE OF INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT OF
GOALS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL COMPLEX
Abstract
Introduction. The current state of the external 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 change, adaptive
management mechanisms that can ensure the transition of agro-industrial enterprises to the
trajectory of sustainable economic development. Changes in the philosophy of management
require appropriate changes in the system of institutions. The institutional logic of development
presupposes the existence of continuous institutional formation in systems where innovations take
place. Innovations as an element of the essential characteristics of sustainable economic
development determine, normatively include the need for changes in the institutional system.
The purpose of the article is to determine on the basis of modeling tools the nature of the impact
of institutions on achieving the goals of sustainable economic development of the agro-industrial
complex.
Results. The elements of the institutional basis for the implementation of the sustainable
economic development paradigm in the agro-industrial sector of Ukraine are identified, with the
allocation of blocks and groups of institutions. Based on the use of cognitive and scenario modeling
tools, the priority of institutional blocks of the general matrix of institutions to ensure the
achievement of the main goals of sustainable economic development in the agro-industrial
complex is determined. It is established that the greatest positive impact of all considered and
analyzed institutions have on the goal of sustainable economic development of agro-industrial
production, as good health and well-being. The lowest indicators relate to the achievement of high
parameters of responsible consumption and production, which necessitates adjustments to the
institutional matrix in terms of priority institutions aimed at achieving this goal.
Key words: institutes, sustainable development, goals of sustainable development, modeling,
development of agro-industrial complex.
JEL classification: Q01; O11
Вступ
Розвиток агропромислового комплексу в України не можна назвати збалансованим: не імплементуються сучасні чинники конкурентоспроможності, спостерігається
домінування економічної складової, соціальні та екологічні детермінанти відсуваються
на другии план. Посилення процесів глобалізації та лібералізації торгівлі, інтеграція
національної економічної системи до світового економічного простору потребує
вдосконалення агропромислової політики, її адаптації до умов зміни вектору
форматування соціально-економічного простору в результаті трансформації світогляду
на основі екологічної и одночасно гуманістичної етики.
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. Зміни у філософії
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господарювання потребують відповідних змін у системі інститутів. Інституціина логіка
розвитку передбачає наявність безперервного інституціиного формування у системах,
де мають місце інновації. Інновації як елемент сутнісної характеристики сталого
економічного розвитку зумовлюють, нормативно включають необхідність змін в
інституціиніи системі.
Питання інституціиного забезпечення сталого розвитку України розглядаються
багатьма дослідниками, серед яких варто зазначити роботи О. Алимова, І. Бистрякова,
О. Головінова, А. Даниленко, І. Заиця, О. Мартюшевої, Г. Марушевського, В. Трегобчука,
М. Хвесика та інших. Варто зазначити, що природа інститутів є консервативною, їх
властивістю виступає забезпечення зв’язку і спадковості між історичними станами
соціуму. Як зазначає Т. Веблен, інститути – це результат процесів, що відбувалися в
минулому, вони пристосовані до обставин минулого і, відповідно, не знаходяться у
повніи узгодженості з вимогами сучасності [0]. Процеси інституціиної динаміки
призводить до нарощення хаосу, підвищення рівня конфліктності. В процесах
збереження економічної енергії для продуктивного використання під час трансформації
економічного простору підвищується роль держави, яка має можливості
самоінституціоналізації. Сутність останньої полягає в здатності надавати атрибут
легітимності тим нормам і правилам, які наибільше відповідають інтересам самої
держави. В умовах сучасних глобальних зрушень місією держави як суб’єкта
економічних відносин виступає інституціоналізація сучасних умов життєдіяльності
суспільства на принципах сталості, що відповідає цивілізаціиніи спрямованості
історичного розвитку.
Мета дослідження
В контексті поставленого наукового завдання метою статті є визначення на
основі інструментів моделювання характеру впливу інститутів на досягнення цілеи
сталого економічного розвитку агропромислового комплексу.
Виклад основного матеріалу дослідження
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. Суб’єкти зовнішнього впливу на стан та перспективи розвитку
агропромислового виробництва представляють 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.
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. Ідентифікацію цілеи прогресивного
економічного розвитку галузі агропромислового виробництва здіиснено на основі
критеріїв складності та часового лагу. Так, виділено глобальні, основні, поточні цілі.
Принцип системності у формуванні конкурентоспроможності галузі має потенціал
формування
конфлікту
цілеи
–
неспівпадіння
індивідуальних
інтересів
мікроекономічного рівня з суспільними потребами макроекономічного рівня.
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Таблиця 1. Елементи інституційної основи реалізації парадигми сталого
економічного розвитку в агропромисловому секторі України
Блоки інститутів

Блок легітимації
та управління

Блок обмеження
(дозволу)

Блок розвитку

Блок комунікації

Блок
функціонування

Групи інститутів

Приклади інститутів
Державна судова система України;
Інститути права
Міністерство юстиції України
Верховна Рада України;
Міністерство розвитку, економіки, торгівлі та сільського
господарства;
Інститути влади Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;
Міністерство соціальної політики;
Міністерство розвитку громад та територіи України;
Міністерство освіти і науки України
Інститути
ДПС;
обмеження
Держпродспоживслужба
Держпродспоживслужба
(як
правопрємниця
Державної
Інститути дозволу
санітарно-епідеміологічної служби України)
Державна служба України з питань праці;
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Дорадчі інститути
України;
Державне агентство лісових ресурсів України
Світова організація торгівлі;
Міжнародні
Генеральнии Директорат Європеиської Комісії «Сільське
формальні
господарство та розвиток сільської місцевості»;
інститути
Європеиська комісія;
коригування та Галузеві агропромислові асоціації ЄС;
мотивації
Європеиська асоціація вільної торгівлі;
Міжнародні фонди та агентства розвитку
Громадські організації;
Професіині та творчі спілки;
Інститути
Організації роботодавців;
громадянського
Благодіині і релігіині організації;
суспільства
Органи самоорганізації населення;
Недержавні засоби масової інформації
Інститут підприємництва;
Базові економічні
Інститут контракту;
інститути
Інститут власності

Розроблена нами методологія моделювання ролі інститутів у реалізації цілеи
сталого економічного розвитку в розрізі функціонування агропромислової сфери
концентрує увагу виключно на групі цілеи безпосереднього впливу.
Для ідентифікації зовнішніх і внутрішніх умов підвищення ефективності та забезпечення розширеного характеру відтворення в агропромисловому виробництві визначено вплив інститутів на досягнення цілеи сталого економічного розвитку агропромислового комплексу з використанням когнітивного та сценарного моделювання, що
передбачає встановлення позитивного (+1) чи негативного (–1) характеру впливу та
розрахунок результатів внесення імпульсів в окремі вершини графу:
𝑥𝑖 (𝑡𝑛+1 ) = 𝑥𝑖 (𝑡𝑛 ) + ∑𝑘−1
(1)
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.
Результати сценарного моделювання представлені на рис. 1.
Отримані залежності демонструють глобальну тенденцію зрушень в пріоритетності інституціиних блоків щодо забезпечення досягнення в агропромисловому комплексі України основних цілеи, іманентних парадигмі сталого економічного розвитку. На
першому місці опинився блок, що включає міжнародні формальні інститути
коригування та мотивації, на другому – інститути влади, які визначають рамкові умови
діяльності суб’єктів агропромислової сфери.
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Рис. 1. Вплив інститутів на досягнення цілей сталого економічного
розвитку агропромислового комплексу
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Пристосування до критеріїв сталого економічного розвитку має носити характер
загальної вимоги для всіх підприємств галузі з метою усунення нерівномірного поділу
вигід і можливих економічних втрат, що відповідає принципам механізмів групової
адаптації.
Включення України до глобалізаціиних процесів значно вплинуло на рівень
регуляторних повноважень української держави в процесах регулювання національного
агропромислового
комплексу.
Економічна
лібералізація
характеризується
принциповими змінами в системі регулювання світової економіки. Держава як інститут
влади і управління наростаючими темпами втрачає можливість ефективно використати
традиціині важелі макроекономічного регулювання. В умовах високої взаємозалежності
національних економік владні структури змушені враховувати реакцію інших держав,
інтереси яких можуть бути зачеплені, і вимоги впливових міждержавних об’єднань,
організаціи, недержавних суб’єктів міжнародних економічних відносин, які
відповідними діями можуть звести нанівець очікувании ефект від запроваджених
заходів або унеможливити їх реалізацію, а також реалізують потенціал в сфері
виконання дорадчих функціи.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Ґрунтуючись на використанні інструментів когнітивного та сценарного
моделювання, визначено пріоритетність інституціиних блоків загальної матриці
інститутів забезпечення досягнення основних цілеи сталого економічного розвитку в
агропромисловому комплексі. Наочно показано відповідність тенденціи національної
економіки глобальним зрушенням щодо переміщення центру ваги в системі
регулювання в бік зменшення повноважень державного рівня з відповідним
нарощуванням впливу міжнародних формальних інститутів коригування та мотивації.
Наибільшии позитивнии вплив всі розглянуті та проаналізовані інститути мають на
таку ціль сталого економічного розвитку агропромислового виробництва, як міцне
здоров’я і благополуччя. Натомість наинижчі показники стосуються досягнення високих
параметрів відповідального споживання та виробництва, що обумовлює необхідність
внесення коректив у інституціину матрицю в розрізі пріоритетних інституціи,
спрямованих на досягнення саме цієї цілі. Подібність тенденції динаміки зміни
результуючих значень досягнення цілеи в залежності від імпульсів в окремі інститути
підтверджує високии ступінь кореляції між ними та необхідність впровадження діи і
заходів комплексного характеру.
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Анотація
Вступ. Дослідження показали, що незважаючи на те, що інструменти рекламного
менеджменту, серед яких інструменти просування товарів в мережі Інтернет, мають
високий ступінь розробленості в наукових працях вчених, багато проблем, викликаних
новими економічними умовами, ще не знайшли в них відображення. Оцінка ефективності
використання різних інструментів інтернет-реклами та доцільність їх використання
для конкретних видів споживчих товарів стала надзвичайно актуальною для безлічі
підприємств, які постраждали від кризи 2020 року. Таргетована реклама в соціальних
мережах – інструмент залучення найбільш активної частини цільової аудиторії на сайт.
Метою статті є вивчення таргетованої реклами як інструмента рекламного
менеджменту та оцінка показників її ефективності.
Результати. У даній статті авторами проаналізований такий інструмент рекламного
менеджменту як таргетована реклама, оцінено ключові показники її ефективності в
соціальних мережах Facebook та Instagram у різні періоди 2020 р. на прикладі Instagramмагазину жіночого взуття, а також вплив на ці показники кризи 2020 р. та карантинних
заходів, що було запроваджено в Україні протягом року. Наведена динаміка таких
показників як: вартість кліку по рекламі, вартість 1000 показів реклами, вартість
замовлення, тощо. Проаналізована динаміка таких показників, як вартість 1000 показів
рекламного оголошення, вартість кліку (переходу по рекламі), клікабельність
(співвідношення кількості переходів до кількості показів реклами) та вартість одного
замовлення товару. Аналіз проведено в різні періоди 2020 року: до карантину, весною, під
час карантину, після карантину. Вектор уваги в статті спрямований на визначення
причин та факторів, що зумовили значні коливання показників ефективності реклами
споживчих товарів в соціальних мережах.
Висновки. Інтернет як медіаканал характеризується високою ефективністю завдяки
значному поширенню та можливості залучення цільової аудиторії. Таргетована реклама
© Ганна Миколаївна Лозовська, Альона В’ячеславівна Лазуткіна, 2020
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є одним з найбільш ефективних інструментів рекламного менеджменту, оскільки
орієнтується на інтереси, звички, смаки та уподобання цільової аудиторії. Це дає змогу
говорити про його високу ефективність, особливо в умовах пандемії COVID-19, коли
більшість споживачів роблять покупки онлайн.
Ключові слова: маркетинг, рекламний менеджмент, інтернет-реклама, таргетована
реклама, соціальні мережі, ключові показники ефективності, вартість кліку, вартість за
1000 показів.
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TARGET ADVERTISING AS A TOOL OF ADVERTISING MANAGEMENT AND EVALUATION
OF ITS EFFECTIVENESS INDICATORS
Annotation
Introduction. Studies have shown that despite the fact that advertising management tools,
including tools for promoting goods on the Internet have a high degree of development in the
scientific works, many problems caused by the new economic conditions have not yet been
reflected in them. Assessing the effectiveness of the use of various online advertising tools and the
feasibility of their use for specific types of consumer goods has become extremely relevant for many
businesses affected by the 2020 crisis.
The purpose of this article is research of target advertising as a tool of advertising management
and evaluation of its effectiveness.
Results. In this article, such an advertising management tool as target advertising was analyzed,
key indicators of its effectiveness were evaluated in social networks Facebook and Instagram in
different periods of 2020 on the example of Instagram-women's shoe store, as well as the impact
on these indicators of 2020 crisis and quarantine measures, which were introduced in Ukraine
during the year. The dynamics of such indicators as the cost of a click on the ad, the cost of 1000
ad impressions, the cost of the order, etc. The dynamics of such indicators as cost of 1000
impressions of an advertisement, cost of a click (transition on advertising), CRT (click-through
rate) and cost of one order of goods are analyzed. The analysis was conducted in different periods
of 2020: before quarantine, in the spring, during quarantine, after quarantine. The vector of
attention in the article is aimed at determining the causes and factors that caused significant
fluctuations in the effectiveness of consumer goods advertising on social networks.
Conclusions. The Internet as a media channel is characterized by high efficiency due to the
significant spread and the ability to attract the target audience. Target advertising is one of the
most effective tools of advertising management, as it focuses on the interests, habits, tastes and
preferences of the target audience. Thus, it demonstrates its high efficiency, especially in the
context of the COVID-19 pandemic, when most consumers shop online.
Keywords: marketing, advertising management, online advertising, target advertising, social
networks, key performance indicators, cost per click, cost per 1000 impressions.
JEL classification: M37; M31
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Вступ
Сучасні реалії розвитку ринків не дозволяють сумніватися в необхідності
ефективного управління рекламною діяльністю. Пандемія коронавірусу за лічені місяці
змінила усталении світовии устріи, вплинувши на абсолютну більшість сфер
життєдіяльності. Україна, звичаино ж, не стала винятком. Сфера економіки наибільш
критично постраждала внаслідок пандемії COVID-19, адже бізнес практично був
зупинении [1]. Безліч підприємств, які не встигли чи не змогли перевести роботу
повністю онлаин, були змушені призупинити підприємницьку діяльність і рекламу своїх
товарів і послуг. Саме тому застосування такого інструменту рекламного менеджменту
як таргетована реклама набуває значної актуальності.
Аналіз наукових джерел показав, що незважаючи на те, що інструменти
рекламного менеджменту, серед яких інструменти просування товарів в мережі
Інтернет, мають високу ступінь розробленості в наукових працях вчених, багато
проблем, викликаних новими економічними умовами, ще не знаишли в них
відображення. Оцінка ефективності використання різних інструментів інтернетреклами та доцільність їх використання для конкретних видів споживчих товарів стала
надзвичаино актуальною для безлічі підприємств, які постраждали від кризи 2020 року.
Дослідження окремих аспектів інтернет-реклами можна знаити у працях відомих учених
та авторитетних практиків Ф. Котлера, В. Руделіуса, А. Білецького, І. Боичука,
Е. Голубкова, Т. Деинекіна, Т. Дубовика, С. Ілляшенко, І. Квента, І. Литовченко, О. Музика,
М. Окландера, І. Успенського, В. Холмогорова та ін. Більшість з названих авторів
розглядають інтернет-рекламу як складову комплексу інтернет-комунікаціи [2].
Дослідження розвитку інтернет-реклами розкриті в працях науковців Т.В. Деинекіна,
Т. Бокаревої, В.М. Комарової, А. Короткової, Р. Кузнєцової. В їх роботах були представлені
структуризація та класифікація засобів Інтернет-просування товару. Вагомии внесок у
розвиток дослідження та обговорень про рекламу зробили зарубіжні вчені Ф. Джефкінс,
Г. Картер, Ф. Котлер, А. Кромптон. Проблеми Інтернет-реклами розглянуто і в багатьох
інших роботах, серед яких також слід відзначити праці В. Божкової, А. Боднарчук,
В. Герасименка, Р. Кожухівської, С. Корнієнка, О. Олецького, С. Пішковція, А. Реп’єва,
Н. Семенова, І. Соколенко, І. Кветної та ін.
Мета та завдання статті
Метою досліджень є вивчення таргетованої реклами як інструменту рекламного
менеджменту та оцінка показників її ефективності.
Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання:
- визначено та проаналізовано основні переваги інтернет-реклами, зокрема
таргетованої реклами як інструменту рекламного менеджменту;
- проаналізовано статистику рекламних кампаніи у різні періоди 2020 року на
прикладі Instagram-магазину жіночого взуття;
- виявлені ключові точки зміни показників ефективності таргетованої реклами;
- сформульовані основні фактори впливу на поведінку споживачів та підприємців
у період кризи та їх вплив на показники таргетованої реклами соціальних мереж
Facebook та Instagram.
Виклад основного матеріалу дослідження
Таргетована реклама в соціальних мережах – інструмент залучення наибільш
активної частини цільової аудиторії на саит.
В основному цеи канал використовується для розширення залучення цільової
аудиторії і підвищення впізнаваності бренду, інформації про акції та новинки вже
розкрученої торговельної марки.
У таргетованіи рекламі в соціальних мережах об’єкт вибору реклами – власне
цільова аудиторія, а таргетинг – більшість інформації, яку користувачі залишають в
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профілі соціальної мережі при реєстрації (вік, стать, інтереси, освіта, посада,
проживання, хобі тощо) [7].
Особливої актуальності інтернет-реклама і таргетована реклама зокрема
набувають в нинішніх умовах, коли внаслідок пандемії COVID-19 більшість підприємців
були змушені перевести свіи бізнес онлаин.
Наибільш важким у 2020 році для бізнесу був квітень – період максимально
жорстких карантинних заходів. Проте, наступне пом’якшення карантинних обмежень як
в Україні, так і по всьому світі сприяло поступовому відновленню ділової активності. За
даними НБУ, індекс очікувань ділової активності вже у червні 2020 року становив 45,5 п.
порівняно з 29,9 п. у квітні 2020 року (рекордно низьким рівнем) та 45,8 п. у березні
2020 року. Відповідно з травня ми маємо зменшення глибини падіння більшості видів
економічної діяльності [8].
Так, якщо:
- у промисловості падіння виробництва у квітні 2020 року до квітня 2019 року
становило 16,2%, то вже у травні – на 12,2% та у червні – на 5,6% відповідно;
- у сфері вантажних перевезень:
- вантажообіг у квітні скоротився на 27,2%, то вже у травні – на 26% та у червні –
на 18,3% відповідно;
- пасажирообіг у квітні скоротився на 95,9%, то вже у травні – на 92,3% та у
червні – на 72% відповідно;
- у будівництві – падіння обсягів виконаних робіт у квітні становило 16%, то вже
у травні – на 2,6%, у червні – зростання на 0,1% відповідно [4].
В цілому упродовж січня-червня серед основних секторів економіки відбулося
зростання лише обсягу обороту роздрібної торгівлі – на 3,0% (зростання на 10,5% у
січні-червні 2019 року). Водночас, інші види економічної діяльності показали
скорочення [9]:
❖ сільське господарство – на 18,7% (зростання на 5,8% у січні-червні
2019 року);
❖ обсяг вантажообігу – на 19,6% (зростання на 3,4% відповідно),
❖ обсяг пасажирообігу – на 55,9% (зростання на 3,0% відповідно),
❖ оптовий товарообіг – на 0,5% (падіння на 0,2% відповідно);
❖ промислове виробництво – на 8,3% (зростання на 1,3% відповідно);
❖ будівництво – на 5,5% (зростання на 25,3% у січні-червні 2019 року) [8].
У малому бізнесі та у діяльності ФОПів в Украині (яких на 2020 рік близько 2 млн)
ситуація менш критична. Це зумовлено наступними факторами [10]:
❖ більше можливостеи оперативного реагування на зовнішні зміни;
❖ менша кількість поточних задач та менша чисельність персоналу, що
дозволяє швидше перерозподіляти зони відповідальності;
❖ можливість більш оперативно та з меншими витратами перелаштувати
систему господарювання під умови карантину.
Безумовно, вплив пандемії та карантину на діяльність малого бізнесу та ФОПів в
Украині в конкретних випадках безпосередньо залежить від сфери діяльності окремого
суб’єкту господарювання. Саме тому у різних сферах спостерігається дуже полярні
наслідки – від банкрутства та повного припинення господарчої діяльності до стрімкого
зростання та кратного збільшення оборотів та прибутку [11].
Наименше постраждали, а в деяких випадках навіть виграли від коронакризи, ті
підприємства та підприємці, що змогли швидко прииняти рішення та переформувати
систему роботи чи надання послуг. Наприклад:
❖ фітнес тренери, які не могли працювати у клубах, почали проводити
консультації та тренування онлаин чи реалізовувати відеозаписи вправ;
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❖ ресторани та кав’ярні, що переишли на доставку чи обслуговування клієнтів
«на виніс»;
❖ підприємства сфери послуг, що зуміли перевести діяльність в онлаин;
❖ спеціалісти індустрії краси, що також переключили фокус на надання
інформаціиних послуг онлаин, доки не було можливостеи фізично зустрітися зі
споживачем [12].
Такі підприємства та підприємці не тільки не постраждали від світових змін
2020 року, а и набули безцінного досвіду та відкрили нові шляхи для розвитку свого
бізнесу після закінченні пандемії та карантинних заходів [13].
Сфера торгівлі, особливо споживчими товарами, мала наибільші можливості для
зростання та розвитку тому, що:
1. мали маиже безмежні можливості для переходу онлаин завдяки ефективніи
роботі поштових операторів України;
2. росту попиту на більшість споживчих товарів (товари для фітнесу, творчості,
одяг та взуття, товари для дітеи тощо), особливо навесні 2020 року, протягом жорсткого
карантину
3. зниження вартості контекстної та таргетованої реклами завдяки зменшенню
кількості підприємств, що рекламуються.
Звичаино деякі сфери бізнесу постраждали більше, тому що об’єктивно не мали
змоги адаптуватися та переробити методи господарювання під потреби карантину. До
них можна віднести [14]: підприємства індустрії гостинності та туризму; підприємства з
організації свят та суміжні (фотографи, ведучі тощо); кінотеатри на кіноіндустрія в
цілому тощо.
Але навіть у наи більш вразливих до карантину галузях також знаи шли місце
певні винятки. Так, за даними украї нських мобільних операторів, відвідування
курортів Одещини, Миколаї вщини та Херсонщини у червні 2020 року зросло на 30%
порівняно з 2019 роком [15].
Враховуючі вищесказане, можна виділити наступні фактори, що впивали на
ключові показники ефективності реклами у соціальних мережах протягом 2020 року:
1. Значнии відсоток підприємств не мали можливості перевести роботу
повністю онлаин та були змушені призупинити підприємницьку діяльність та
рекламу свої х товарів та послуг. Цеи фактор вплинув на рекламнии аукціон та призвів
до зменшення вартості 1000 показів, та, як наслідок, вартості замовлень.
2. Протягом жорстких обмежень у березні-червні 2020 року більшість
споживачів були змушені залишатися вдома, що зумовило значне зростання обсягів
використання ними соціальних мереж. Це призвело до збільшення кількості
переходів по рекламі на 1000 показів, як наслідок – ціни за клік та вартості
замовлення.
3. Збільшення кількості вільного часу у споживачів сприяло збільшенню
кількості замовлень при однакових значеннях кількості показів, що також мало
вплив на зменшення вартості одного замовлення.
Значення показників ефективності таргетованої реклами (на прикладі
Instagram-магазину жіночого взуття) протягом 2020 року наведено у табл. 1.
Аналіз ключових показників ефективності таргетованої реклами протягом
2020 року, що проведено автором на прикладі інстаграм-магазину жіночого взуття,
дозволяє зробити наступні висновки:
1. СРМ або вартість за 1000 показів оголошення, внутрішніи показник
алгоритмів соціальної мережі феисбук. Саме він визначає вартість реклами для
рекламодавця. Дослідження показує, що протягом березня-червня, коли були введені
жорсткі карантинні обмеженні, значення цього показника було наименшим. Після
карантину показник почав поступово зростати у зв’язку з тим, що підприємства, які
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не працюють онлаин, мали змогу відновити підприємницьку та рекламну діяльність,
тобто конкуренція рекламодавців у феисбук збільшилась, як і вартість реклами.
Значне збільшення цього показника у листопаді не зумовлено кризою чи світовою
пандемією. Це явище має щорічнии характер та пояснюється наближенням
новорічних свят із підвищенням рекламної активності торговельних підприємств та
купівельної активності споживачів. Іншими словами – всі почали готуватися до свят
та купувати подарунки.
Таблиця 1. Динаміка показників ефективності таргетованої реклами березеньлистопад 2020
Показники
CPM, $
CPC, $
Клікабельність, %
Вартість замовлення, $
березень
0,49
0,01
4,1
0,78
квітень
0,47
0,02
3,1
1,24
травень
0,58
0,02
2,96
3,19
червень
0,69
0,02
3,35
3,38
липень
0,71
0,03
2,46
2,67
серпень
0,58
0,02
2,36
0,45
вересень
1,03
0,03
3,9
2,13
жовтень
1,06
0,02
4,38
3,48
листопад
1,44
0,04
3,62
4,41
СРМ – вартість 1000 показів оголошення, $
CPC – вартість одного переходу (кліку) по оголошенню, $
*розраховано авторами за даними статистики рекламного акаунту
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Рис. 1. Динаміка показників ефективності таргетованої реклами березеньлистопад 2020
*складено авторами за даними статистики рекламного акаунту
2. СРС або вартість за перехід споживача по рекламі. Цеи показник
характеризує зацікавленість громадян у товарі, що рекламується. Як показано у
таблиці 1, цеи показник для даного товару можна вважати стабільнім – и ого значення
має незначні коливання у липні-серпні (зумовлено сезонним коливанням попиту на
взуття та дуже теплою осінню 2020 року) та у листопаді (зріст зумовлено загальним
зростанням вартості реклами напередодні новорічних свят). Така стабільність
характерна для більшості споживчих товарів широкого попиту, тобто товарів, які
потрібні кожному споживачеві завжди.
3. Показник клікабельності або відношення кількості переходів по рекламі до
кількості показів характеризує рівень попиту на товар, що рекламується. Як показує
рис 1, наибільших значень цеи показник досягав у березні та жовтні, це періоди зміни
погодних умов, коли споживачеві було необхідно оновити взуття під новии сезон.
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Висновки та перспективи подальших досліджень
Інтернет як медіаканал характеризується високою ефективністю завдяки
значному поширенню та можливості залучення цільової аудиторії. Таргетована реклама
є одним з наибільш ефективних інструментів рекламного менеджменту, оскільки
орієнтується на інтереси, звички, смаки та уподобання цільової аудиторії. Це дає змогу
говорити про иого високу ефективність, особливо в умовах пандемії COVID-19, коли
більшість споживачів роблять покупки онлаин.
Світова пандемія та криза 2020 року має незворотніи вплив на весь світ, нашу
країну, її економіку та малии бізнес. Але цеи вплив може бути не тільки негативним. Ті
підприємства та підприємці, що зуміли подивитись на ситуацію під іншим кутом та
розгледити нові можливості для розвитку, безумовно зможуть не тільки зберегти свіи
бізнес, але и виити на якісно новии рівень господарювання, та, як наслідок, кількісно
новии рівень прибутків.
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Анотація
Вступ. У сучасних умовах господарювання досить багато підприємств застосовують
стратегічне управління логістичною діяльністю, котре застосовується для мінімізації
витрат логістичних каналів і забезпечення конкурентних переваг підприємств. Сучасне
аграрне підприємство функціонує в умовах невизначеності та ризиків, що ускладнюють
можливість планування, а відсутність інтегрованої основної стратегії функціонування
господарства може негативно позначатися на його конкурентоспроможності. Заявлені
в наукових публікація підходи та методи, запропоновані для вирішення проблематики
щодо оцінки ризиків стратегічного управління логістичною діяльністю аграрних
підприємств, носять виключно частковий чи вузькоспеціалізований характер,
потребують удосконалення.
Метою статті є розробка методичних засад системного аналізу ризиків стратегічного
менеджменту логістичної діяльності аграрних підприємств.
Результати. Обґрунтовано, що логістичні системи аграрних підприємств
функціонують в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища, тому
важливим принципом її функціонування є висока надійність, забезпечення стійкості,
гнучкості та пристосовуваності до змін умов її функціонування. Встановлено умови
ефективності логістичних рішень в аграрних підприємствах. Визначено, що в економікоматематичній моделі, що враховувала б рівень ризиковості логістичної діяльності,
запропоновано враховувати такий принцип для аграрного підприємства, як відносна
зміна доходів, що має перевищувати відносну зміну витрат. Встановлено, що це
сприятиме тому, що витрати на основні логістичні інструменти за досліджуваний
період будуть ефективними, а всупереч цього буде перевищення відносної зміни витрат
над зміною доходів. Запропоновано систему оцінки ризиків стратегічного управління
логістичною діяльністю аграрних підприємств. Встановлено заходи з реагування на
вплив невизначеності на управління потоками в логістичних системах підприємств.
Ключові слова: невизначеність, логістичні ризики, оцінка ризиків, логістична діяльність,
логістичні системи, стратегічне управління.
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RISK ASSESSMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF LOGISTIC ACTIVITIES AT
AGRICULTURAL ENTERPRISES
Abstract
Introduction. In modern business conditions, many companies use strategic logistics
management, which is used to minimize the costs of logistics channels and ensure the competitive
advantage of enterprises. A modern agricultural enterprise operates in conditions of uncertainty
and risks that complicate the possibility of planning, and the lack of an integrated basic strategy
of the economy can affect its competitiveness negatively. The approaches and methods proposed
in scientific publications, proposed to address the issues of risk assessment of strategic
management of logistics activities of agricultural enterprises, are only partial or highly
specialized in nature, and they need improvement.
The purpose of the article is to develop methodological principles of system risk analysis of
strategic management of logistics activities of agricultural enterprises.
Results. It is substantiated that the logistics systems of agricultural enterprises operate in
conditions of uncertainty and dynamism of the external environment, so an important principle of
its operation is high reliability, stability, flexibility and adaptability to changes in its operating
conditions. The conditions for the effectiveness of logistics solutions in agricultural enterprises are
established. It is determined that in the economic-mathematical model, which would take into
account the level of risk of logistics activities, it is proposed to take into account such a principle
for an agricultural enterprise as a relative change in income, which should exceed the relative
change in costs. It is outlined that this will contribute to the fact that the cost of basic logistics
tools for the period under study will be effective, and in contrast there will be the excess of the
relative change in costs over the change in income. A system of risk assessment of strategic
management of logistics activities at agricultural enterprises is proposed. Measures to respond to
the impact of uncertainty on flow management in logistics systems of enterprises have been
identified.
Key words: uncertainty, logistics risks, risk assessment, logistics activity, logistics systems,
strategic management.
JEL classification D81; L91
Вступ
У сучасних умовах господарювання досить багато підприємств застосовують
стратегічне управління логістичною діяльністю для мінімізації витрат логістичних
каналів і забезпечення конкурентних переваг підприємств. При цьому стратегія слугує
розробці ефективної логістичної системи управління як злагоджении процес
управління матеріальними, фінансовими та інформаціиними потоками між
постачальниками, виробниками і споживачами. Сучасне аграрне підприємство
функціонує в умовах невизначеності та ризиків, що ускладнюють можливість
планування, а відсутність інтегрованої основної стратегії функціонування господарства
може негативно позначатися на иого конкурентоспроможності.
Дослідженню проблематики управління логістичною діяльністю та оцінки
ризиковості даного процесу присвячено наукові праці В.Г. Алькеми, Л.В. Балабанової,
В.П Битова, О.А. Біловодської, О.П. Величка, І.І. Вініченка, А.М. Гаджинского, Н.Є. Герелиці, В.В. Гришка, М.В. Гунченка, О.І. Гуторова, Л.В. Забуранної, О.М. Зеленко, І.В. Кривов’язюка, Ю.М. Кулик, Р.Р. Ларіної, М.О. Лишенко, Л.І. Михаилової, Р.В. Нестеренка,
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І.М. Пальчика, В.І. Перебииноса, Н.В. Прозорової, І.І. Савенка, Л.В. Фролової, О.Г. Череп та
інших. Проте, заявлені в наукових публікація підходи та методи, запропоновані для
вирішення досліджуваної проблематики, носять виключно частковии чи вузькоспеціалізовании характер, потребують удосконалення.
Мета дослідження
Метою статті є розробка методичних засад системного аналізу ризиків стратегічного менеджменту логістичною діяльністю аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
Стратегічне управління логістичною діяльністю підприємств повинне передбачати впровадження методів подолання логістичного ризику, оцінку ефективності такого
процесу та встановлення сукупності заходів, що забезпечуватимуть недопустимість
виникнення такого ризику чи сприятимуть мінімізації негативних иого наслідків у
маибутньому.
Ризикологія на сучасному етапі розвитку сформувала низку методів
стратегічного управління, які вважаються ключовими при подоланні ризиків в
логістичніи діяльності підприємства, та які можна адаптувати и до иого логістичної
системи, обравши в якості характеристики такі критерії диференціації як середовище
походження ризиків, ступінь їх поширення, повторюваність дії на логістичну систему,
ступінь впливу на логістичну систему, можливість неитралізації негативного впливу на
систему, функціональне середовище виникнення ризиків, ступінь охоплення ризиків,
тип виникнення втрат логістичної системи. Також слід брати до уваги ступінь
усвідомлення настання ризику стратегічного управління логістичною діяльністю та
потенціал впливу ризиків на логістичну систему підприємства.
Взаємозв’язок методів управління ризиками логістичної системи підприємства,
представлених критеріїв виділення ризиків і можливих стратегіи представимо на рис. 1.
За умови вибору конкурентної стратегії управління логістичною діяльністю
підприємства, обґрунтовуючи доцільність її впровадження, доцільно оцінити
ефективність приинятих рішень.
Конкурентні стратегії управління логістичною діяльністю аграрних підприємств
Мінімізація витрат та
Забезпечення
Максимізація доходів
Аутсорсинг в управлінні
інвестицій у логістичну
конкурентних
і прибутків
логістичною діяльністю
мережу
переваг
Методи управління ризиками логістичної діяльності аграрних підприємств
Запобігання або уникнення ризику

Прийняття ризику на себе Попередження виникнення ризику
Критерії виникнення ризиків

Середовище походження
ризиків, ступінь їх поширення

Ступінь охоплення ризиків

Можливість нейтралізації
Повторюваність дії та ступінь
впливу на логістичну систему негативного впливу на логістичну
систему
Функціональне середовище
Тип виникнення втрат
виникнення ризиків
логістичної діяльності

Рис. 1. Схема взаємозв’язку методів управління логістичними ризиками та
конкурентними стратегіями
Джерело: розроблено автором
Критеріями ефективності приинятих рішень можуть виступати: ступінь
досягнення поставлених цілеи, співвідношення вигід/витрат, віддача управлінських
затрат, частка зниження логістичних втрат тощо.
Для побудови економіко-математичної моделі, що враховувала б рівень
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ризиковості логістичної діяльності, необхідно враховувати такі принципи: для
аграрного підприємства відносна зміна доходів повинна перевищувати відносну зміну
витрат. Це сприятиме тому, що витрати на основні логістичні інструменти за
досліджувании період будуть ефективними, а в супереч цього буде перевищення
відносної зміни витрат над зміною доходів [1, с. 158]:
𝛥Д 𝛥В
Умова ефективності логістичних рішень – Д ⟩ В ;
(1)
Умова «нульової» ефективності логістичних рішень –
Умова неефективності логістичних рішень –

𝛥Д
Д

=

𝛥В
В

;

𝛥Д 𝛥В

⟨В;

Д

(2)
(3)

де Д – операціині доходи підприємства в періоді дослідження;
В – операціині витрати підприємства в періоді дослідження;
ΔД, ΔВ – відповідно, зміна операціиних доходів і витрат підприємства в періоді
дослідження порівняно до попереднього.
Щоб оцінити ризик в теорії та практиці управління ризиками, доцільно
використовувати методику розрахунку показників: середнього значення показника,
середньоквадратичного відхилення показника та коефіцієнту варіації показників. Як за
фактичними значеннями, так і за прогнозними значеннями показника (різниці темпів
зростання операціиних доходів і витрат); результати оцінки рівня ризику логістичної
діяльності аграрних підприємств, слід використовувати наступні формули [2, с. 187]:
𝛥Д
𝛥В
1) коефіцієнт логістичного ризику – 𝑘ЛР = Д − В
(4)
2) середнє значення показника – 𝑘ЛР =

∑𝑇
𝑖=1 𝑘ЛР𝑖
𝑇

;

(5)

∑𝑇
𝑖=1(𝑘ЛРi −𝑘ЛР )

3)середньоквадратичне відхилення – 𝜎𝑘ЛР = √

T-1
𝜎𝑘ЛР

4) значення коефіцієнту варіації показника – 𝜈𝑘ЛР =

𝑘ЛР

2

;

× 100%;

(6)
(7)

Аналізуючи дані підприємства, можна констатувати, що підприємство має
середніи рівень логістичного ризику (середнє значення показника у підприємства – 6,1,
а за середньоквадратичним відхиленням показника –2,4, а значення коефіцієнту варіації
показника – 3,3).
Логістична стратегія за будь-якої практичної реалізації – від процесу управління
переміщенням матеріальних потоків до процесів руху продукції в ринковому просторі –
включає безліч різнорідних елементів, функціонування яких знаходиться під впливом
різних факторів і пов’язане з певним ризиком. Одним із принципів логістики є
надіиність на мікро- і макрологістичному рівнях. Це означає, що ризик функціонування
логістичної системи повинен бути зведении до мінімуму або взагалі неитралізовании.
Оцінка ризику стратегічного управління логістичною діяльністю – це етап аналізу
ризику, що передбачає визначення иого кількісних характеристик – имовірність
настання несприятливих подіи і можливого розміру збитків [3, с. 208].
Одним з основних етапів аналізу логістичних ризиків є їх оцінка. Під час
ідентифікації ризиків управління логістичними системами аграрних підприємств
насамперед виникає потреба у виявленні всіх видів ризику, що характерні для даних
систем, тому доцільно систематизувати їх оцінку з точки зору причини появи можливого
збитку (рис. 2).
Аналіз і оцінювання ризику стратегічного управління логістичною діяльністю
передбачає визначення ступеня можливості виникнення ризику і величини втрат.
В.В. Вітлінськии розрахунок і аналіз ризиків пропонує здіиснювати за такими
етапами [4, с. 248]:
• визначення реальних (прогнозованих) можливостеи появи факторів ризику і
втрат від них у вартісному вираженні;
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• розподіл ризиків за часом (враховуючи те, що багато ризиків
сконцентровується на початкових етапах реалізації стратегіи управління логістичною
діяльністю і зникають із наближенням до завершення впровадження);
• побудова структурно-елементної моделі факторів ризиків з ідентифікацією
кожного з них та їх кількісною оцінкою;
• ранжування факторів ризиків за значущістю та вибір самих загрозливих
ризиків;
• створення баз даних по аналогічних проектах про приинятність різних
факторів ризиків;
• вибір альтернативних критеріїв для формування стратегії управління
ризиками;
• максимізація прибутковості для фіксованого рівня ризику;
• мінімізація ризиків для фіксованого рівня прибутковості.
Система управління логістичною діяльністю
аграрного підприємства
Підсистема стратегічного управління
логістичними ризиками
Логістичні
ризики
зовнішнього
середовища

Концепція адаптивного
стратегічного управління логістичними
ризиками

Інструменти процесного
антикризового та
інноваційного управління
ризиками

Фінансовоекономічна
стійкість
підприємства

Сукупність логістичних ризиків внутрішнього
середовища
Управління
матеріальними
потоками

Управління
фінансовими
потоками
Управління
об’єктами
логістичної
діяльності

Ресурсне
забезпечення
Управління
кадровими
потоками

Управління
збутом
Управління
інформаційними
потоками

Рис. 2. Система оцінки ризиків стратегічного управління
логістичною діяльністю аграрних підприємств
Джерело: побудовано автором
У табл. 1. представлено узагальнення впливу невизначеності на управління
логістичними потоками.
В стратегічному управлінні логістичною діяльністю аграрних підприємств слід
ураховувати и нелогістичні через причини виникнення ризиків – це зовнішні по
відношенню до логістичної системи ризики, викликані природними, екологічними,
політичними, ринковими, соціальними причинами, і ризики, характерні для будь-якої
іншої області управлінської діяльності, пов’язані з нещасними випадками, звільненням
і смертю персоналу, спричиненням шкоди основним фондам адміністративноуправлінського призначення із яких-небудь не вказаних вище причин [6, с. 263].
Логістична система будь-якого аграрного підприємства зазвичаи функціонує в
умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища, тому важливим
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принципом її функціонування є висока надіиність, забезпечення стіикості, гнучкості та
пристосовуваності до змін умов її функціонування. Отже, управління ризиками в
логістичніи діяльності аграрного підприємства слід здіиснювати з урахуванням
специфічних її особливостеи та з адаптацією загальноприинятих методів і прииомів
управління до цих специфічних умов [7, с. 13].
Таблиця 1. Вплив невизначеності на управління потоками в логістичних системах
підприємств
Рівень прииняття управлінських рішень
Стратегічнии

Тактичнии

Оперативнии

Різновид
невизначеності
невизначеність
цілеи, невизначеність попиту
технологічні
проблеми людська невизначеність (помилки,
неправильне
тлумачення
інформації)

Зниження невизначеності
традиціині
адаптивні логіслогістичні ланцюги
тичні ланцюги
балансування цілеи
(багатокритеріальність)
надмірність:
страхові запаси
виробничі та
дистрибуціині
страхові буфери,
підвищення витрат;
зниження гнучкості

структурнофункціональнии
резерв (можливість перерозподілу функціи і
формування нових
структур)

Стратегії і
показники
ефективності
ефективнии або
гнучкии логістичнии ланцюг
стіикість, гнучкість,
чуттєвість
логістичної
системи
адаптація
логістичної
системи

Джерело: узагальнено автором за [5]
Чинники невизначеності необхідно враховувати як на етапі розробки стратегії
управління логістичною діяльністю, так і на етапі її реалізації. Сучаснии рівень вимог до
врахування ризику в стратегічному управлінні логістичною діяльністю аграрного
підприємства призводить до необхідності системного аналізу. Кількіснии та якіснии
аналіз ризиків за системного підходу доповнюють один одного, тому що існують такі
сфери логістичної діяльності, де неможливо прииняти рішення або тільки на основі
якісного опису проблеми, або обіитися тільки математичними моделями.
Таким чином, проведення системного аналізу ризиків стратегічного управління
логістичною діяльністю аграрних підприємств має бути багаторівневою процедурою,
що включає величезнии спектр специфічних знань, тому традиціино різні напрями
аналізу досліджуються спеціалізованими структурними підрозділами. Проблемами
більшості вітчизняних аграрних підприємств залишається відсутність комплексних
досліджень і загальних висновків, що призводить до внесення тільки окремих коректив
у логістичну діяльність і виключає можливість своєчасного прииняття рішень під час
виникнення будь-яких проблем.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Логістичні системи аграрних підприємств функціонують в умовах невизначеності
та динамічності зовнішнього середовища, тому важливим принципом її функціонування
є висока надіиність, забезпечення стіикості, гнучкості та пристосовуваності до змін умов
її функціонування. Відповідно, конкурентні стратегії управління логістичною
діяльністю мають реалізуватися з урахуванням специфічних особливостеи та з
адаптацією традиціиних інструментів, підходів і прииомів управління. Проведення
системного аналізу ризиків стратегічного управління логістичною діяльністю аграрних
підприємств має бути багаторівневою процедурою. Водночас необхідно констатувати,
що проблемами значної частини вітчизняних аграрних підприємств залишається
відсутність комплексних досліджень і загальних висновків, що призводить до внесення
тільки окремих коректив у логістичну діяльність і виключає можливість своєчасного
прииняття рішень під час виникнення будь-яких проблем.
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Тєшева, Л. В. Архітектоніка механізму активізації інноваціиного розвитку аграрного
сектору економіки / Лариса Василівна Тєшева, Василь Миколаиович Невмержицькии
// Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 199-206. – ISSN
2415-8453.
Анотація
Вступ. Інноваційний розвиток є складною, багатогранною та динамічною категорією
економічної науки, яка виступає основною передумовою забезпечення належного рівня
конкурентоспроможності продукції та підприємства, інтеграції вітчизняної економіки
до світової, сталого розвитку національної економіки в умовах загострення соціальних
протиріч і посилення техногенного навантаження на екологічне середовище як в нашій
державі, так і в цілому в планетарному масштабі. У цьому зв’язку високої актуальності
набуває розробка механізмів управління ефективною реалізацією проектів інноваційного
розвитку аграрного сектору.
Метою статті є обґрунтування складу елементів механізму активізації інноваційного
розвитку аграрного сектору та пояснення їх взаємозв’язків через представлення
архітектоніки даного механізму.
Результати. Встановлено, що для ефективного використання сприятливих чинників
зовнішнього середовища для активізації процесів інноваційного розвитку в аграрному
секторі України з використанням обґрунтованої множини важелів макрорівня
регулювання необхідною є розробка механізмів, які дозволяють ефективно впливати на
етапи процесу інноваційного розвитку. Визначено, що принциповими складовими
механізму активізації інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України на
основі використання його стратегічного потенціалу визначено: процесну, що об’єднує
етапи інноваційної діяльності; суб’єктну, яка відображає зацікавленість і вплив окремих
учасників; об’єктну, яка об’єднує ідеї, технології, проекти, мережі, організації (стартапи),
майнові права, об’єкти інтелектуальної власності, знання та компетенції.
Обґрунтовано, що механізм активізації передбачає узгодженість взаємодії суб’єктів в
ході їх участі в інноваційному процесі, використовуючи важелі і методи методологічного
базису, ґрунтуючись на принципах і законах в межах реалізації функцій, шляхом
використання складових стратегічного потенціалу інноваційного розвитку.
Ключові слова: механізм, інноваційний розвиток, аграрний сектор економіки, принципи,
архітектоніка.
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ARCHITECTONICS OF THE ACTIVATION MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL SECTOR
Abstract
Introduction. Innovative development is a complex, multifaceted and dynamic category of
economics, which is the main prerequisite for ensuring the proper level of products and enterprises
competitiveness, integration of the domestic economy into the world, sustainable development of
the national economy, and in general in the global scale. In this regard, the development of
management mechanisms for the effective implementation of projects for innovative development
of the agricultural sector is becoming increasingly important.
The purpose of the article is to substantiate the composition of the mechanism elements of
innovative development intensification of the agricultural sector and explain their relationship
through the presentation of this mechanism architecture.
Results. It is outlined that for the effective use of favorable environmental factors to intensify the
processes of innovation development in the agricultural sector of Ukraine using a reasonable set
of macro-level control levers it is necessary to develop mechanisms that effectively influence the
stages of innovation development. It is determined that the main components of the mechanism
of intensification of innovative development of the agricultural sector of Ukraine’s economy on the
basis of its strategic potential use are: process, which unites the stages of innovation; subjective,
which reflects the interest and influence of individual participants; object, which combines ideas,
technologies, projects, networks, organizations (startups), property rights, intellectual property,
knowledge and competencies. It is substantiated that the activation mechanism provides
coordination of interaction of subjects during their participation in innovation process, using
levers and methods of methodological basis, based on principles and laws within realization of
functions, using components of strategic potential of innovative development.
Key words: mechanism, innovative development, agrarian sector of economy, principles,
architectonics.
JEL classification: Q11
Вступ
Інноваціинии розвиток є складною, багатогранною та динамічною категорією
економічної науки, яка виступає основною передумовою забезпечення належного рівня
конкурентоспроможності продукції та підприємства, інтеграції вітчизняної економіки
до світової, сталого розвитку національної економіки в умовах загострення соціальних
протиріч і посилення техногенного навантаження на екологічне середовище як в нашіи
державі, так і в цілому в планетарному масштабі. У цьому зв’язку високої актуальності
набуває розробка механізмів управління ефективною реалізацією проектів
інноваціиного розвитку аграрного сектору. Механізми відіграють важливу роль в
забезпеченні досягнення поставлених цілеи, залучення до використання всіх можливих
ресурсів і засобів, організації взаємодії суб’єктів під час прииняття рішень та
імплементації їх у діяльність.
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Питанням державного регулювання, ресурсного забезпечення інноваціиної
діяльності и розвитку інноваціиних процесів в аграрніи сфері економіки приділяли
увагу такі вчені, як: Амбросов В.Я., Витвицька О.Д., Возняк Г.В., Іванишин В.В.,
Могильна Л.М., Моргун А.В., Крисанов Д.Р., Кузнєцова А.Я., Лаврук А.В., Онішенко С.В.,
Паєнко Т.В., Попов А.Ш., Смикалова Л.Д., Туровець Д.Г., Швабіи К.І, Шмагліи О.Б. і багато
інших. Віддаючи належне результатам досліджень та їх ролі в забезпеченні інноваціиної
діяльності аграрного сектору економіки, необхідно зазначити, що для даної предметної
площини ще недостатньо обґрунтовані методологічні та теоретичні основи формування
структури механізму активізації інноваціиного розвитку зазначеної галузі економіки.
Мета дослідження
Метою статті є обґрунтування складу елементів механізму активізації
інноваціиного розвитку аграрного сектору та пояснення їх взаємозв’язків через
представлення архітектоніки даного механізму.
Виклад основного матеріалу дослідження
Багаторівневість механізмів управління інноваціиним розвитком обумовлена
складною ієрархічною структурою галузі аграрного сектору, яка представлена
безпосередньо суб’єктами господарювання сільського господарства різних
організаціино-правових форм і масштабів діяльності, їх об'єднаннями та асоціаціями,
регіональними інституціями регулювання і підтримки розвитку аграрного сектору, а
також загальнодержавними інститутами та інституціями, призначення яких полягає у
встановленні пріоритетності інноваціиних проектів, здіисненні ресурсного
забезпечення впровадження інноваціи в окремих сферах господарювання, реалізації
загальної інноваціиної політики.
Приклад багаторівневого господарського механізму управління інноваціиним
розвитком надано в роботі О.А. Князевич і О.В. Краичук [4] Вони пропонують
конвергенцію державного і ринкового регулювання на макроекономічному
інституціональному рівні, якии реалізовується суб'єктами виконавчої та законодавчої
влади, що передбачає забезпечення проведення економічної, податкового,
інвестиціиної, технічної політики і створення відповідної законодавчої бази.
Мезоекономічнии рівень розглядається як управлінськии, суб'єктами прииняття
рішень, на якому виступають міністерства, державні комітети, регіональні та обласні
органи влади, функція яких полягає у забезпеченні реалізації політики функціонування
та розвитку галузеи, де передбачається доведення завдань до конкретних підрозділів.
Технічнии мікроекономічнии рівень відображає безпосередньо підприємствавиробників, які мають доводити завдання до виконавців і контролювати ефективність
їх здіиснення.
Формування та використання стратегічного потенціалу інноваціиного розвитку
аграрного сектору формується більшою мірою на мезорівні і макрорівні, так як
відповідно до проведеного в попередніх підрозділах аналізу, де визначено структуру
стратегічного потенціалу, иого складові формуються за межами безпосередньої
господарської діяльності аграрних виробників, які виступають переважно споживачами
інноваціи та їх розповсюджувачами у процесі дифузії.
Множину інноваціиних механізмів варто представити таким чином [5]: механізми
організації інноваціиної діяльності, орієнтовані на формування організації структур, які
здіиснюють інноваціині процеси; механізми пошуку інноваціиних рішень, які
функціонують на етапах перетворення ідеи і нових знань на новації, механізми розробки
і впровадження, які діють на етапах перетворення новації на інновацію; механізми
фінансування і стимулювання інноваціиної діяльності; механізми технологічного
трансферу; механізми інтелектуальної власності. Автор дотримується точки зору
О.А. Князевич і О.В. Краичук, що інноваціині механізми функціонують на макрорівні,
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мезорівні і мікрорівні, а О. Дегтяренко і С. Колосок [2] додають до цих рівнів глобальнии
і галузевии.
Особливої уваги вимагають механізми галузевого рівня, до яких і відносяться
механізми управління інноваціиним розвитком аграрного сектору. Іх сутність полягає в
об’єднанні зусиль та взаємодії суб’єктів господарювання, які заимаються безпосередньо
впровадженням інноваціи у діяльність своїх сільськогосподарських підприємств на
умовах кооперації, колаборації, ко-спеціалізації і ко-продуктивності. Джерелами
агроінноваціи виступають науково-дослідні установи, стартапи, представники
середнього та малого бізнесу, які заимаються розробкою удосконалених продуктів, їх
апробацією на ринку для подальшого масового виробництва. Кожен із цих суб’єктів
виконує ту чи іншу роль в ході життєвого цикл інноваціиного продукту, інновації та
технології. Ефективність галузевого аспекту забезпечується сформованою структурою
освітньої сфери і наукової діяльності, які сформовані в Україні. Це дозволяє розробляти
спеціалізовані наукові продукти та новації для конкретних галузеи народного
господарства, враховуючи умови їх функціонування, рівень інноваціиності діяльності,
можливості до подальшого розвитку, позиції в конкурентному середовищі на
внутрішньому, а особливо на зовнішньому, ринках. Також доцільність впровадження
окремих механізмів, особливо відносно вдосконалення існуючих технологіи і оновлення
техніки, обумовлюється поточним станом основних фондів, обсягом та активністю
інноваціиної діяльності, рівнем кваліфікації персоналу та існуючими системами щодо
розвитку кадрів.
Методологічним підґрунтям побудови механізму управління інноваціиним
розвитком виступає множина методів, алгоритмів, систем прииняття управлінських
рішень тощо. В роботі [6] запропонована модульна архітектура експертної системи
прииняття рішень щодо варіанту управління інноваціиним розвитком, яка включає
оцінювання блоків ступеню інноваціиності та інноваціиної сприятливості в межах
детермінації рівня інноваціиного потенціалу, якии сполучається з інноваціиним
процесом, що комплексно визначає результуючии рівень інноваціиного розвитку. В
залежності від управлінських цілеи збереження або розширення інноваціиного
потенціалу та утримання інноваціиного процесу на наявному або бажаному рівнях
пропонуються різні варіанти реалізації парадигми управління інноваціиним розвитком:
варіант утримання, статичнии варіант, динамічнии варіант, варіант збалансованого
розвитку. Основою такого визначення є узагальнення рівнів ключових показників
інноваціиної активності досліджуваних суб’єктів господарювання, до яких віднесено,
наприклад, обсяг фінансування придбання зовнішніх знань, рівень фінансування
впровадження інформаціиних і телекомунікаціиних технологіи, обсяг витрат на
підготовку кадрів, кількість нових впроваджених технологіи у діяльність суб’єкта
господарювання тощо.
Основу функціонування механізму становлять базові методологічні засади
управління, які створюють відповіднии базис, взаємодія елементів якого забезпечує
ефективність прииняття управлінських рішень. Наичастіше структуру методологічного
базису формують принципи, закони, функції та методи.
В основі управління інноваціиним розвитком знаходяться базові принципи. До їх
складу наичастіше відносять системність, комплексність, орієнтацію на інновації.
Принцип
системності
включає
цілісність,
структурність,
ієрархічність,
взаємозалежність системи і зовнішнього середовища [7], а також адаптивність і
рівновагу [8]. До специфічних принципів [6] відносять відповідність попиту,
своєчасність реалізації потенціалу, завчасну підготовку фахівців і врахування
інерціиності зовнішнього середовища.
Узагальнюючи підходи до детермінації змісту і природи принципів інноваціиних
механізмів, варто запропонувати авторське бачення їх складу відносно механізмів
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активізації інноваціиного розвитку аграрного сектору. Так як зазначеним механізмам
властиві риси, характерні для будь-яких інших механізмів, тож варто виокремити
загальні принципи їх функціонування, які становлять основу методологічного базису.
Базовим принципом є принцип системності. Відповідно до розуміння змісту
природи і структури системи, иого варто розглядати крізь множину інших, до яких
віднесено цілісність, ієрархічність, зовнішнього доповнення, структурність,
взаємозалежність, цілеспрямованість, декомпозицію. Цілісність передбачає розгляд
процесу інноваціиного розвитку в контексті взаємодії суб’єктів інноваціиної екосистеми
як безперервного, послідовного і виваженого процесу в межах створених тимчасових
структур координації та кооперації. Взаємодія має відбуватися в гармонії всіх учасників
за всіма взаємозв’язками між ними. Реалізація даного принципу забезпечує бачення
системи як єдиного цілого, упорядкованого и врівноваженого.
Принцип ієрархічності передбачає багаторівневе керування із розподілом
відповідальності в межах вертикального поділу праці. Для забезпечення інноваціиного
розвитку аграрного сектору важливо визначити повноваження, права і відповідальність
всіх суб’єктів, які впливають на формування і використання стратегічного потенціалу
інноваціиного розвитку. Крім того, враховуючи підвищении рівень складності структур
взаємодії між суб’єктами різних контурів інноваціиної екосистеми, для забезпечення
належного виконання досягнення цілеи і реалізації поставлених завдань важливо
паралельно із вертикальним упорядкуванням забезпечувати горизонтальну
координацію. Отже, класичнии принцип ієрархічності набуває нового розуміння в
контексті дослідження, що передбачає поєднання вертикальних і горизонтальних
напрямів розподілу відповідальності та обов’язків з урахуванням підпорядкування у
внутрішніх структурах суб’єктів процесу інноваціиного розвитку.
Принцип структурності полягає в наявності стіиких зв’язків, які забезпечує
цілісність і тотожність об’єкта самому собі. Важливою рисою структури є визначення
масштабів внутрішніх компонентів відповідно до їх природи, призначення і характеру
функціонування. Це і обумовлює широке різноманіття варіативних структур різних
систем, природних і штучних. Враховуючи, що механізми активізації інноваціиного
розвитку аграрного сектору мають чітко виражении галузевии характер,
збалансованість структури має забезпечуватися включенням у взаємодію в ході
створення, впровадження і розповсюдження інноваціи суб’єктів господарювання
аграрного бізнесу всіх типів: приватних домогосподарств, кооперативів,
сільськогосподарських підприємств всіх організаціино-правових форм, агрохолдингів і
фермерських господарств. Представлення всіх зазначених суб’єктів господарювання
пропорціино їх ролі в інноваціиному розвитку забезпечить збалансованість структури.
Аналогічно дании принцип має застосовуватися до включення науково-дослідних
установ, суб’єктів інноваціиної інфраструктури, а також представників всіх секторів
фінансового ринку (страхові компанії, банківські установи, лізингові компанії),
включаючи представників венчурного бізнесу.
Принцип зовнішнього доповнення передбачає, що кожна система вимагає
наявності «чорного ящику» – резервів і ланцюгів управління, за рахунок яких
компенсуються невраховані впливи внутрішнього і зовнішнього середовища, що
становить близько 15% потужності системи. Такі резерви мають покривати
непередбачувані ризики, які виникають під час реалізації проектів інноваціиного
розвитку.
Принцип цілеспрямованості передбачає як формування множини цілеи
відповідно до стратегії реалізації потенціалу інноваціиного розвитку, так і їх
декомпозицію на цілі нижчих рівнів для всіх суб’єктів, які беруть участь в даному процесі
за вимогами конкретності, значущості, строковості, вимірності, досяжності (SMARTцілі). Обов’язковою умовою дотримання даного принципу є забезпечення узгодженості
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в «дереві цілеи» та врівноваженості забезпечення повноважень і відповідальності для їх
досягнення між суб’єктами та структурами в ієрархії.
Принцип взаємозалежності передбачає побудову зв’язків між структурними
елементами, інституціями та окремими суб’єктами в ході реалізації проектів
інноваціиного розвитку аграрного сектору таким чином, щоб забезпечити конвергенцію
їх діяльності та створити передумови для отримання синергетичного ефекту.
Принцип декомпозиції забезпечує розподіл складного об’єкту на частини для їх
подальшої реалізації як програм, проектів, конкретних пакетів робіт із відповідними
вимогами до строків, якості та змісту. Його дотримання важливе в ході безпосередньої
реалізації інноваціиного розвитку у формі портфелів проектів, обґрунтування процедур
яких представлено в наступному розділі.
Множина специфічних принципів включає: принцип ієрархічної комплексності
факторів; принцип стратегічної направленості; принцип векторного цілепокладання;
принцип циклічності інноваціиного розвитку; принцип стіикості інноваціиного
розвитку; принцип адаптивності інноваціиного розвитку; принцип інтегрованості і
принцип балансу.
Законами функціонування механізмів виступають загальноекономічні, які
включають всезагальні, загальні економічні закони та специфічні щодо зв’язку
продуктивних сил і виробничих відносин і відносин власності розвитку продуктивних
сил. Також функціонування механізмів базується на загальнофілософських законах
розвитку: онтогенезу (послідовності стадіи життєвого циклу), переходу кількісних змін
у якісні; закони діалектики (єдність і боротьба протилежностеи, заперечення
заперечення). Також до множини законів варто додати закон самозбереження і закон
інформованості.
Наступним елементом методологічного базису механізмів активізації
використання стратегічного потенціалу інноваціиного розвитку аграрного сектору
виступають методи. На основі вищенаданих результатів узагальнення підходів до їх
виділення та аналізу джерел [4, 6] представимо їх множину за групами.
Наичисельнішою є група економічних, які об’єднують техніко-економічнии
аналіз, обґрунтування та планування, фінансування, мотивацію трудової діяльності,
оплату праці, капіталовкладення, кредитування, ціноутворення, участь у прибутках і
капіталі (дивідендна політика), оподаткування, встановлення економічних норм і
нормативів, страхування, встановлення матеріальних санкціи і заохочень, цільові
комплексні програми, трансферне ціноутворення, місцеві економічні регулятори
господарської діяльності, субсидіювання, тарифне регулювання, економічні пільги та
санкції. Організаціино-правові об’єднують розпорядчі, організаціині та дисциплінарні
дії, дає підстави розглядати ці методи як адміністративні. До них відносять формування
структури органів управління, затвердження адміністративних норм і нормативів,
правове регулювання, видання наказів і розпоряджень, розробка положень, посадових
інструкціи і стандартів діяльності, виконання адміністративних функціи щодо
управління персоналом. Соціально-психологічні методи передбачають створення
сприятливого організаціиного клімату та належної організаціиної культури, створення
творчої атмосфери, мотивація нематеріальними інструментами – соціальна і моральна,
задоволення культурних і духовних потреб працівників, встановлення матеріальних
санкціи і заохочень, підтримка ініціативності, відповідальності та раціоналізаторства.
Насамперед розглянемо механізм активізації інноваціиного розвитку на основі
використання иого стратегічного потенціалу (рис. 1).
Висновки та перспективи подальших розвідок
Для ефективного використання сприятливих чинників зовнішнього середовища
для активізації процесів інноваціиного розвитку в аграрному секторі України з
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використанням обґрунтованої множини важелів макрорівня регулювання необхідною є
розробка механізмів, які дозволяють ефективно впливати на етапи процесу
інноваціиного розвитку. Дія механізмів передбачає використання інструментарію
методологічного базису управління, якии об’єднує принципи, методи, функції та закони.
ІV етап. Експлуатаційний:
реалізація об’єкту інновації
на ринку

Суб’єкти контуру інноваційної
інфраструктури

Знання та
компетенції

Суб’єкти
виробничопромислового
контуру

Проекти

Маинові
права
Об’єкти
інтелектуальної
власності
Ідеї

І етап.
Науковий: генерація
інноваціиних ідеи

ІІІ етап. Виробничий: розроблення
технологічного процесу та
впровадження до виробництва

Мережі

Стартапи

Суб’єкти науково-освітнього
контуру

Суб’єкти контуру
фінансової
підтримки

Технології
Суб’єкти
контуру влади
ІІ етап. Підготовчий: НДДКР,
маркетингові дослідження –
створення новаціи

Стратегічний потенціал: фізичнии капітал, людськии капітал, інтелектуальнии капітал,
соціальнии капітал, інституціина складова, інфраструктурна складова, науково-освітня
складова, кадрова складова
Методологічний
базис
Планування

Організація
Мотивація
Контроль
Аналіз
Регулювання
Координація

Загальні принципи:
Специфічні принципи:
❖ послідовності, (безперервності);
❖ ієрархічної
❖ врахування впливу ризиків;
комплексності факторів;
❖ зовнішнього доповнення;
❖ стійкості
❖ наукового обґрунтування;
інноваційного розвитку;
❖ цілеспрямованості;
❖ адаптивності
❖ взаємозалежності;
інноваційного розвитку;
❖ вмотивованості;
❖ стратегічної
❖ економічності;
направленості;
❖ декомпозиції;
❖ векторного
❖ ієрархічності;
Цілі:
цілепокладання;
❖ структурності;
отримання позитив❖ циклічності
❖ керованості;
ного синергетичного
інноваційного
❖ інерційності;
ефекту; орієнтири
розвитку;
❖ гнучкості;
сталого розвитку та ❖ інтегрованості;
❖ цілісності;
інклюзивного;
❖ балансу.
❖ ефективності.
дифузія знань та
❖ відповідальності.
інноваціи

Методи: ❖ економічні, ❖ організаціино-правові, ❖ соціально-психологічні
Закони: ❖ загальноекономічні (всезагальні, загальні економічні закони та специфічні);
❖ загальнофілософські; ❖ закони діалектики; ❖ закон самозбереження; ❖ закон
інформованості

Рис. 1. Механізм активізації інноваційного розвитку аграрного сектору економіки
України
Принциповими складовими механізму активізації інноваціиного розвитку аграрного сектору економіки України на основі використання иого стратегічного потенціалу
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визначено: процесну, що об’єднує етапи інноваціиної діяльності; суб’єктну, яка
відображає зацікавленість і вплив окремих учасників; об’єктну, яка об’єднує ідеї, технології, проекти, мережі, організації (стартапи), маинові права, об’єкти інтелектуальної
власності, знання та компетенції. Дія механізму передбачає узгодженість взаємодії
суб’єктів в інноваціиному процесі, використовуючи важелі і методи методологічного
базису, ґрунтуючись на принципах і законах в межах реалізації функціи, шляхом
використання складових стратегічного потенціалу інноваціиного розвитку.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
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Щурко, У. В. Стратегічне планування зміцнення конкурентоспроможності реального
сектору економіки / Уляна Василівна Щурко // Українськии журнал прикладної
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Анотація
Вступ. Стратегічне планування в сучасних умовах глобальної невизначеності має одне з
ключових значень для розвитку економіки та посилення її конкурентоспроможності.
Визначення пріоритетів, розробка програмних документів та визначення цільових
показників є особливо важливим завданням для втілення в програмах підтримки
реального сектору економіки. Формування концепцій та стратегій розвитку різних
секторів економіки в умовах постійних трансформацій є одним з пріоритетних для
вироблення стратегічної візії розвитку національної економіки. Так, в статті
проаналізовано передумови
формування
стратегічних
напрямів
зміцнення
конкурентоспроможності національної економіки з акцентом на розвиток реального
сектору економіки.
Метою статті є сформувати пропозиції з розвитку пріоритетних напрямів стратегії
зміцнення конкурентоспроможності, зокрема, в реальному секторі економіки.
Результати. На основі аналізу найновіших стратегічних документів, прийнятих в
Україні в 2020 році, виокремлено стратегічні пріоритети розвитку конкурентних
переваг. Запропоновано доповнити кожен з напрямів потенційно необхідними
програмними документами та розробленими політиками: у сфері інформаційної безпеки,
забезпечення державної безпеки, кібербезпеки, людського розвитку, економічної безпеки.
Наведено цільові показники, які варто використати в якості індикаторів досягнення
стратегічних цілей, серед яких продуктивність праці, прямі іноземні інвестиції,
номінальний ВВП на одну особу, експорт товарів і послуг.
Висновки. Розроблені рекомендації з покращення ділового клімату, мінімізації корупції на
всіх рівнях влади, розвитку транспортної інфраструктури, фінансового стимулювання
співпраці та підтримки науки та дослідження у фірмах, університетах та державних
науково-дослідних інститутах, акцентування в державній освітній компоненті на
прив’язці до потреб ринку для першочергового впровадження на рівні державної політики
стануть передумовою зміцнення конкурентоспроможності та безпеки розвитку
реального сектору економіки. Наведені пріоритетні напрями підтримки реального
сектору економіки мають суттєві акценти на розвитку потенціалу: людського,
інноваційного, креативного, що додоатково посилює важливість розвитку креативних
індустрій, що можуть стати одними з локомотивів стратегічного прориву в
економічній політиці держави.
Ключові слова: реальний сектор, конкурентоспроможність, економічна безпека,
конкурентна стратегія, пріоритети розвитку.
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STRATEGIC PLANNING FOR STRENGTHENING THE COMPETITIVENESS OF THE REAL
SECTOR OF THE ECONOMY
Abstract
Introduction. Strategic planning in today's conditions of global uncertainty is one of the key
values for economic development and strengthening its competitiveness. Setting priorities,
developing policy documents and setting targets is a particularly important task for
implementation in programs to support the real sector of the economy. The formation of concepts
and strategies for the development of various sectors of the economy in the context of constant
transformation is one of the priorities for preparing a strategic vision for the development of the
national economy. Thus, the prerequisites for the formation of strategic directions for
strengthening the competitiveness of the national economy with an emphasis on the development
of the real sector of the economy were analysed.
The purpose of the article is to form proposals for the development of priority areas of the
strengthening competitiveness strategy, in particular, in the real sector of the economy.
Results. Based on the analysis of the latest strategic documents adopted in Ukraine in 2020, the
strategic priorities for the development of competitive advantages are identified. It is proposed to
supplement each of the areas with potentially necessary policy documents and policies: in the field
of information security, national security, cybersecurity, human development, economic security.
Targets that should be used as indicators of achieving strategic goals, including key productivity,
foreign direct investment, nominal GDP per capita, exports of goods and services, are settled.
Conclusions. Recommendations for improving the business climate, minimizing corruption at all
levels of government, developing transport infrastructure, financial incentives for cooperation
and support of science and research in firms, universities and public research institutes,
emphasising of the state educational component on market needs for priority implementation at
the level of state policy will be a prerequisite for strengthening the competitiveness and security
of the real sector of the economy. These priority areas of support for the real sector of the economy
have significant emphasis on capacity development: human, innovative, creative, which further
enhances the importance of creative industries, which can be one of the locomotives of strategic
breakthrough in economic policy.
Key words: real sector, competitiveness, economic security, competitive strategies, development
priorities.
JEL classification E61; L16; L52; O21
Вступ
В умовах сучасного глобального розвитку більшість країн переглядають свої
економічні стратегії взагалі та стратегії зміцнення конкурентоспроможності зокрема.
Переваги, що були основою формування конкурентних позицій на глобальних ринках, в
більшості своїй втратили актуальність з переходом в режим роботи за протиепідемічних
обмежень. Так, перевагами забезпечення конкурентоспроможності української
економіки були (1) природні ресурси (запаси корисних копалин, родючі землі
сільськогосподарського призначення), (2) позитивний баланс між кваліфікацією
робочої сили та її оплатою, (3) вигідне транспортно-географічне положення. Водночас,
перешкоди зміцненню конкурентних позицій держави: несприятливий інвестиційний
клімат та умови для попиту на продукцію на внутрішньому ринку чи відсутність
конкуренції в окремих галузях економіки через високий рівень монополізму стали
критичними в умовах сучасних обмежень.
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Стратегії розвитку економіки країни великою мірою базуються на моделях
економічного розвитку, притаманного конкретній країні. В. Ломакін виокремлює
розподіл групи розвинених країн за основними моделями, що лежать в основі
формування економічної стратегії на: (1) ліберальну, (2) корпоративістську та (3)
соціально-ринкову [1]. Ковалевський В., Козак Ю. та ін. окреслюють ключову рису
ліберальної моделі розвитку як мінімальне втручання урядових структур у механізм
взаємодії підприємців і найманих працівників. Корпоративістська модель передбачає
активну роль держави в регулюванні соціально-економічних відносин і високий рівень
соціального партнерства між робітниками й роботодавцями. Ця модель має два
різновиди: демократичний та ієрархічний корпоративізм. Модель демократичного
корпоративізму найбільш поширена в скандинавських країнах, особливо в Швеції.
Ієрархічний корпоративізм притаманний Японії, тому він одержав ще назву
японської моделі. Її характерною особливістю є активне втручання уряду в економічне
регулювання при незначній частці державної власності в економіці. Соціально-ринкова
модель розвитку найбільш характерна для Німеччини. Важливою її рисою є підтримка
малозабезпечених верств населення й загалом потребуючих [2, c. 129-131].
Мета та завдання статті
Аналізуючи моделі та підходи до формування стратегій в різних країнах світу,
важливо врахувати найкращі практики та досвід для вироблення власних стратегічних
напрямів з врахуванням сучасних тенденцій та викликів. Так, метою роботи є
сформувати пропозиції з розвитку пріоритетних напрямів стратегії зміцнення
конкурентоспроможності, зокрема в реальному секторі економіки.
Виклад основного матеріалу
Зважаючи на видозмінені обставини та потребу у виробленні нових стратегічних
документів для посилення національної конкурентоспроможності, варто візійно підійти
до роботи над ключовими напрямами (1) формування конкурентних умов для бізнесу та
інвестицій, відновивши довіру до держави, (2) стимулювання розвитку інновацій та
модернізації окремих секторів економіки для забезпечення конкурентних позицій на
світових ринках, та (3) сприяння розвитку людського капіталу. Подібними є пріоритети,
окреслені урядом в стратегічному документі «Вектори економічного розвитку 2030» [3].
Розвиток стратегічних напрямів захисту національних інтересів потребує
вдосконалення фундаментальних документів, на основі яких базується формування
безпекового простору, в тому числі економічного. З прийняттям Стратегії національної
безпеки України «Безпека людини – безпека країни» у вересні 2020 року [4] з’явилися
нові напрями безпекового розвитку, що враховують основні сучасні загрози, спричинені
тривалою російською військовою агресією на сході та наслідками карантинного режиму.
Важливим у цьому зв’язку є декларування впровадження системи стіикості, що
складається з кількох аспектів і торкається різних сфер: від оцінки та ідентифікації
загроз до налагодження ефективних комунікаціиних каналів. Останнє особливо гостро
необхідно в умовах «онлаинової» діисності, гібридної віини та інформаціиного тиску з
боку Росії. Для формулювання інформаціиного «пакета» на виході, треба акцентувати на
впровадженні стратегічного планування, ефективного антикризового менеджменту.
Такими основними напрямами безпеки розвитку, що стосуються реального сектору
економіки та можуть стати «вказівниками до дії» в документі окреслені: (1) стратегічнии та кризовии менеджмент на основі міжнародних документів (рекомендаціи
НАТО, зокрема), (2) система стіикості та безпеки критичної інфраструктури через посилення державно-приватного партнерства, (3) цифрова трансформація на основі новітніх
інформаціиних технологіи, (4) підтримка науково-освітньої сфери для розвитку людського капіталу, (5) забезпечення конкурентоспроможності різних секторів економіки (в
т.ч. ракето- та кораблебудування та ін.), (6) формування ключових програмних
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документів на основі Стратегії (зокрема, стратегії економічної безпеки, Стратегії
людського розвитку тощо). Опрацювання ключових документів «Вектори економічного
розвитку 2030» та Стратегії національної безпеки України «Безпека людини – безпека
країни» стало підставою для розробки моделі посилення конкурентоспроможності та
безпеки розвитку з прив’язкою до підстав для формування подальших стратегічних
документів. Така модель (рис. 1) підкреслює основні напрями зміцнення безпеки,
закцентовані в обох документах, та виводить передумови для підготовки наступних
важливих системних рішень за різними напрямами та сферами управління державою.

система стіикості та безпеки
критичної
інфраструктури
через посилення державно-приватного
партнерства

- створення системи стратегічних комунікаціи;
- публічне обговорення актуальних проблем суспільного розвитку,
підвищення рівня медіакультури суспільства, виховання критичного
мислення при роботі в інфопросторі;
- розвиток конкуренції у сфері надання інформаціиних послуг,
- виконання державою первинних функціи (безпекова,
зовнішньополітична, соціальна, регуляторна), інші – в приватнии
сектор,
- завершення процесу децентралізації і формування життєздатних ОТГ.

Стратегія забезпечення
державної безпеки

цифрова
трансформація
на основі
новітніх інформаціиних
технологіи

- поширення цифрової грамотності;
- забезпечення надання адміністративних послуг через безпечне «єдине
вікно»;
- розвиток системи кібербезпеки – гарантування кіберстіикості
національної інформаціиної інфраструктури.

Стратегія
кібербезпеки
України

розвиток людського капіталу
через підтримку науково-освітньої
сфери

- створення робочих місць в Україні;
- модернізація системи дошкільної, середньої освіти, професіиної та
вищої освіти;
- приведення освітніх стандартів у відповідність із потребами
суспільного розвитку та кращими світовими зразками;
- створити сприятливі умови, для розвитку науки, науково-дослідницької інфраструктури, взаємодії із державним і приватним сектором,
інноваціи;
- створення умов для к-ного розвитку, популяризації мистецтва.

Стратегія людського
розвитку

забезпечення
конкурентоспр
оможності
різних секторів
економіки

- підтримка авіаціиної та космічної галузеи та інших з потенціалом
виробництва високотехнологічної продукції;
- забезпечення дерегуляції, демонополізації та детінізації;
- створення конкурентних умов для залучення інвестиціи;
- запроваджувати новітні технології в інформаціиніи та
телекомунікаціиніи сферах;
- впровадження надіиного механізму контролю за використанням нових
технологіи для гарантування безпеки людини і довкілля;
- реформування земельних відносин і модернізація транспортної
інфраструктури.

Стратегія економічної
безпеки

- оцінка ризиків, своєчасна ідентифікація загроз і визначення
стратегічнии та
вразливостеи;
кризовии
- впровадження універсальних протоколів реагування на кризу;
менеджмент
- координація та взаємодія органів сектору безпеки, державних органів,
на основі
територіальних громад, бізнесу, громадянського суспільства і населення
міжнародних
у реагуванні на загрози;
документів
- поширення знань і навичок у ціи сфері та налагодження надіиних
каналів комунікації.

Стратегія
інформаціиної
безпеки

Система конкурентоспроможності та безпеки розвитку економіки

Рис. 1. Система зміцнення конкурентоспроможності та безпеки розвитку
економіки з потенційними стратегічними документами
Складено автором
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Розробляючи стратегічні документи для розвитку економіки та національної
конкурентоспроможності варто також орієнтуватися на моніторинг стану та викликів
економіки в посткарантиннии період.
За оцінками уряду при підготовці Стратегії 2030, нереалізовании потенціал
України станом на 2020 р. становить 1 трлн дол. США. Сама реалізація стратегії
насамперед потребує формування конкурентоспроможних умов для інвестиціи і
розвитку бізнесу, стимулювання розвитку інноваціи і модернізацію окремих секторів
економіки для посилення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
міжнародних ринках, розвиток людського капіталу та відстоювання боротьби за «відтік
мізків». Для адекватної оцінки та формування векторів розвитку, необхідно окреслити
ключові критерії, за якими варто встановлювати стандарти для досягнення в межах
пропонованої стратегії. Так, такими, зокрема, є прямі іноземні інвестиції,
продуктивність праці, торгівельнии баланс, номінальнии ВВП (табл. 1.).
Таблиця 1. Поточні та цільові показники індикаторів для формування
стратегічних документів зі зміцнення конкурентоспроможності
Індикатор
Продуктивність праці, дол.
США на працівника
Прямі іноземні інвестиції,
млрд дол. США
Номінальнии ВВП на одну
особу, дол. США
Експорт товарів і послуг,
млрд дол. США

Україна

2019 р.
Словаччина

Польща

Цільовии показник
індикатора, 2030 р.

8,286

67,618

64,487

18 400 - 26 000

5.8

2,449

13,221

15 - 23

3 659

21 039

15 595

7 300 - 11 200

67

89,68

267,063

120 - 160

Складено автором за: [5, 6, 7, 8]
При побудові прогнозів та формуванні перспективних напрямів стратегії
економічного розвитку [3, с. 8] бралися до уваги подібні показники, проте, дані, на основі
яких будувалися прогнози та критерії вдосконалення, не відповідали реальним
показникам, наведеним на офіціиних сторінках ЄС та держав-членів. Такі
невідповідності самі по собі є загрозою економічніи безпеці, бо прогноз будується на
недостовірних даних. Планування економічного зростання повинно включати різні
періоди, де наипершим є саме забезпечення конкурентоспроможності, за яким може ити
інноваціине зростання та сталии розвиток – як останніи етап.
Так, наиближчі 5 років для зміцнення конкурентоспроможності треба робити
акценти на стимулюванні розвитку бізнесу, модернізації виробництв, збільшенні
обсягів та локалізації експорту та розвитку проф-тех та вищої освіти. На цьому ж етапі
необхідно працювати над конкуренцією за капітал (через прямі іноземні, внутрішні та
державні інвестиції) та за ринки товарів і послуг (підприємництво та регіональнии
розвиток, цифрова економіка).
В контексті формування безпеки розвитку кінцевою метою є забезпечення
належного рівня якості життя та добробуту населення. Будь-яка стратегія розвитку чи
зміцнення конкурентоспроможності повинна орієнтуватися на забезпечення інтересів
перш за все громадян, чи то в публічному, чи в приватному просторі, чи в господарських
відносинах. Конкуренція в такому випадку відбувається в послідовності: за капітал – за
ринки товарів і послуг – за людськии капітал. На стадії конкуренції за капітал
насамперед потрібно залучати різні види інвестиціи: прямі іноземні, внутрішні,
державні, що підтримуватимуть розвиток ринків конкурентної продукції. На ціи стадії
пріоритетними стають капіталомісткі та інноваціині індустрії (в т.ч. культурні та
креативні індустрії) та інфраструктурні сектори.
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Формуючи стратегію економічного розвитку на макроекономічному рівні,
важливим є швидке реагування на виклики сучасності, що додалися до традиціиних
перешкод і загроз. Так, незмінним елементом стратегічного планування стала світова
криза, спричинена пандемією коронавірусу, що змусила держави та регіони
переформатувати свою діяльність та перезавантажити класичні механізми
функціонування економіки. Супутніми також стали уповільнення економічного
зростання та фінансова залежність від міжнародних інституціи, яка, своєю чергою,
провокує надмірну залежність від позик і нарощування зовнішнього боргу, що лягає
тягарем на наступні покоління (і жодним чином не сприяє підвищенню якості життя
населення, що є ключовим чинником економічних реформ).
Вироблення системи зміцнення рівня економічної безпеки макрорівня подано на
рис. 2, що включає сучасні загрози безпеці розвитку, потенціині пріоритетні напрями
економічного зростання та критерії, відповідно до яких ставитимуться маибутні цілі.
Загрози економічніи безпеці

- Глобальна економічна криза,
пандемія, нерівномірність
економічного відновлення;
- уповільнені темпи
економічного зростання;
- фінансова залежність країни
від міжнародних інституціи
- зростання дефіциту
бюджету;
- проблеми з обслуговуванням
зростаючого державного
боргу.

Пріоритети забезпечення
економічного зростання

Індикатори зміцнення
економічної безпеки

- Залучення іноземних інвестиціи;
- стимулювання внутрішнього
інвестування;
- підвищення рівня добробуту
населення для зміцнення
купівельної спроможності;
- стимулювання експорту товарів і
послуг (продукція креативних
індустріи тут має особливі
перспективи);
- створення сучасної інфраструктури ринку капіталів
-оптимізація структури
державного боргу;
- контроль рівня дефіциту
бюджету.

- Середньорічні темпи
зростання ВВП ≥ 7%;
- ВВП на одну особу ≥ 10 тис
дол США;
- приплив ППІ ≥ 5% ВВП на
рік;
-дефіцит бюджету – 2-3%
ВВП;
- зниження рівня безробіття
до 5%;
- відношення державного
боргу до ВВП 30-40%;
- обсяг безготівкових
розрахунків – 85%;

Рис. 2. Система забезпечення економічної безпеки макрорівня
Складено автором
Важливим з огляду на добробут населення є показник «ВВП на одну особу», що в
критеріях зміцнення економіки запропоновано в розмірі понад 10 тис. дол. США на рік.
Так, у 2018 р., за даними МВФ, Україна за цим показником (розрахованим за ПКС)
посідала 111 місце, а за номінальним – 128 місце (2,963 дол. США), у тои час, як показник
у сусідніх країнах становив: Білорусь – 6,306 дол., Румунія – 12,285 дол., Польща –
15,431 дол., Словаччина – 19,582 дол. [9]. Зважаючи на такі дані, можна вважати Україну
далекою від «країни добробуту», ще и зважаючи, що в розрахунок ВВП на одну особу
включають усі доходи: офіціині, неофіціині, перекази трудових мігрантів. Науковціавтори дослідження «Економічне відродження через індустріальнии розвиток України»
до структури реальних доходів населення відносять (1) зарплату – 51,7% (офіціину,
тіньову, отриману за кордоном), (2) соціальні виплати і трансферти – 27,8%, (3) доходи
від власності та підприємницької діяльності – 3,3% і 17,3% відповідно [10].
Для реалізації ефективної стратегії зміцнення конкурентоспроможності варто
зосередитися на впровадженні змін за ключовими напрямами:
1) покращення ділового клімату: впорядкування державного управління,
спрощення процедури взаємодії між платниками податків і державою; скасування
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складних бюрократичних вимог до підприємців, сприяння цифровій трансформації та
інноваційній діяльності,
2) усунення корупції на всіх рівнях влади та реформування судової системи;
відновлення довгострокової стійкості державних фінансів, особливо, в період
відновлення економіки після наслідків пандемії). Створення достатнього запасу
резервів для убезпечення державної казни від зовнішніх шоків,
3) розвиток транспортної інфраструктури (усіх видів), що дасть змогу зміцнити
не лише енергетичну безпеку (у випадку з транспортуванням енергоносіїв), але й
продовольчу, промислову та інші (у випадку з розвитком транспортної мережі: ремонт,
реконструкція, будівництво),
4) підтримання науки та дослідження у фірмах, університетах та державних
науково-дослідних інститутах, фінансово мотивуючи їх співпрацю. Важливо
фінансувати дослідження в університетах для стимулювання проводити їх у співпраці з
приватним сектором відповідно до міжнародних стандартів; впровадити систему
«інвентаризації» випускників (за прикладом Великої Британії) з використанням
адміністративних даних і даних з періодичних опитувань випускників і роботодавців,
5) акцентувати в державній освітній компоненті на прив’язці до потреб ринку (з
профорієнтаційними заняттями, специфікою класів з прив’язкою до певної професії – ІТ,
туризм, гастрономія, біотехнології… з «опікою» конкретних фірм).
Наведені пріоритетні напрями підтримки реального сектору економіки мають
суттєві акценти на розвитку потенціалу: людського, інноваційного, креативного, що
додоатково посилює важливість розвитку креативних індустрій. Вони можуть стати
одними з локомотивів стратегічного прориву в економічній політиці держави.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Розробка політик підтримки розвитку реального сектору вимагає, поряд з
грантами, залучення додаткових інструментів, як от інвестування в програми розбудови
потенціалу. Проте, щоб не відбулося «втоми» від нарощування потенціалу, варто
запроваджувати ефективнішии спосіб – мережування, залучаючи креативні центри чи
подібні установи до співпраці. Це дасть змогу зосереджуватися на зміцненні таких
можливостеи в організаціях ККІ, як (1) самоорганізація, (2) створення мереж (кластерів),
(3) самоуправління. При організації навчання в межах такого нарощування потенціалу
варто запроваджувати чіткіші критерії відбору конкурсних проектів-пропозиціи, де,
поряд з креативністю, прослідковується зрозумілии та аргументовании ефект для
суспільства, середовища и економіки. Так, акцентування на підтримці креативних
індустріи та інноваціиного виробництва як одних з пріоритетів розвитку реального
сектору стане ґрунтовною передумовою формування потужної стратегії зміцнення
конкурентоспроможності.
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КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ В
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
Шрам, П. І. Корпоративнии контроль у системі розподілу економічної влади в
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Анотація
Вступ. Розгляд природи та вивчення механізмів здійснення економічної влади переважно
відбувається на рівні економічної системи суспільства. Необхідність узагальнення
закономірностей формування та розподілу корпоративного контролю в акціонерних
підприємствах визначає доцільність поглибленого вивчення зазначених питань у
контексті трансформації системи економічної влади.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці положень щодо
узагальнення ролі та значення корпоративного контролю в системі розподілу
економічної влади в акціонерному товаристві.
Результати. Доведено, що формування та структуризація системи економічної влади
визначається домінуючим у суспільстві інституціональним підґрунтям щодо
встановлення та розподілу прав власності, що характеризують можливості щодо
надання окремими агентами та групами осіб впливу на ухвалення рішень стосовно
розподілу та використання ресурсів та багатства, створення та розподілу вироблених
благ, привласнення результатів виробництва та ін. Виняткового значення при
формуванні системи економічної влади в акціонерних товариствах набувають прояви
специфічних властивостей корпоративної організації бізнесу. Особливості виникнення
корпоративного контролю обумовлюються загальною структурою капіталу
акціонерного товариства та конфігурацією відносин між ключовими учасниками
корпоративного співробітництва, що безпосередньо впливають на поведінку суб'єктів
відповідних відносин. Визначено базові варіанти структури акціонерної власності, що
визначають певні моделі виникнення корпоративного контролю: наявність акціонераінсайдера з підконтрольним пакетом акцій; наявність акціонера-аутсайдера з
підконтрольним пакетом акцій; інсайдерська концентрація при володінні акцій; змішана
концентрація при володінні акціями; аутсайдерська концентрація при володінні акціями;
розпорошене володіння акціями.
Висновки. Можливість виникнення корпоративного контролю в системі розподілу
економічної влади в акціонерному товаристві обумовлена здатністю окремих суб’єктів
надавати вплив на прийняття певних стратегічних і поточних рішень, а також на
процес управління корпорацією в цілому.
Ключові слова: економічна влада, корпоративне управління, корпоративні відносини,
корпоративний контроль, акціонерне товариство.
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CORPORATE CONTROL IN ECONOMIC POWER DISTRIBUTION SYSTEM AT A JOINTSTOCK COMPANY
Abstract
Introduction. The nature consideration and economic power mechanisms studied are mainly
carried out at society economic system's level. The need to generalize the patterns of joint-stock
companies corporate control formation and distribution determines the in-depth study feasibility
of given issues through economic power transformation.
The purpose of the scientific paper is to theoretically substantiate and develop provisions for
generalizing the role and importance of corporate control within a joint-stock company's
economic power distribution.
Methods. The monographic method, analysis and synthesis methods, and scientific comparison
methods have been used during the study performance.
Results. It has been proved that the society's dominant institutional basis for the property rights
establishment and distribution determines economic power system formation and structuring.
This institutional basis characterizes the opportunities provided by individual agents and groups
of individuals to influence the decisions about resources and wealth allocation, produced goods
creation and distribution, production results appropriation. The specific properties
manifestations of corporate business organization are getting the exceptional importance during
the joint-stock companies economic power system formation. The peculiarities of corporate
control emergence are determined by the joint-stock company general capital structure and by
the relations configuration of the corporate cooperation among key participants. The mentioned
peculiarities have a direct influence on the corporate relations subject's behavior. Shareholder
ownership structure basic options, which defining corporate control specific models, have been
identified. These variants are: the shareholder-insider with a controlling stake; the shareholderoutsider with a controlling stake; insider concentration in stock ownership; mixed concentration
in stock ownership; outsider concentration in stock ownership; scattered ownership of shares.
Conclusions. The possibility of corporate control emergence within the joint-stock company
economic power distribution is grounded on the individual entities' ability to influence certain
strategic and current decisions and corporation management processes.
Keywords: economic power, corporate governance, corporate relations, corporate control, jointstock company.
JEL classification: G34; O16
Вступ
Виникнення потужного корпоративного сектору, представленого великою
кількістю суб’єктів господарювання, утворених у формі господарських товариств, було
обумовлено здіисненням масштабних процесів ринкових реформ, що за останні
десятиріччя докорінним чином змінили господарськии устріи національної економіки.
Первісне утворення більшості вітчизняних акціонерних компаніи (приватних та публічних) було пов’язано із корпоратизацією та приватизацією маина державних підприємств. Започаткування та подальша діяльність інших видів господарських товариств (з
обмеженою, додатковою та повною відповідальністю) стало відображенням процесів
активізації підприємницької ініціативи економічно активного прошарку населення в
напрямі задоволення попиту в різних сегментах споживчого ринку, розвитку малого
бізнесу та ін. Проте спільною ознакою та особливістю для господарських товариств,
безвідносно до сфери та масштабів здіиснюваних господарських операціи, є наявність
складного механізму колективного управління, в основу якого покладено суперечливии
комплекс відносин учасників корпоративного бізнесу щодо оформлення та реалізації
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повноважень з корпоративного управління і контролю в системі розподілу економічної
влади. Особливу роль, значення та вагомість створення такого механізму набуває при
використанні організаціино-правової форми акціонерного товариства, що пов’язана з
необхідністю узгодження та гармонізації інтересів великої кількості зацікавлених у
діяльності корпорації різних індивідів та груп осіб.
Теоретичні та практичні аспекти формування та розподілу корпоративного контролю в акціонерних товариствах розглядалися в роботах багатьох авторитетних вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Н. Ваккур [18], А. Воронкова [7], О. Габов [1],
Я. Грітанс [3], Т. Заицева [10], О. Кібенко [6], Г. Козаченко [7], А. Котов [10], Ю. Мірясов [8],
А. Педько [9], О. Попов [10], З. Херрера [18], А. Черпак [12], І. Шишкіна [13] та ін.
Виникнення та реалізація можливостеи здіиснення корпоративного контролю
звичаино пов’язується тільки з розподілом (в межах структури власності та системи
управління, що склалися в корпорації) прав та компетенціи стосовно впливу на процеси
прииняття управлінських рішень. Проте розгляд джерел утворення відповідних
владних повноважень при цьому наичастіше залишається поза увагою дослідників. З
іншого боку, в змістовних дослідженнях, результати яких викладені у фундаментальних
працях таких авторитетних науковців, як Д. Гелбреит [15], А. Герасименко [2],
В. Дементьєв [4], Д. Задихаило [5], Я. Таката [17], Е. Тоффлер [11], Р. Холтон [16],
О. Шнипко [14] та ін., узагальнення проблематики встановлення природи та вивчення
механізмів здіиснення економічної влади переважно стосується економічної системи
суспільства, що перебуває на надзвичаино високому рівні. Водночас необхідність
узагальнення закономірностеи формування та розподілу корпоративного контролю в
акціонерних підприємствах у широкіи площині трансформації системи економічної
влади визначає доцільність подальшого поглибленого вивчення зазначених питань.
Мета та завдання дослідження
Мета даної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці положень
щодо узагальнення ролі та значення корпоративного контролю в системі розподілу
економічної влади в акціонерному товаристві.
Виклад основного матеріалу дослідження
Акціонерне товариство являє собою складну організаціино-правову форму
упорядкування широкого кола економічних відносин, пов’язаних із здіисненням
великих масштабів господарських операціи, а також із залученням та використанням
значних обсягів капітальних ресурсів. Підтримка ефективності управління акціонерним
товариством передбачає також необхідність узгодження великої кількості
різноспрямованих інтересів та очікувань широкого кола осіб, зацікавлених в діяльності
корпорації. Забезпечення збалансованості та гармоніиності співробітництва різних
учасників корпорації прямо залежить та визначається ступенем сформованості системи
економічної влади в акціонерному товаристві.
Економічна влада являє собою одне з наибільш складних явищ господарського
життя, через яке відбувається узгодження структурної побудови та механізму управління підприємством із широким колом процесів суспільного життя. Так, О. Шнипко
[14, с.5] пропонує розглядати економічну владу в площині виникнення контролю над
розподілом та використанням економічних ресурсів як джерелами забезпечення
приватних, групових та суспільних інтересів і потреб. Змістовне наповнення владних
повноважень, що ототожнюються при цьому із контролем, О. Шнипко [14, с.5] пов’язує із
сформованими (в межах розподілу та ієрархії, характеру рівноваги влади, що склалися в
певніи економічніи системі) здатністю та способами надання впливу на різні види
господарської діяльності. Д. Задихаило [5, с.5] зазначає, що саме регулювання розподілу
економічної влади являє сутність та основу державної економічної політики, через яку
в цілому здіиснюється конституціоналізація господарського устрою суспільства.
Р. Холтон [16, с.142] при цьому підкреслює, що власне можливість ефективного
вирішення будь-яких економічних питань нерозривно пов’язана із забезпеченням
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стіикості розподілу владних повноважень, а також із досягненням збалансованості
відносин, що супроводжують реалізацію такого роду компетенціи та прав. В розвиток
такого підходу В. Дементьєв [4, с.188] наголошує, що в цілому організаціино-економічне
оформлення явищ та процесів, сукупність яких становить інституціональнии простір
виробничо-господарських та ринково-розподільних зв’язків, визначається насамперед
конфігурацією владної складової суспільного устрою. Я. Таката [17, с.87-88] з цього ж
приводу зазначає, що для узагальнення фундаментальних закономірностеи розвитку
економічної системи доцільність урахування впливу розподілу владних повноважень та
можливостеи слід порівняти із урахуванням властивостеи корисності виробничих
ресурсів та виготовлених на їх основі благ.
Таким чином, формування та структуризація системи економічної влади
визначається насамперед домінуючим у суспільстві інституціональним підґрунтям
щодо встановлення та розподілу прав власності, що характеризують можливості щодо
надання окремими агентами та групами осіб (носіями владних прав та повноважень)
впливу на ухвалення рішень стосовно розподілу та використання ресурсів та багатства,
створення та розподілу вироблених благ, привласнення результатів виробництва та ін.
Крім того, при формуванні системи економічної влади в межах окремих суб’єктів
господарювання знаходять вираз локальні (підприємницькі) особливості реалізації
вольових виявів щодо розпорядження капіталом підприємств. Виняткове значення при
цьому в акціонерних товариствах набувають прояви специфічних властивостеи
корпоративної організації бізнесу, що пов’язані із характерними властивостями
корпораціи, такими як розмежування прав власності від функціи управління,
господарська автономія та відокремленість товариства від власників та засновників,
обмеженість відповідальності акціонерів, необмеженість терміну існування та обсягів
залучення капіталу акціонерного товариства та ін.
Зокрема, А. Герасименко [2, с.32-33] підкреслює, що корпоратизація бізнесу прямо
пов’язана із позбавленням капіталістичної власності від ознак персоніфікації (від
домінування проявів одноосібної особистої волі власника-капіталіста), особливо
значущих у сферах ухвалення господарських рішень та розпорядження коштами
підприємства. Перехід владних повноважень, що супроводжує посилення
корпоративних властивостеи акціонерних компаніи, А. Герасименко [2, с.33] пропонує
при цьому розглядати щонаименше у двох напрямах. По-перше, внаслідок розширення
кола акціонерів відбувається зростання (до вирішального рівня) значення впливу
колегіального керівництва (ради директорів або інших вищих представницьких органів
управління корпорацією) на відміну від переважання персонального впливу єдиного
власника-капіталіста. По-друге, зростання складності управлінських процесів
регулювання різних аспектів функціонування та розвитку великих корпоративних
структур бізнесу визначає неминучість своєрідної диверсифікації (розпорошення)
владних компетенціи між різними рівнями управління та центрами прииняття рішень,
що, з точки зору Д. Гелбреита [15, с.94], у сукупності складають техноструктуру
корпораціи. З іншого боку, як підкреслює В. Мірясов [8, с.37], наслідками характерного
для сучасності зростання розпорошеності часток акціонерної власності та формування
структури «заочної власності» (представленої прошарком інвесторів, що прагнуть до
отримання прибутку від володіння цінними паперами через операції на фондовому
ринку) стає посилення владно-розпорядницького впливу фінансових посередників на
корпорації в реальному секторі економіки.
Складність структурної побудови та різноманіття використовуваних механізмів
управління корпоративним бізнесом визначає суперечливість розподілу економічної
влади в акціонерному товаристві, що реалізується через систему корпоративного
контролю. Суперечливии та неоднозначнии характер встановлення при цьому
економічної влади знаходить відображення у розбіжності підходів щодо визначення
природи корпоративного контролю як способу реалізації економічної влади в
акціонерному товаристві. Так, О. Кібенко [6, с. 183] наголошує на безпосередності
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зв’язку між володінням контрольним пакетом акціи та утворенням можливості та
здатності щодо надання впливу на управління корпорацією. Крім того, Г. Козаченко та
А. Воронкова [7, с. 99], А Черпак [12, с. 30], виходячи із визнання колективнорозподіленої природи акціонерної власності, вказують, що виникнення такого роду
можливості-здатності необов’язково буде пов’язано із затвердженням формальних прав
володіння більшістю корпоративних прав (а, отже, може бути результатом утворення
різного формату коаліціи власників, об’єднаних спільністю розуміння власних інтересів
в управлінні товариством).
З іншого боку, Я. Гританс [3, с. 9] наголошує на тому, що корпоративнии контроль
як здатність щодо надання значущого впливу на корпоративнии розвиток може
проявлятися не тільки в безпосередньому (формальному) затвердженні певних
управлінських рішень, але и у цілому при домінуванні (неформальному) інтересів певної
групи учасників (володарів владних повноважень) над очікуваннями інших
зацікавлених осіб. З точки зору О. Попова, А. Котова, Т. Заицевої [10, с. 89-90],
особливість прояву феномену гнучкості корпоративного контролю відносно інших,
більш жорстких механізмів затвердження економічної влади полягає насамперед у
суттєвому розширенні кола прав та компетенціи претендентів (індивідів та груп осіб)
на отримання влади порівняно до більш традиціиного для цього підґрунтя (формальне
володіння частками капіталу акціонерного товариства).
А. Габов [1, с. 12] пов’язує виникнення такого роду прав та компетенціи із
створенням певних корпоративних можливостеи для реалізації економічної влади, в
основі яких можуть знаходитися як права, що витікають із безпосереднього володіння
акціями, так і додаткові повноваження, встановлені через укладання угод між
учасниками процесів корпоративного співробітництва, а також визначені внаслідок
впливу різних інших факторів. До складу такого роду факторів, на думку А. Педько
[9, с. 69], належать насамперед фінансові аспекти функціонування корпорації, які
знаходять відбиття у підтримці здатності окремих суб’єктів щодо надання впливу на
розподіл фінансових потоків відповідно до сформованих цілеи та інтересів у напрямку
утворення та використання результатів діяльності товариства. І. Шиткіна [13, с. 146] у
розвиток такого підходу наголошує на доцільності розширення операціиних та
функціональних сфер, у межах яких відбувається реалізація корпоративного контролю
відповідно до характеру цільових очікувань учасників корпоративних відносин.
Таким
чином,
особливості
виникнення
корпоративного
контролю
обумовлюються загальною структурою капіталу акціонерного товариства та
конфігурацією відносин між ключовими учасниками корпоративного співробітництва,
що безпосередньо впливають на поведінку суб'єктів відповідних відносин. Базовими
варіантами структури акціонерної власності, що визначають певні моделі виникнення
корпоративного контролю, слід вважати такі: наявність акціонера-інсаидера з
підконтрольним пакетом акціи; наявність акціонера-аутсаидера з підконтрольним
пакетом акціи; інсаидерська (представлена «внутрішніми» акціонерами) концентрація
при володінні акціи; змішана (представлена як інсаидерами, так і аутсаидерами)
концентрація при володінні акціями; аутсаидерська концентрація при володінні
акціями; розпорошене (без чітко виділеної консолідованої групи власників-акціонерів,
об’єднаних спільними цілями) володіння акціями.
Таким чином, володіння контрольним пакетом акціи акціонерного товариства
надає акціонеру можливість використання широкого кола інструментів впливу. Проте
обов’язковою умовою щодо реалізації такої можливості стає залучення власника до
активної участі у процесах прииняття управлінських рішень, що дозволяє також
обмежити певною мірою здатність виявлення аналогічного впливу з боку інших
акціонерів. Поєднання функції управління і права власності знижує витрати акціонера
щодо здіиснення суто управлінської функції контролю над діяльністю виконавчих
органів. У такіи ситуації видається також утрудненою реалізація сторонніх спроб щодо
недружнього поглинання акціонерного товариства (або перехоплення корпоративного
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контролю). Навпаки, власник з контрольним пакетом акціи звичаино може прагнути до
отримання повного контролю над підприємством шляхом скупки акціи у міноритарних
акціонерів. При паритетності володіння корпоративними правами баланс розподілу
функціи управління та права власності, наичастіше, буде залежати від здатності
володарів значних за обсягами пакетів акціи досягати коаліціиної згоди. Крім того, в
даніи ситуації ефективність діяльності акціонерного товариства та иого здатність щодо
забезпечення інтересів аутсаидерів значною мірою буде залежати від мотивації
виконавчого персоналу.
Концентроване володіння, представлене декількома акціонерами з приблизно
однаковими пакетами акціи, дає підставу власникам для більшої концентрації належних
ним пакетів акціи. У такіи ситуації існує ризик формування антагоністичних коаліціи,
що, так або інакше, буде відбиватися на забезпеченні інтересів решти груп учасників
корпоративних відносин.
При розпорошеному володінні контроль фактично належить менеджменту
підприємства. За даної структури власності витрати на контроль за менеджерами
будуть знаходитися на значно вищому рівні відносно до розглянутих вище ситуаціи. На
перетворення такого роду структури власності можуть вплинути наступні фактори:
особливість галузі та ринку, де функціонує акціонерне товариство, масштаби бізнесу, які
и визначають корпоративні інтереси існуючих та потенціиних суб'єктів корпоративного
контролю, та ін.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Можливість виникнення корпоративного контролю в системі розподілу
економічної влади в акціонерному товаристві обумовлена здатністю окремих суб’єктів
впливати на прииняття певних стратегічних і поточних рішень, а також на процес
управління корпорацією в цілому. Дана умова є обов'язковою, але недостатньою для
реалізації корпоративного контролю як інструменту забезпечення корпоративних
інтересів. Реалізація корпоративного контролю має сенс при наявності декількох
суб'єктів (претендентів на економічну владу в акціонерному товаристві), оскільки в
іншому випадку буде відсутньою необхідність иого реалізації. Напрями подальших
досліджень у даніи сфері пов’язані з виявленням закономірностеи розподілу
корпоративного контролю в умовах економічної інтеграції акціонерних товариств.

Список літератури
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Габов А. В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ:
проблемы правового регулирования. М. : Статут, 2005. 412 с.
Герасименко А. Монополія та економічна влада: історико-економічнии аналіз.
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2012.
№ 3. С. 23-35.
Гританс Я. М.
Корпоративные
отношения:
Правовое
регулирование
организационных форм. М. : Волтерс Клувер, 2005. 160 с.
Дементьев В.В. Экономика как система власти. Донецк: Каштан. 2003. 404 с.
Задихаило Д. Економічна влада в контексті правового регулювання господарських
відносин. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 4. С. 163-171.
Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины. Харьков : Эспада. 2001. 288 с.
Козаченко Г. В., Воронкова А. Е. Корпоративное управление. Київ : Лібра, 2004. 367 с.
Мірясов Ю.О. Інститут "заочної власності" і економічна влада. Соціальна економіка.
2016. № 2. С. 31-38.
Педько А. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах.
Київ: Києво-Могилянська акад., 2008. 328 с.
Попов О. Є., Котов А. М., Заицева Т. Г. Розподіл і реалізація корпоративного
контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства: монографія. Харків:
Інжек, 2009. 320 с.

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
220

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М.: ООО «Йздательство АСТ», 2001. 669 с.
Черпак А. Є. Суб’єкти та об’єкти корпоративного контролю в умовах трансформації
економіки. Ринок цінних паперів України. 2004. № 12. С. 29–39.
Шиткина Й. С. Корпоративное право. М. : Волтерс-Клувер, 2008. 500 с.
Шнипко О.С. Економічна влада: у пошуках дефініціи-абсолютів. Економіка та
держава. 2011. № 11. С. 4-6
Galbraith J. The New Industrial State. Princeton University Press; Revised edition ed.,
2007. 576 р.
Holton R. Economy and Society. London: Routledge. 1992. 231 p.
Takata Y. Power Theory of Economics. New York: St. Martins Press. 1995. 199 p.
Vakkur N. V., Herrera Z. J. Corporate Governance Regulation. How Poor Management Is
Destroying the Global Economy. New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. 279 p.

References
1.

Habov, A. V. (2005). Sdelky s zaynteresovannostʹyu v praktyke aktsyonernykh obshchestv:
problemy pravovoho rehulyrovanyya. [Transactions with interest in the practice of joint
stock companies: problems of legal regulation]. Statut. Moscow. Russia.
2.
Herasymenko, A. (2012). «Monopoly and economic power: historical and economic analysis».
Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu. № 3, рр. 23-35.
3.
Hrytans, Ya. M. (2005). Korporatyvnye otnoshenyya: Pravovoe rehulyrovanye
orhanyzatsyonnykh form. [Corporate relations: Legal regulation of organizational forms].
Volters Kluver. Moscow. Russia. Ukraine.
4.
Dementʹev, V. V. (2003). Ékonomyka kak systema vlasty. [Economy as a system of power].
Kashtan. Donetsk. Ukraine.
5.
Zadykhaylo, D. (2013). «Economic power in the context of legal regulation of economic
relations». Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. № 4, рр. 163-171.
6.
Kybenko, E. R. (2001). Korporatyvnoe pravo Ukrayny. [Corporate law of Ukraine]. Éspada.
Kharʹkov. Ukrainе.
7.
Kozachenko, H. V., Voronkova, A. E. (2004). Korporatyvnoe upravlenye. [Corporate
governance]. Libra. Kyiv. Ukraine.
8.
Miryasov, Yu. O. (2016). «Institute of "correspondence property" and economic power».
Sotsialʹna ekonomika. № 2, рр. 31-38.
9.
Pedʹko, A. (2008). Vlasnistʹ, kontrolʹ i konflikt interesiv v aktsionernykh tovarystvakh.
[Property, control and conflict of interest in joint stock companies]. Kyyevo-Mohylyansʹka
akad. Kyiv. Ukraine.
10. Popov, O. YE., Kotov, A. M., Zaytseva, T. H. (2009). Rozpodil i realizatsiya korporatyvnoho
kontrolyu pry formuvanni kapitalu aktsionernoho tovarystva. [Distribution and
implementation of corporate control in the formation of capital of a joint stock company].
Inzhek. Kharkiv. Ukraine.
11. Toffler, É. (2001). Metamorfozy vlasty. [Metamorphoses of power]. OOO «Yzdatelʹstvo
AST». Moscow. Russia.
12. Cherpak, A. Ye. (2004). «Subjects and objects of corporate control in the conditions of
economic transformation». Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny. № 12, рр. 29–39.
13. Shytkyna, Y. S. (2008). Korporatyvnoe pravo. [Corporate law]. Volters-Kluver. Moscow.
Russia.
14. Shnypko, O. S. (2011). «Economic power: in search of definitions-absolutes». Ekonomika
ta derzhava, № 11. рр. 4-6.
15. Galbraith, J. (2007). The New Industrial State. Princeton University Press; Revised edition
16. Holton, R. (1992). Economy and Society. London: Routledge.
17. Takata, Y. (1995). Power Theory of Economics. New York: St. Martins Press.
18. Vakkur, N. V., Herrera, Z. J. (2013). Corporate Governance Regulation. How Poor
Management Is Destroying the Global Economy. New Jersey: John Wiley & Sons.
Стаття надійшла до редакції 28.09.2020 р.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
221

УДК 330.123.7:338.43
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-26
Наталія Михайлівна ВДОВЕНКО
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки,
Національнии університет біоресурсів і природокористування України
ORCID ID: 0000-0003-0849-057X
E-mail: nata0409@gmail.com
Олег Володимирович ФЕДІРЕЦЬ
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,
Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0002-9710-4644
E-mail: oleg.fedirets@pdaa.edu.ua
Микола Валерійович ЗОСЬ-КІОР
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту,
Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0001-8330-2909
E-mail: zoskior@gmail.com
Ірина Анатоліївна ГНАТЕНКО
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу,
Київськии національнии університет технологіи та дизаину
ORCID ID: 0000-0002-0254-2466
E-mail: q17208@ukr.net
РОЛЬ ЕНЕРГОРИНКУ В МЕНЕДЖМЕНТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ
Вдовенко, Н. М. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та
ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери
[Текст] / Наталія Михаилівна Вдовенко, Олег Володимирович Федірець, Микола
Валеріиович Зось-Кіор, Ірина Анатоліївна Гнатенко // Українськии журнал прикладної
економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 222 – 229. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. В даній статті представлено дослідження ролі сучасного енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств
агропродовольчої сфери України. В дослідженні використано монографічний, економікостатистичний та абстрактно-логічний наукові методи економічних досліджень.
Метою даної статті є комплексне дослідження ролі енергоринку в менеджменті
ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств
агропродовольчої сфери.
Результати. В статті доведено, що ефективний розвиток вітчизняних аграрних підприємств значною мірою залежить від стабільності забезпечення виробничих потреб
дизельним паливом та бензином, при цьому слід зазначити, що ключову роль відіграє стабільність цін на зазначені види енергетичних ресурсів. Досліджені сучасні світові тенденції використання вуглеводнів та продуктів їх переробки з урахуванням ресурсозбереження та ресурсоефективності. Сформовано актуальні напрями енергозбереження
© Наталія Михайлівна Вдовенко, Олег Володимирович Федірець,
Микола Валерійович Зось-Кіор, Ірина Анатоліївна Гнатенко, 2020
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та шляхи економії витрат пально-мастильних матеріалів, досліджені проблеми їх
використання в аграрному секторі України. Систематизовані фактори впливу на
національний енергоринок з урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва.
Проведено структуризацію споживання пального в аграрних підприємствах України та
споживання пального в сільському господарстві у фізичних одиницях, проаналізовано
надходження та наявність бензину і дизельного пального в національних аграрних
підприємствах. Проаналізована динаміка цін на основні види пального, що
використовуються для сільськогосподарського виробництва.
Висновки. Наукову новизну в даній статті представляє систематизація постачальників пального на регіональному ринку, що дало можливість виявити їх залежність
від промислово-фінансових груп. Практичну значущість в представленому науковому
дослідженні мають пропоновані можливості використання власних потужностей для
зберігання нафтопродуктів в аграрних підприємствах. Перспективи подальших
досліджень в даному напрямі слід зосередити на такому важливому питанні як
зменшення використання пально-мастильних матеріалів та застосування сучасних
технологій для основної обробки та підготовки ґрунту до посівів.
Ключові слова: енергоринок, менеджмент, ресурсозбереження, ресурсоефективність,
конкурентоспроможність, підприємства агропродовольчої сфери.
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THE ROLE OF THE ENERGY MARKET IN MANAGEMENT OF RESOURCE SAVING AND
RESOURCE EFFICIENCY OF COMPETITIVE ENTERPRISES IN THE AGRICULTURAL FIELD
Abstract
Introduction. This article presents a study of the role of the modern energy market in the
management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the
agri-food sector of Ukraine. The study uses monographic, economic-statistical and abstractlogical scientific methods of economic research.
The purpose of this article is a comprehensive study of the role of the energy market in the
management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the
agri-food sector.
Results. The article proves that the effective development of domestic agricultural enterprises
largely depends on the stability of the production needs of diesel fuel and gasoline, it should be
noted that the key role is played by the stability of prices for these types of energy resources. The
modern world tendencies of hydrocarbons use and products of their processing taking into
account resource saving and resource efficiency are investigated. The current directions of energy
saving and ways to save fuel and lubricants are formed, the problems of their use in the
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agricultural sector of Ukraine are investigated. Factors influencing the national energy market
are systematized, taking into account the specifics of agricultural production. The structuring of
fuel consumption in agricultural enterprises of Ukraine and fuel consumption in agriculture in
physical units is carried out, the receipt and availability of gasoline and diesel fuel in national
agricultural enterprises are analyzed. The dynamics of prices for the main types of fuel used for
agricultural production is analyzed.
Conclusions. The scientific novelty in this article is the systematization of fuel suppliers in the
regional market, which made it possible to identify their dependence on industrial and financial
groups. The offered possibilities of own capacities use for storage of oil products in the agricultural
enterprises have practical value in the presented scientific research. Prospects for further research
in this area should be directed to such an important area of educing the use of fuels and lubricants
as the use of modern technologies for basic tillage and soil preparation for crops.
Key words: energy market, management, resource saving, resource efficiency, competitive,
enterprises in the agricultural field.
JEL classification: Q43; O13; Q12
Вступ
Комплекснии характер та важливість гарантування безперебіиної роботи
аграрних підприємств, зокрема в періоди напружених польових робіт, таких як сівба,
догляд за посівами, збирання врожаю, а також обмеженість доступних ресурсів,
зумовлюють необхідність чіткого планування та координації діяльності стосовно
постачання, зберігання та використання енергетичних ресурсів. Особливо актуальним є
забезпечення підприємств пально-мастильними матеріалами, які мають у структурі
споживання енергетичних ресурсів аграрних підприємств наибільшу частку.
Ефективнии розвиток сільськогосподарського підприємства значною мірою
залежить від стабільності забезпечення виробничих потреб дизельним паливом та
бензином, якии має низьке октанове число, при цьому ключову роль відіграє
стабільність цін на зазначені види ресурсів.
Сучасні світові тенденції використання вуглеводнів та продуктів їх переробки, поруч із зростанням попиту на них, визначають суттєві зміни, які стосуються систем розподілу енергоресурсів та мають обмежуючии вплив на темпи росту енергетично залежних
економік, до яких можна віднести и Україну. За таких умов проблема зниження зовнішньої нафтової залежності стоїть в Україні достатньо гостро. Одним із напрямів її
вирішення виступає структурна модернізація паливно-енергетичного комплексу та
сільськогосподарського виробництва з метою забезпечення енергетичної самодостатності, зменшення імпорту енергоресурсів та інтенсифікація використання власних джерел. Відповідно, дослідження сучасного стану ринку пально-мастильних матеріалів,
визначення перспектив иого розвитку з метою поліпшення забезпеченості сільськогосподарських підприємств пальним є актуальним.
Проблематика забезпечення сільськогосподарських підприємств енергетичними
ресурсами розглядається в багатьох роботах, серед яких А. С. Гордівська, К. О. Дековець,
М. О. Яремчук, Д. Є. Корсунська, І. Штулер, Y. Bilan, V. Nitsenko, U. Sinelnikau, V. Ilin та ін. [23, 7-8]. На основі проведених досліджень ними було сформовано напрями енергозбереження та шляхи економії витрат пально-мастильних матеріалів, досліджені проблеми
їх використання в аграрному секторі України. Глибоке і всебічне вивчення представлених в економічніи літературі розробок цих та інших науковців, які працювали в
даному напрямі, доводить те, що необхідність подальшої, ретельнішої розробки цього
питання стає все актуальнішою як у теоретичному, так і в практичному плані.
Однак слід зауважити, що питання наукового обґрунтування методів
забезпечення сільськогосподарських підприємств пальним та иого ефективного
використання залишаються актуальними та потребують окремого дослідження.
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Мета та завдання статті
Мета статті – дослідження ролі енергоринку в менеджменті ресурсозбереження
та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери.
Виклад основного матеріалу
Особливістю пального (бензин, дизельне пальне) є те, що цеи товар відноситься
до тих, що пов’язані у виробництві – сировина (нафта) і пальне (готова продукція).
При торгівлі нафтопродуктами варто враховувати наступне:
– нафта є базовим товаром, а пальне – «пов’язаним» товаром;
– наскільки стіиким для певного регіону є співвідношення цін між нафтою
(базовим товаром) і пальним (пов’язаним товаром);
– наявність ситуаціи значного порушення стіикого співвідношення цін на нафту
та пальне.
Специфіка сільськогосподарського виробництва (тривалии цикл виробництва
продукції рослинництва тощо) змушує сільськогосподарське підприємство вдаватися
до авансування. В умовах державного замовлення аграрне виробництво авансувала
держава, і після збирання врожаю аванс повертався (в грошовіи чи натуральніи формі).
При переході до ринкових засад господарювання та за відсутності належних
коштів у державі державне авансування було припинено. Авансування стало функцією
недержавних постачальників.
В умовах, коли значна частина сільськогосподарських виробників мала значну
заборгованість перед постачальниками, банками, податковими органами і відсутність
обігових коштів, практично єдиним виходом стало закладання маибутнього врожаю,
щоб одержати пальне для роботи тракторів, автомобілів, комбаинів.
Слід зазначити, що сільськогосподарські підприємства України в 2015-2019 рр. є
значними споживачами пального (табл. 1).
Таблиця 1. Частка аграрних підприємств України у споживанні пального, %
Види пального
Бензин
Дизельне пальне
Пропан і бутан скраплені

2015 р.
6,0
26,3
3,2

2016 р.
6,5
27,8
4,0

2017 р.
6,9
29,0
4,4

2018 р.
7,1
28,8
4,6

2019 р.
6,5
27,7
3,9

Джерело: [1,]
Як бачимо з даних таблиці 1, частка сільського господарства у споживанні
пального за досліджувании період зростала, що зумовлюється вищими темпами
розвитку саме даної галузі порівняно із іншими галузями народного господарства. Слід
зазначити, що сільське господарство є наибільшим споживачем дизельного пального –
на нього припадає маиже третина від всього споживання в країні. Розглянемо
споживання пального в сільському господарстві у фізичних одиницях (табл. 2).
Таблиця 2. Використання пального в аграрних підприємствах Україні, тис. т
Види пального
Бензин
Дизельне пальне
Пропан і бутан скраплені

2015 р.
141,6
1254,8
21,6

2016 р.
144,9
1381,3
31,1

2017 р.
137,0
1493,1
39,4

2018 р.
125,5
1545,4
46,6

2019 р.
111,2
1604,3
46,2

2019 р. у % до 2015 р.
78,5
127,9
213,9

Джерело: [2]
За досліджувании період варто зазначити зростання обсягів споживання
дизельного пального на 27,9%, що пояснюється збільшенням земельних площ, які
обробляються сільськогосподарськими підприємствами та зміною структури польових
робіт, зокрема зростання обсягів зяблевого обробітку ґрунту. Зменшення споживання
бензину поряд зі збільшенням споживання пропану і бутану скраплених пояснюється
встановленням на двигуни газобалонного обладнання, адже вартість скрапленого газу
є значно нижчою за бензин.
Впродовж останніх двох років спостерігалося зменшення як надходжень, так і
наявності в сільськогосподарських підприємствах України автомобільного бензину. Так,
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станом на 01.01.2020 р. у господарства України иого надіишло на 14,3 тис. т (11,4%)
менше, ніж станом на 01.01.2019 р. Наявність бензину в аграрних підприємствах
зменшилася на 3,71 тис. т (19,5%). Аналогічна картина характерна для Полтавської
області. Тут надходження бензину зменшилося на 1,54 тис. т (15,2%), а иого наявність на
0,3 тис. т (19,9 %) (табл. 3).
Таблиця 3. Надходження та наявність бензину в аграрних підприємствах, тис. т
Області
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Україна

Надіишло з початку року
2019 р., %,
2018 р.
2019 р.
до 2018 р.
–
–
–
8,28
7,32
88,4
2,03
1,94
95,7
8,59
7,10
82,7
9,65
8,11
84,0
3,34
3,15
94,1
0,37
0,37
99,7
6,48
5,53
85,4
0,90
0,95
106,0
8,80
7,55
85,7
4,87
4,08
83,8
4,46
3,75
84,0
1,51
1,65
109,8
4,97
4,31
86,6
7,40
6,26
84,6
10,15
8,61
84,8
2,37
2,29
96,8
5,30
4,98
93,9
2,60
2,70
104,0
11,44
9,85
86,1
3,52
3,31
94,0
5,03
5,17
102,8
7,19
6,54
91,0
1,23
1,16
93,7
5,00
4,53
90,6
125,50
111,2
88,6

2018 р.
–
0,95
0,28
1,44
1,56
0,38
0,04
1,24
0,11
1,68
0,99
0,62
0,25
0,91
1,25
1,51
0,23
0,96
0,33
1,26
0,53
0,59
1,03
0,17
0,71
19,02

Наявність
2019 р., %, до
2019 р.
2018 р.
–
–
0,76
80,0
0,18
64,3
1,39
96,5
1,53
98,1
0,22
57,9
0,03
75,0
1,09
87,9
0,06
54,5
1,23
73,2
0,88
88,9
0,76
122,6
0,1
40,0
0,75
82,4
0,86
68,8
1,21
80,1
0,11
47,8
0,55
57,3
0,16
48,5
1,36
107,9
0,44
83,0
0,38
64,4
0,62
60,2
0,14
82,4
0,5
70,4
15,31
80,5

Джерело: [1]
Для дизельного пального за досліджувании період спостерігається протилежна
тенденція. Так, надходження дизпалива в господарства України станом на 01.01.2020 р.
порівняно з 01.01.2019 р. покращилося на 88,9 тис. т (5,8%), а иого наявність – на
14,04 тис. т. (29,3%). Для сільськогосподарських підприємств Полтавської області ці
цифри складають відповідно 6,0% та 12,9% (табл. 4). Протягом 2020 року сільськогосподарські підприємства закупили нафтопродуктів на 2,6% більше рівня 2019 року. Також
збільшенню обсягів закупівлі ними нафтопродуктів сприяло збільшення чисельності
сільськогосподарської техніки та стабільність цін на основні види пального.
Важливим для безперебіиного забезпечення сільськогосподарських підприємств
пальним є наявність та доступність постачальників. На початок 2020 р. постачання
пального здіиснювалося суб’єктами господарювання через мережу автозаправних
станціи (далі – АЗС), яких в Полтавськіи області налічується 284 од. (з них реалізація
скрапленого газу здіиснювалася на 212), та 14 од., на яких здіиснювався продаж
виключно газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану), всі вони
належать ПВГП «Автотранс» (табл. 5). Слід зазначити, що АЗС, які працюють під
брендами АВІАС, Укрнафта та ANP, знаходяться під операціиним контролем групи
Приват. Наявність та розташування АЗС в Полтавськіи області дозволяють забезпечити
своєчасне постачання необхідних видів пального для сільськогосподарських
підприємств. АЗС розташовані поблизу автодоріг державного та місцевого значення,
відстань транспортування пального для сільськогосподарських підприємств не
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перевищує 10 км. Також підприємства мають змогу замовляти оптові партії пального,
цьому сприяє наявність в Полтавськіи області 39 нафтових баз.
Таблиця 4. Надходження і наявність дизельного пального в аграрних
підприємствах, тис. т
Області
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Україна

Надіишло з початку року
2019 р., %,
2018 р.
2019 р.
до 2018 р.
–
–
–
113,43
116,51
102,7
24,69
28,17
114,1
99,55
104,21
104,7
98,26
100,17
101,9
45,82
51,59
112,6
4,54
5,57
122,7
83,31
81,33
97,6
10,58
11,95
113,0
89,69
92,04
102,6
75,19
77,94
103,7
59,27
57,49
97,0
18,23
22,81
125,1
73,02
77,97
106,8
105,59
107,60
101,9
99,47
105,43
106,0
25,58
30,68
119,9
60,14
66,39
110,4
38,86
44,77
115,2
113,70
117,40
103,3
59,23
63,40
107,0
75,57
85,67
113,4
79,42
86,34
108,7
15,55
17,01
109,4
56,72
61,86
109,1
1525,40
1614,3
105,8

Наявність
2018 р.

2019 р.

–
2,39
0,44
4,96
4,17
0,7
0,17
3,3
0,13
2,2
3,53
2,52
0,51
3,1
3,65
2,95
0,33
1,69
0,8
3,47
2,21
1,13
1,92
0,43
1,17
47,87

–
2,97
0,73
6,33
5,34
1,03
0,12
3,52
0,23
3,88
4,29
1,82
0,53
3,98
5,44
3,33
0,69
3,14
1,1
3,79
3,12
1,88
2,31
0,65
1,69
61,91

2019 р., %,
до 2018 р.
–
124,3
165,9
127,6
128,1
147,1
70,6
106,7
176,9
176,4
121,5
72,2
103,9
128,4
149,0
112,9
209,1
185,8
137,5
109,2
141,2
166,4
120,3
151,2
144,4
129,3

Джерело: [1]
Таблиця 5. Наявність автозаправних станцій у Полтавській області на
01.01.2020 р.
Підприємство (ТМ)

АЗС

АВIАС
BVS, ПП «Компанія «Надежда»
ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна»
ПВГП «Автотранс»
Укрнафта, ANP
БРСМ-Нафта
Разом

42
38
39
26
24
12

Підприємство
(ТМ)
WOG
Motto
ОККО
Аmic energy
Маршал
Glusco’s

АЗС
12
11
8
6
6
5
284

Підприємство
(ТМ)
УкрАвтоГаз
MANGO
Prime
SOCAR
Shell
Інші АЗС

АЗС
5
4
4
2
2
38

Джерело: [2, 3]
Переважна більшість сільськогосподарських підприємств мають власні
потужності для зберігання нафтопродуктів. Проте, у листопаді 2018 року Верховною
Радою ухвалено закон, якии «…передбачає впровадження заходів адміністрування
обороту палива і місць виробництва, зберігання і торгівлі цим продуктом. Офіціине
обґрунтування – необхідно перекрити повітря нелегальним АЗС та вивести
нафтогазовии ринок з тіні» [2, с. 165]. Проведене на основі опитування
сільськогосподарських товаровиробників дослідження виявило, що 97% підприємств не
мають належним чином оформленої документації на обладнання для зберігання
пального і не зможуть вчасно її оформити. З огляду на значні штрафні санкції, велика
кількість власників відмовляється від експлуатації власних нафтогосподарств і
переходять до використання системи постачання «точно в термін» (just-in-time, JIT),
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інша її назва – «0 запасу» – вона передбачає організацію постачання на основі
синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів (зокрема це стосується
нафтопродуктів) у необхідніи кількості та в момент часу, коли виробничі підрозділи
підприємства їх потребують, при цьому забезпечується мінімізація витрат стосовно
накопичення та зберігання запасів.
При використанні даної системи постачання важливу роль відіграє низка
чинників, що визначаються особливостями галузі та виробничих процесів. Важливу
роль при цьому відіграє вартість ресурсу, якии постачається за такою системою.
Проаналізуємо динаміку цін на основні види пального, що використовуються для
сільськогосподарського виробництва (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка цін на основні види палива, що використовуються в
сільськогосподарських підприємствах, 2019 р.
Джерело: [1, 6]
Як бачимо з рис. 1, 2019 рік був відносно стабільним щодо зміни цін на основні
види палива, що використовуються у сільському господарстві. Водночас, можемо
спостерігати традиціину для українського ринку ситуацію, коли в період «напружених»
польових робіт (квітень-червень) спостерігається зростання вартості основних видів
пального, що використовуються в сільськогосподарському виробництві. За умови
наявності власних потужностеи для зберігання нафтопродуктів сільськогосподарські
підприємства мають можливість придбати пальне в період низьких сезонних цін. При
використанні системи постачання «точно в термін» підприємства змушені
переплачувати за нафтопродукти в період їх максимального споживання.
Одним із ключових показників, що характеризують рівень використання
пального при здіисненні виробництва, виступає частка паливно-енергетичних ресурсів
у собівартості сільськогосподарської продукції. Дании показник зростав від 5,1% у
1990 році до 13,4% у 2010-му. За останнє десятиліття завдяки значному збільшенню
виробництва сільськогосподарської продукції значення даного показника почало
зменшуватися, і в 2019 р. він складав 10,1%.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Підсумовуючи зазначене вище, слід зазначити, що останнім часом використання
паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві значно зменшилося. Відбулося поліпшення ситуації, пов’язаної із постачанням пального для сільськогосподарських
підприємств. Можна констатувати, що кризові явища та значне підвищення ціни
призвели до підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в аграрному секторі України. Водночас проблематика ефективного використання енергетичних
ресурсів в сільському господарстві залишається актуальною. Важливим напрямом зменшення використання пально-мастильних матеріалів виступає застосування сучасних
технологіи для основної обробки та підготовки ґрунту до посівів. Адже дані операції є
наибільш енерговитратними – на них припадає від 20 до 40% усіх витрат енергоресурсів.
Використання різних спрощених технологіи обробки ґрунту крім екологічного ефекту
дозволяє отримати и економічнии. Він досягається за рахунок підвищення
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рентабельності сільськогосподарської діяльності шляхом економії пально-мастильних
матеріалів, скорочення числа технологічних операціи з обробки ґрунту, зменшення
кількості застосовуваних технічних засобів і підвищення функціональності техніки.
Удосконалення систем постачання пального для сільськогосподарських виробників
також є досить актуальним для підвищення ефективності аграрних підприємств.

Список літератури
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Державна служба статистики України : урядовий портал. URL: http://ukrstat.gov.ua.
Федірець О. В., Гордівська А. С., Дековець К. О. Чинники впливу на управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва. Економічний форум. 2019. № 2. С. 190-197.
Федірець О. В., Яремчук М. О., Корсунська Д. Є. Енергетичний менеджмент та його
значення в сільськогосподарських підприємствах. Економічний форум. 2018. № 4.
С. 132-138.
Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Projecting the social component of
the efficient management of land resources. Journal of Security and Sustainability Issues.
2017. Vol. 7. № 2. pp. 287-300.
Hnatenko I., Kuksa I., Shtuler I., Orlova-Kurilova O., Rubezhanska V. Innovation cluster as
a mechanism for ensuring the enterprises interaction in the innovation sphere. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019.
№ 41 (4). P. 487-500.
Hnatenko I., Petryk O., Semenov A., Samiilenko A., Rubezhanska V., Patsarniuk O.
Conceptual model for assessing the investment attractiveness of innovative projects of
industrial enterprises. Accounting. 2020. № 6 (7). P. 1345–1350.
Vdovenko N. M. Mechanisms of regulatory policy application in agriculture. Economic
Annals-XXI. 2015. № 5–6. С. 53–56.
Vdovenko N., Deriy J., Seliverstova L., Kurmaiev P. Formation of the Information Economy:
organizational and financial aspects. International Journal of Supply Chain Management.
Vol. 8. № 4. 2019. P. 956–961.

References
1.
2.

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://ukrstat.gov.ua
Fedirets, О. V., Gordivska, A. S., Dekovets, K. O. (2019). «Factors influencing the
management of logistics of production». Economic forum. no. 2, pp. 190-197.
3.
Fedirets, О. V., Yaremchuk, N. A., Korsunskaya, D. Ye. (2018). «Energy management and
its importance in agricultural enterprises». Economic forum. no. 4, pp. 132-138.
4.
Bilan, Y., Zos-Kior, M., Nitsenko, V., Sinelnikau, U., Ilin, V. (2017). Projecting the social
component of the efficient management of land resources. Journal of Security and
Sustainability Issues. vol. 7. no. 2, pp. 287-300.
5.
Hnatenko, I., Kuksa, I., Shtuler, I., Orlova-Kurilova, O., Rubezhanska, V. (2019). «Innovation
cluster as a mechanism for ensuring the enterprises interaction in the innovation sphere».
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development.
no. 41 (4), pp. 487-500.
6.
Hnatenko, I., Petryk, O., Semenov, A., Samiilenko, A., Rubezhanska, V., Patsarniuk, O.
(2020). Conceptual model for assessing the investment attractiveness of innovative
projects of industrial enterprises. Accounting. no. 6 (7), pp. 1345–1350.
7.
Vdovenko, N. M. (2015). Mechanisms of regulatory policy application in agriculture.
Economic Annals-XXI. no. 5–6, pp. 53–56.
8.
Vdovenko, N., Deriy, J., Seliverstova, L., Kurmaiev, P. (2019). Formation of the Information
Economy: organizational and financial aspects. International Journal of Supply Chain
Management. vol. 8. no. 4, pp. 956–961.
Стаття надійшла до редакції 21.09.2020 р.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
229

УДК 658.8:368.07
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-27
Артем Вікторович ЧЕНЦОВ
здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студіи та туризму
Університету митної справи та фінансів
ORCID ID: 0000-0001-8243-0968
Е-mail: ChentsovAV@meta.ua
РОЗВИТОК СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНОЇ ПАРАДИГМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ченцов, А. В. Розвиток системно-рефлексивної парадигми організації маркетингової
діяльності підприємства [Текст] / Артем Вікторович Ченцов // Українськии журнал
прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 230 – 237. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Подібність технічних характеристик товарів на багатьох споживчих ринках
вимагає від товаровиробників орієнтуватися на нецінові методи конкуренції, засновані у
тому числі на формуванні належного інформаційного образу власної продукції у
свідомості споживача. Формування такого образу має враховувати набутки четвертої
промислової революції та тенденції до цифровізації економіки, що також вимагає змін в
організації маркетингової діяльності підприємств. Відповідно до цього виникає проблема
пристосування параметрів маркетингової діяльності підприємств до формальних на
неформальних зв’язків між ключовими економічними агентами.
Метою дослідження постав розвиток теоретико-методичних засад організації
маркетингової діяльності підприємства на основі використання системно-рефлексивної
парадигми маркетингу.
Результати. Гіпотезою дослідження постало підпорядкування процесу організації
маркетингової діяльності підприємства вимозі забезпечення можливості збільшення або
максимізації рангу рефлексії суб’єкта організації маркетингової діяльності та
врахування інтересів всіх стейкхолдерів процесу створення підприємством продукції, а не
лише кінцевих споживачів. Додатковою гіпотезою постало орієнтувати організацію
маркетингу не на досвід окремих суб’єктів, а на кількісні показники, закладені в концепції
орієнтованого на дані маркетингу. Гіпотези доведено шляхом визначення структури
предметної області організації маркетингової діяльності підприємства. Об’єктом
маркетингової діяльності обрано звуження зони компромісів між споживачем та
підприємством. За такого підходу маркетингова діяльність розглянута одночасно як
процес, як явище з певною структурою, як взаємодія, як функція та як система.
Відображено логіку сполучення контурів маркетингової діяльності та рефлексивного
управління на підприємстві.
Висновки. Системно-рефлексивний підхід дозволив розвинути парадигму маркетингу
шляхом формування інформаційних впливів на носіїв споживчого інтересу. В основу
такого розвитку покладено вимогу збільшення рангу рефлексії в циклах організації
маркетингової діяльності підприємства.
Ключові слова: маркетингова діяльність, системно-рефлексивний маркетинг,
економічний інтерес, ранг рефлексії.
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ENTERPRISE MARKETING ACTIVITY ORGANIZATION THROUGH SYSTEM-REFLEXIVE
PARADIGM DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. The similarity of goods' technical characteristics in many consumer markets
requires producers to focus on non-price methods of competition, based partly on the formation
of their products proper information image in consumers' minds. The formation of the production
image must consider the fourth industrial revolution and the economic digitalization. This
consideration requires changes in the enterprises marketing activities organization. Accordingly,
there arises a problem of adapting enterprises' marketing activities to formal and informal
relations between key economic agents.
The purpose of the study was to develop the theoretical and methodological foundations of the
enterprise marketing activities organization through involving the system-reflexive paradigm.
Results. The study's hypothesis was to subordinate the process of enterprise marketing activities
organizing to the subject of marketing activities reflection rank increasing requirement. This
hypothesis also requires considering all stakeholders' interests in creating product processes, not
just end-users. An additional hypothesis was to focus the marketing organization not on the
individual entity's experience, but the quantitative indicators laid down in the concept of datadriven marketing. The hypotheses have been proved by determining the structure of the
enterprise's marketing activities subject area. Narrowing the compromise zone between the
consumer and the company has been chosen as the object of marketing activities. Due to the given
approach, marketing activities have been considered simultaneously as a process, as a
phenomenon with a certain structure, as an interaction, as a function and as a system. The logic
combining of the enterprise marketing activities and reflective management has been reflected.
Conclusions. The system-reflexive approach allows developing the marketing paradigm by
forming informational influences on the consumer interest. The requirement to increase the
reflection rank within the cycles of the enterprise's marketing activities organization has been
presented as the basis of offered development.
Keywords: marketing activity, system-reflexive marketing, economic interest, reflection rank.
JEL classification: М31; Р17; L26
Вступ
Інтенсифікація змін середовища господарювання, підсилення жорсткості
конкурентної боротьби, спрощення доступу до багатьох ринків, інтернаціоналізація
діяльності (навіть в умовах негативних впливів з боку пандемії COVID-19), збільшення
швидкості розробки та комерціалізації інноваціи, мінливість споживчих уподобань та
численна кількість інших подібних факторів ускладнюють здіиснення підприємствами
маркетингової діяльності. Подібність технічних характеристик товарів на багатьох
споживчих ринках вимагає від товаровиробників орієнтуватися на нецінові методи
конкуренції, зокрема засновані на формуванні належного інформаціиного образу
власної продукції у свідомості споживача. Водночас формування такого образу має
враховувати набутки четвертої промислової революції та тенденції до цифровізації
економіки, що також вимагає змін в організації маркетингової діяльності підприємств.
Відповідно, виникає актуальна проблема пристосування параметрів маркетингової
діяльності підприємств до змінених вимог глобального ринку, в межах якого
налагоджена система формальних на неформальних інформаціино-інституціональних
зв’язків між ключовими економічними агентами.
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Питання організації маркетингової діяльності широко висвітлені в дослідженнях
таких відомих у світі дослідників, як Ф. Котлер [15], C. Кінгснорт [14], К. Лане [15],
C. Холленсен [13], а також у працях багато інших фахівців. Разом з тим, діджиталізація
економіки об’єктивно вимагає розширення маркетингової парадигми, врахування
збільшення обсягів інформації, спрощення маркетингових комунікаціи та появи більш
тісного контакту з клієнтом засобами інформаціино-комунікаціиних технологіи тощо.
Таке розширення маркетингової парадигми робить можливим додати до інструментів
маркетингу здобутки теорії рефлексивного управління, яке акцентує увагу на «передачі
підстав для прииняття рішень від одного суб’єкту до іншого» [5, с. 388]. Серед наибільш
відомих дослідників, які вивчали питання рефлексивного менеджменту, слід зазначити
Р. Лепу [4], В. Лефевра [5], М. Мальчик [6], В. Новосельцева [7] та І. Нікуліна [7].
Орієнтуючись на розробки зазначених авторів, наголосимо, що основою для вироблення
рефлексивних впливів виступає інформаціина асиметрія.
Тобто, рефлексивне управління дозволяє спочатку розширити процес
маркетингових комунікаціи, а потім переити на нову парадигму системнорефлексивного маркетингу. Саме таку парадигму було сформовано А. Длігачем [3] на
основі перенесення розробок зі сфери рефлексивного менеджменту на методологію
організації маркетингової діяльності підприємства. На думку автора, необхідним
розширенням парадигми системно-рефлексивного маркетингу є врахування набутків
цифрової економіки задля пристосування її до викликів четвертої промислової
революції. Окрім того слід зазначити, що формування інформаціиних впливів у
рефлексивному менеджменті складніше здіиснювати у разі наявності в осіб, що
приимають рішення повної інформації про ту чи іншу подію. Відповідно и розвиток
системно-рефлексивної парадигми маркетингу має врахувати набутки концепції
орієнтованого на дані маркетингу (концепції «data-driven marketing» [12]). Прииняття
орієнтації на дані як бази для розширення рефлексивних впливів створює принципово
нове підґрунтя для організації маркетингової діяльності підприємства.
Орієнтація на перелічені вище класичні розробки у сфері рефлексивного
управління призвели до появи численної кількості робіт, присвячених практичніи
реалізації парадигми системно-рефлексивного маркетингу. Як приклад можна навести
розробку М. Мавриної [16, с. 39-45], в якіи подано теоретико-методичні засади
рефлексивного управління попитом на продукцію підприємства (в основу розробки
управлінських впливів покладено моделі зміни поведінки споживача під впливом
інформаціиних повідомлень підприємства). Показовою також є праця А. Галаченко
[2, с. 207-211], в якіи використано системно-рефлексивнии маркетинг для підвищення
конкурентоспроможності проваидерів санаторно-курортних послуг, але, на жаль, маиже
не відображено аспект формування рефлексивних впливів. Існує також ціла низка
досліджень, в яких системно-рефлексивна парадигма використана для розвитку
окремих складових комплексу маркетинг-мікс підприємства. Такии варіант
використання системно-рефлексивної парадигми маркетингу представлении в роботах
І. Стреблянської [11] (запропоновано рефлексивне врахування уподобань споживача при
визначенні обсягів збуту продукції підприємства), О. Покотилової [9] (визначена
сукупність рефлексивних впливів в процесі формування асортименту продукції
підприємства), Т. Болотських [1] (розглянуто можливість експансії на нові ринки через
формування рефлексивних впливів та нецінову конкуренцію), О. Попова [10]
(систематизовано взаємні рефлексивні впливи між учасниками партнерського
маркетингу) та А. Пилипенко [8] (сформовано перелік об’єктів спрямування
рефлексивних впливів з боку менеджменту підприємства).
Отже, в зазначених розробках відображено особливості розвитку окремих
складових маркетингової парадигми організації діяльності підприємства. Разом з тим,
потребує певного доопрацювання перенесення ідеи та принципів рефлексивного
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менеджменту саме на організацію маркетингової діяльності підприємства, оскільки
орієнтація на зазначені принципи дозволяє досягти особливих переваг в діяльності
підприємства, що функціонує в умовах економіки знань та поширення впливу
інформаціино-комунікаціиних технологіи.
Мета та завдання статті
Метою статті є розвиток теоретико-методичних засад організації маркетингової
діяльності підприємства на основі використання системно-рефлексивної парадигми
маркетингу.
Виклад основного матеріалу
В основу досягнення мети статті покладено низку гіпотез. Першою гіпотезою є
підпорядкування процесу організації маркетингової діяльності підприємства вимозі
забезпечення можливості збільшення або максимізації «рангу рефлексії суб’єкта
організації маркетингової діяльності» та врахування інтересів всіх стеикхолдерів
процесу створення підприємством продукції, а не лише кінцевих споживачів. Тобто, в
межах даної гіпотези рефлексивнии маркетинг розглядається як інструмент впливу на
процес формування інтересів споживача. Другою гіпотезою є орієнтація маркетингу не
на досвід суб’єкта маркетингової діяльності, а на кількісні показники, закладені в
концепції орієнтованого на дані маркетингу. Використання таких показників, в свою
чергу, виступає засобом організації рефлексивного впливу на споживачів продукції
підприємства та іншии стеикхолдерів процесу просування продукції.
Доведеність даних гіпотез заснована на визначенні структури предметної області
організації маркетингової діяльності підприємства. Це дозволить визначити можливі
зміни в організації такої діяльності під впливом цифрової трансформації економіки, а
потім сформувати можливі рефлексивні впливи в системі маркетинг-менеджменту
підприємства. При цьому обов’язково слід усвідомлювати наявність інших видів
діяльності підприємства (виробнича, кадрова, фінансова, інвестиціино-інноваціина
тощо), пов’язаних з маркетинговою (низка дослідників вважає першочерговою роль
саме маркетингової діяльності, оскільки саме вона визначає вимоги до створюваного
продукту и тим самим визначає орієнтири реалізації інших видів діяльності). Також при
визначенні структури маркетингової діяльності підприємства приимемо її
орієнтованість на максимізацію задоволення економічних інтересів підприємства щодо
присутності на обраному сегменті цільового ринку. Як видно з рис. 1, такі економічні
інтереси є дихотомічними до інтересів споживачів продукції (це пов’язано з різною
спрямованістю таких інтересів, наприклад, в частині мінімізації та максимізації ціни для
споживача та виробника відповідно). Тобто, метою маркетингової діяльності постає
гармонізація інтересів (внутрішнє коло на рис. 1), тоді як організація маркетингової
діяльності (зовнішнє коло на рис. 1) зводиться до створення умов щодо визначення
компромісних рішень в континуумі інтересів виробника та споживача. Маркетинг-мікс
за такого підходу є онтологічним базисом опису інтересів зацікавлених в продукції
підприємства осіб.
На рис. 1 предметна область організації маркетингової діяльності подана як
зовнішнє коло, яке відображає всю маркетингову діяльність підприємства як об’єкт
організації. Агреговані елементи маркетингової діяльності подані як складові
середнього кола. Об’єктом маркетингової діяльності обрано звуження зони компромісів
між споживачем та підприємством. За такого підходу маркетингова діяльність
розглядається одночасно як процес (звуження зони компромісів), як явище з певною
структурою (атрибути та фактори формування економічного інтересу), як взаємодія
(комунікація стеикхолдерів процесу створення, просування та споживання цінності), як
функція (сукупність видів діяльності) та як система (набір пов’язаних елементів,
взаємодія яких додає нових властивостеи).
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Рис. 1. Розкриття предметної області організації маркетингової діяльності
підприємства
авторська розробка
Окрім того зазначимо, що рис. 1 орієнтовании на традиціину парадигму
маркетингу щодо пошуку потреби та просування цінності.
Системно-рефлексивнии підхід дозволяє розвинути дану парадигму шляхом
формування інформаціиних впливів на носіїв означених на рис. 1 інтересів. При цьому
дієвість таких впливів визначається рангом рефлексії («ступінь усвідомлення
управителем об’єкта управління» [3, с. 108]). За пропозицією автора, організація
маркетингової діяльності має надавати можливість підприємству здіиснювати
маркетингову діяльність, орієнтуючись на більш високии ранг рефлексії (тобто потреба
в новому циклі організації маркетингової діяльності має збільшувати усвідомлення
інтересів стеикхолдерів з огляду на розуміння того, що стеикхолдери орієнтуються на
власне сприиняття інтересів підприємства під час розробки та реалізації маркетингміксу). Отже, маркетингова діяльність в контексті її організації розглядається як
спрямовании у протилежні напрями процес, логіка якого представлена на рис. 2.
Data-driven
marketing

Аналіз маркетингової інформації щодо потреб
та інтересів споживача
Напрями розвитку продукту

Маркетингова стратегія
(маркетинг-мікс)
підприємства

Продукт
(пропонована
ринку цінність)

Вимоги до
продукту

Споживач
продукції
підприємства

Наближення до образу цінності
Створення образу бажаної цінності в
уявленні споживача

Рефлексивні
впливи

Рис. 2. Логіка сполучення контурів маркетингової діяльності та рефлексивного
управління на підприємстві
авторська розробка
Представлена на рис. 2 схема лише відображає відмінності в напрямах формування прямих та рефлексивних впливів на споживача. Для відображення логіки збільшення
рангу рефлексії в процесі організації маркетингової діяльності скористаємося підходом,
залученим у дослідженнях А. Пилипенко [8, с. 61] та М. Мальчик [6, с. 147] до
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моделювання плацдарму рефлексивної гри. Інтерпретація розробок даних авторі щодо
предметної області дослідження представлена на рис. 3. Перш за все зазначимо, що на
рис. 3 міститься розглянута у [6, с. 147] тріада ключових учасників ринку «підприємство
– споживач – конкурент», між якими встановлюються прямі та рефлексивні
інформаціині обміни. Такі обміні передбачають формування інформаціиної моделі (ІМ)
певного суб’єкта з рис. 3 в уявленні іншого суб’єкта з рис. 3 (формування образу суб’єкта
в уявленні іншого суб’єкта). Тобто, образ підприємства та иого продукції в уявленні
споживача відображається множиною елементів інформаціиної моделі {ІМПД–СП}.
Наявність подібних моделеи дозволяє формувати сукупність прямих та рефлексивних
впливів та експертним шляхом встановлювати имовірність (p(x)) успішної реалізації
Інформаційна модель підприємства в уявленні конкурента ІМ ПД-КТ

Рефлексивні впливи з боку підприємства на
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підприємства

Рефлексивні
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Рис. 3. Відображення логіки збільшення рангу рефлексії в циклах організації
маркетингової діяльності
авторська розробка на основі [6; 8]
Організація маркетингової діяльності в межах пропозиціи автора полягає у
циклічному проходженні означених на зовнішньому колі рис. 1 етапів задля збільшення
рівня відповідності параметрів маркетингової діяльності наведеним на рис. 3 варіантам
реалізації рефлексивних впливів на зону узгодженні інтересів підприємства та
споживача. Критерієм успішності організаціиного процесу є збільшення рангу рефлексії
(на рис. 3 подано варіанти розширення рангу рефлексії до другого рангу), в результаті
чого охоплюватиметься більш широке коло зацікавлених в продукції підприємства осіб.
Висновки та перспективи подальших розвідок
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Таким чином, в статті представлено авторське бачення розширення
маркетингової парадигми принципами рефлексивного управління. При цьому
безпосередньо організацію маркетингової діяльності запропоновано розглядати як
циклічнии процес, засновании на саморефлексії щодо задоволення інтересів споживача
в продукції підприємства. Слід звернути увагу на наявність проблеми застосування
зазначеного на рис. 3 підходу, пов’язаної з тим, що в наявних дослідженнях идеться про
потребу врахування рангу рефлексії та про розширення областеи спрямування
рефлексивних впливів, але замало уваги приділяється саме опису можливих заходів
щодо реалізації таких впливів. Тобто, теоретичне знання щодо підвищення рангу
рефлексії вимагає розширення в частині вироблення заходів з метою реалізації
інформаціиних впливів при такому збільшенні рангу. Це становитиме перспективи
подальших розробок автора. Зокрема, у статті розглянуто взаємодію окремих учасників
ринку. Слід врахувати, що в реальності об’єкт рефлексивного управління може містити
у своєму складі декілька суб’єктів вироблення рефлексивних впливів. Прикладом такого
об’єкту, в межах якого відбувається розширення та взаємне доповнення рефлексивних
впливів, може бути кластер підприємств або торгівельна мережа. Відповідно
перспективою подальших розробок автора постане обґрунтування змін в системнорефлексивніи парадигмі маркетингу щодо її адаптації до комплексного об’єкту
спрямування рефлексивних впливів, що особливо актуально для об’єктів з фрактальною
формою організації діяльності.
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Анотація
Вступ. Основою розвитку економіки будь-якої країни є інвестиційна діяльність суб’єктів
господарювання. Для підвищення інвестиційної активності в країні необхідно залучати
до інвестиційної діяльності домогосподарства, які активною інвестиційною поведінкою
можуть значно підвищити рівень інвестицій на всіх рівнях.
Метою наукового дослідження є аналіз впливу факторів на інвестиційну поведінку
домогосподарств в умовах невизначеності.
Результати. Інвестиційною поведінкою домогосподарств є дії щодо перетворення
інвестиційних джерел у певні види доходів в залежності від напрямів інвестиційної
діяльності. Основними джерелами для інвестицій у домогосподарств на всіх рівнях
залишаються грошові ресурси у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької
діяльності; а також грошова допомога з різних джерел. Виявлено, що структура та
рівень доходів домогосподарств залежать від місця знаходження домогосподарств, його
вікової структури, освітнього та культурного рівня членів домогосподарств.
Інвестиційні витрати домогосподарств є основою їх інвестиційної поведінки. Структура
витрат також залежить від особливостей домогосподарства. Популярними є
інвестиційні витрати: купівля майна для отримання доходу; вклади до банків; витрати
на освітні послуги, розвиток дітей і здоров’я членів домогосподарств. За допомогою
кореляційного аналізу було визначено вплив факторів, в тому числі фактору
невизначеності, на інвестиційні витрати домогосподарств. Фактор невизначеності
базується на розрахунку індексу споживчих настроїв домогосподарств.
Висновки. На інвестиційну поведінку домогосподарств мають вплив багато факторів,
однак найбільш значущими факторами є рівень заощаджень домогосподарств, рівень
доходів домогосподарств, індекс споживчих настроїв домогосподарств як фактор оцінки
рівня невизначеності.
Ключові слова: інвестиційна поведінка домогосподарств, доходи домогосподарств,
інвестиційні витрати домогосподарств, фактор невизначеності.
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FACTORS OF INFLUENCE ON HOUSEHOLD INVESTMENT BEHAVIOR UNDER
UNCERTAINTY
Annotation
Introduction. The basis of economic development in any country is the investment activity of
economic entities. To increase investment activity in the country, it is necessary to involve
households in investment activities, which can significantly increase the level of investment at all
levels through active investment behavior.
The purpose of the research is to analyze the impact of factors on the households’ investment
behavior in conditions of uncertainty, which is realized by analysis of the main sources of
households’ investment activity at the macro, meso and micro levels; study of the composition of
investment expenditures in the households; correlation analysis of the impact of the identified
factors on the households’ investment behavior.
Results. Investment behavior of households is the action to convert investment sources into
certain types of income depending on the areas of investment activity. The main sources for
investment in households are cash resources in the form of wages, income from entrepreneurial
activities; financial assistance from various sources. The structure and level of the households’
income depend on the households’ location, their age structure, educational and cultural level of
household members. Investment expenditures of households are the basis of their investment
behavior. The most popular among Ukrainian households are the following investment
expenditures: purchase of property to generate income; deposits in banks; spending on
educational services, child development and health support of household members. The
expenditures structure also depends on the characteristics of the household. Correlation analysis
was used to determine the impact of factors, including the uncertainty factor, on household
investment expenditures. The uncertainty factor is based on the index of consumer confidence of
households.
Conclusions. The households’ investment behavior is influenced by many factors, but the most
significant factors are the level of household savings, the level of household income, the index of
consumer confidence of households as a factor in assessing the level of uncertainty.
Keywords: household’s investment behavior, household income, investment expenditure of
households, uncertainty factor.
JEL classification: D10; D81; G4
Вступ
В сучасних умовах трансформаціи постає питання залучення додаткових ресурсів
для розвитку економіки. Одним із таких ресурсів є інвестиціині. Інвестиціину діяльність
здіиснюють різні суб’єкти господарювання. Однак, в умовах невизначеності, якою
характеризується стан української економіки, багато суб’єктів господарювання
відмовляються від здіиснення інвестиціиної діяльності або сильно її скорочують. В
таких умовах одним із джерел інвестиціиних ресурсів можуть стати ресурси
домогосподарств. Це зумовлює актуальність дослідження інвестиціиної поведінки
домогосподарств.
Проблематиці інвестиціиної поведінки домогосподарств у сучасних умовах
приділяли увагу в своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як С. Джерасад [1],
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В. Дорош [2], А. Рамськии [3], Ю. Воробиов [4], М. Іващенко [5] тощо. У цих роботах
розглядалась сутність інвестиціиної поведінки домогосподарств, її склад та фактори, які
на неї можуть впливати. Однак, у цих роботах недостатньо розглядалися аспекти впливу
фактору невизначеності на інвестиціину поведінку домогосподарств.
Мета статті
Виходячи з цього, основною метою наукового дослідження є аналіз впливу
факторів на інвестиціину поведінку домогосподарств в умовах невизначеності. Для
досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового дослідження було
поставлено завдання – визначити особливості сутності поняття «інвестиціина
поведінка домогосподарств»; дослідити основні джерела інвестиціиної діяльності
домогосподарств на макро-, мезо- та мікрорівнях; провести аналіз складу інвестиціиних
витрат з огляду на інвестиціину поведінку домогосподарств; проаналізувати вплив
виявлених факторів на інвестиціину поведінку домогосподарств.
Виклад основного матеріалу дослідження
На інвестиціину поведінку домогосподарств впливають багато різних факторів.
На думку автора, інвестиціина поведінка домогосподарств – це сукупність діи щодо
перетворення тимчасово вільних грошових ресурсів (доходів та заощаджень)
домогосподарств у фінансові (депозити банків; купівля акціи та облігаціи; вклади у
пенсіині, страхові, інвестиціині фонди; фінансування інноваціино-інвестиціиних
проектів тощо) та нефінансові матеріальні (купівля нерухомості, земельних ділянок,
предметів старовини тощо) и нематеріальні (культурнии рівень; освіта, здоров’я,
виховання дітеи тощо) активи з метою отримання різних форм доходів залежно від
факторів макро-, мезо- та мікрорівня (вікової структури, місця знаходження,
матеріального становища, традиціи у соціумі, освітнього та культурного рівнів, рівня
невизначеності) (рис. 1).
Джерело (тимчасово вільні грошові ресурси – заощадження та доходи)
фінансові активи
нефінансові матеріальні
(депозити банків; купівля акціи та облігаціи;
(купівля нерухомості,
вклади у недержавні пенсіині, страхові,
земельних ділянок,
інвестиціині фонди; фінансування
предметів старовини
інноваціино-інвестиціиних проектів тощо)
тощо)

нематеріальні
(культурнии рівень;
освіта, здоров’я,
виховання та розвиток
дітеи тощо)

Напрямки (дії щодо перетворення)
Результат (різні форми доходу)
Фактори макро-, мезо- та мікрорівня
(вікова структура, місце знаходження, матеріальне становище, традиції у соціумі, освітніи та
культурніи рівень, рівень невизначеності)

Рис. 1. Сутність інвестиційної поведінки домогосподарств
Джерело: складено автором
Розглянемо більш детально наведене визначення. Перш за все, для того, щоб
здіиснювати інвестиціину діяльність, в домогосподарствах повинні бути вільні кошти.
Отже, перш за все необхідно проаналізувати джерела виникнення коштів для
здіиснення інвестиціиної діяльності. Для визначення основних джерел доходів
домогосподарств скористаємося структурою доходів, які визначено на державному
рівні [6]. Наибільш значимими в структурі доходів домогосподарств є грошові доходи у
вигляді оплати праці; доходи від підприємницької діяльності та самозяинятості; доходи
від продажу сільськогосподарської продукції; пенсіи, стипендіи, соціальної допомоги,
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наданих готівкою; грошової допомоги від родичів, інших осіб та інші грошові доходи.
Іншими джерелами доходів домогосподарств є вартість спожитої продукції, отриманої з
особистого підсобного господарства та від самозаготівлі; безготівкові пільги та субсидії
на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива; безготівкові пільги на
оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок на бази
відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, зв’язку та інші надходження. Структура
джерел доходів домогосподарств в цілому по Україні за 2014-2019 рр. наведена на рис. 2.
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Інші надходження
Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг
Пільги та субсидії безготівкові на оплату комунальних послуг тощо
Вартість спожитої продукції з особистого підсобного господарства
Грошові доходи

Рис. 2. Структура джерел доходів домогосподарств (за даними [6])
Виходячи з цього бачимо, що наибільш значимим джерелом доходів є грошові
доходи (від 86% у 2016 році до 92% у 2019 році). Така тенденція спостерігалася також у
2020 році, однак, офіціині дані з’являться тільки у березні-квітні наступного року. Серед
грошових витрат також можна визначити наибільш впливові джерела формування
доходів домогосподарств (табл. 1).
Таблиця 1. Структура грошових доходів (% до загальних доходів) [6]
Джерело

2014*
48,8

2015*
47,2

Роки
2016* 2017*
46,7
52,4

2018* 2019*
Оплата праці
54,5
57,3
Доходи від підприємницької діяльності та
5,2
5,5
5,2
4,4
6,0
6,5
самозяинятості
Доходи від продажу сільськогосподарської
3,2
3,4
2,9
3,0
2,5
2,4
продукції
Пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані
27,0
25,2
23,1
20,2
19,9
19,2
готівкою
Грошова допомога від родичів, інших осіб та інші
7,0
8,1
8,1
7,5
7,0
6,6
грошові доходи
Всього грошових коштів
91,2
89,4
86,0
87,5
89,9
92,0
* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Виходячи з наведених даних зазначимо, що наибільшу питому вагу у структурі
грошових витрат заимають оплата праці та пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані
готівкою. При чому спостерігається чітка тенденція у тому, що питома вага оплати праці
у загальніи структурі доходів домогосподарств зростає (від 46,7% у 2016 році до 57,3 %
у 2019 році), а значимість всіх інших джерел доходів домогосподарств (окрім доходів від
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підприємницької діяльності та самозаинятості) зменшується. Це пояснюється
збільшенням рівня заробітних плат по країні шляхом підвищення рівня мінімальної
заробітної плати на законодавчому рівні.
Для аналізу доходів на мезорівні також слід використовувати статистичні дані
Державної служби статистики [7]. На рис. 3 можна побачити динаміку зміни структури
доходів домогосподарств за регіонами України за 2017-2019 рр.
100,0
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Дніпропетровська
Донецька*
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Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
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Негрошові доходи 2019
Грошові доходи 2018

Негрошові доходи 2018
Грошові доходи 2017
Грошові доходи 2019

Рис. 3. Структур доходів домогосподарств на мезорівні
за 2017-2019 рр. (на основі [7])
Проведении аналіз свідчить, що загальноукраїнська тенденції щодо збільшення
частки грошових доходів зберігається маиже у всіх регіонах. Виключенням є
Кіровоградська область, в якіи частка грошових доходів зменшилась з 90,9% у 2018 році
до 81,1% у 2019 році.
Також необхідно провести аналіз структури грошових джерел доходів за
регіонами. На основі статистичних даних, наведених в табл. 2, можна зробити висновок
про те, що наибільшу питому вагу у грошових доходах заимає оплата праці у всіх
регіонах. Однак слід звернути увагу на деякі регіони, в яких питома вага оплати праці
менше, або трохи більше 50% від всіх доходів домогосподарств. До таких регіонів
відносяться: Волинська область (52,2%), Закарпатська область (52,8%), ІваноФранківська область (47,8%), Тернопільська область (52,2%), Хмельницька область
(52,1%) та Чернівецька область (51,5%).
Водночас у цих областях досить високу частку заимають доходи від
підприємницької діяльності та самозаинятості, пенсії, стипендії, соціальні допомоги,
надані готівкою, та грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи.
Зазначені регіони знаходяться в Західніи частині України, де багато членів
домогосподарств знаходяться на заробітках закордоном, а самі жителі часто не мають
роботи. Тому ця тенденція доволі очевидна. Проведении аналіз на макро- та мезорівні
дозволив визначити основні джерела доходів домогосподарств. На мікрорівні (на рівні
окремих домогосподарств) можна виділити такі ж джерела. Однак, за допомогою
опитування членів домогосподарств можна визначити структуру їх доходів більш
детально.
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Доходи від продажу
сільськогосподарської продукції

Пенсії, стипендії, соціальні
допомоги, надані готівкою

Грошова допомога від родичів,
інших осіб та інші грошові доходи

Вартість спожитої продукції,
отриманої з особистого
підсобного господарства та від
самозаготівель

Пільги та субсидії безготівкові на
оплату житлово-комунальних
послуг, електроенергії, палива

Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, туристичних послуг, путівок
на бази відпочинку тощо, на
оплату послуг транспорту, зв’язку

Інші надходження

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Доходи від підприємницької
діяльності та самозяинятості

Область

Оплата праці

Таблиця 2. Структура грошових доходів у регіонах України у 2019 році [7]

56,4
52,2
72,0
76,8
52,2
52,8
58,5
47,8
77,1
55,0
62,6
69,0
61,7
72,2
69,4
67,9
71,7
52,2
74,3
55,8
52,1
64,8
51,5
61,4
73,8

14,6
3,3
2,8
1,3
11,2
17,2
6,6
18,6
2,3
7,0
12,3
10
14,2
8,6
0,1
6,2
2,6
7,4
4
11,9
13,8
6,9
11,5
4,7
9,1

6,3
3,4
0,7
0,6
4,1
1,9
6,9
1
0,6
5,7
3,1
1
1,2
4,3
3,2
2,4
0,4
2,7
1
2
3,4
1,4
4
3,3
0

6,7
13,9
11,3
13,3
9,9
12,4
16,4
9,2
9,7
6,9
9,5
9,4
12,1
7,3
11,2
10
12,7
8,7
10,9
12,4
13,3
10,4
13
12,8
7,8

9,4
5,1
6,1
4,9
9,5
5,6
4,6
9,5
3,2
6,5
5,5
3,7
3,9
3,1
6,3
4,3
4,8
7,2
5,1
8,6
7,4
8,3
7,6
8
5,5

3,4
9,7
2,5
1,4
5,2
6,3
1,4
6,5
4,3
3
3,6
3,1
2,2
2,2
5,9
6,7
2,8
6,3
1,8
1,8
4,9
3,3
5,2
4,4
0,1

0,8
0,1
0,4
0,2
0,8
0,7
1
0,3
0,3
0,4
1,1
0,5
0,1
0,2
0,7
0,9
1,5
0,4
0,6
0,2
0,6
0,9
0,5
0,5
0,4

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

16,8
15,4
6,5
2,8
17,8
20,3
10,4
25,5
4,7
22,5
14,5
13,3
18,7
10,6
3,0
7,8
5,4
22,3
6,0
19,1
18,2
10,9
18,2
9,4
11,7

На основі проведеного опитування 204 респондентів – членів домогосподарств
було виявлено, що наибільшу частку доходів заимають такі: заробітна платня за всіма
місцями роботи всіх членів домогосподарства; дохід від державної підтримки, в т.ч.
допомога, державна пенсія, податковии кредит тощо; дохід з приватних джерел, в т.ч.
професіині та персональні пенсії; дохід від інвестиціи; дохід від здачі в оренду рухомого
та нерухомого маина. Зупинимось більш детально на доході від інвестиціи, щоб
зрозуміти їх вплив на інвестиціину поведінку домогосподарств.
Результатами інвестиціиної діяльності є доходи, які можуть набувати будь-яких
форм в залежності від напряму інвестиціиної поведінки: фінансові (дивіденди, відсотки,
повернення коштів від фінансування інноваціино-інвестиціиних проектів тощо);
нефінансові матеріальні (наявність маина, земельних ділянок, предметів старовини –
атрибутів добробуту та статусу); нематеріальні (високии рівень освіти, здоров’я членів
домогосподарств, їх культурнии рівень, віддача від виховання дітеи тощо). Слід
зазначити, що для кожного домогосподарства результат їх інвестиціиної поведінки буде
вимірюватись по-різному. Одні и ті ж доходи будуть приносити різне задоволення. За
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результатами опитування стало зрозуміло, що серед факторів, які мають вплив на
кінцевии результат інвестиціиної поведінки домогосподарств, є також їх вікова
структура, місце знаходження (регіон, країна, сільська або міська місцевість),
матеріальне становище, традиції у соціумі, освітніи та культурніи рівень. Також дуже
важливим фактором є фактор невизначеності, якии автором визначається як сукупність
невизначеності середовища та особистісної невизначеності домогосподарств. Причому
ці фактори можуть мати різнии вплив в залежності від рівня, на якому проявляються –
на макро-, мезо- або мікрорівні.
У межах проведеного опитування респондентів – членів домогосподарств також
був проведении аналіз основних інвестиціиних витрат та факторів, які впливають на
прииняття домогосподарствами рішень щодо інвестиціиної діяльності. Так,
114 респондентів (56%) з опитаних відповіли, що наибільш важливим фактором під час
прииняття інвестиціиних рішень є підвищення доходів, 45 респондентів (22%)
зазначили підвищення можливості в заощадженнях з метою подальшого інвестування і
тільки 9 респондентів (4,5%) відповіли, що наибільш важливим фактором є привабливі
умови для інвестування. 6 респондентів (3%) зауважили, що для них важливим є
зниження поточних витрат. Інші респонденти обирали декілька факторів, серед яких
також переважали фактор підвищення доходів та можливості (або наявності)
заощаджень. Серед основних напрямів інвестиціиної поведінки для дослідження були
обрані наступні: витрати на купівлю маина для отримання доходу; купівля золота,
коштовностеи та предметів старовини; купівля акціи та сертифікатів цінних паперів;
вклади до банків на депозити; вклади в недержавні пенсіині, страхові та інші фонди;
вклади в інноваціино-інвестиціині проекти; оплата освітніх послуг; інвестування в
розвиток дітеи (підвищення культурного та освітнього рівня, окрім освітніи послуг);
інвестиції у власне здоров’я (медичне страхування, профілактичні обстеження тощо).
Аналіз виявив, що наибільш популярними напрямами інвестиціи (за відсотком від
доходів, які на них витрачається) є інвестиції у купівлю маина для отримання доходів,
вклади до банків на депозити та інвестиції в освітніи послуги, розвиток дітеи та власне
здоров’я. Це відповідає сучасним світовим тенденціями – «investments in children» або
«parental investments», а також дослідженням нобелевського лауреата Г. Беккера [8].
Також під час опитування членів домогосподарств були запропоновані
запитання, які дозволили думки людеи щодо рівня невизначеності середовища. Для
оцінки рівня невизначеності як комбінації невизначеності середовища та особистісної
невизначеності домогосподарств було використано методику розрахунку індексів
споживчих настроїв University of Michigan Consumer Confidence Index [9]. Було поставлено
п’ять запитань, відповіді на які дозволили розрахувати індекс поточного особистого
матеріального становища (28,99), індекс очікуваних змін особистого матеріального
становища (43,48), індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж
наиближчого року (20,29), індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж
наиближчих п’яти років (60,87) та індекс доцільності робити великі покупки (60,87). На
основі розрахованих індексів був розраховании індекс споживчих настроїв (42,9).
Оскільки наведені індекси можуть приимати значення від 0 до 200, то можна зробити
висновок про вкраи негативні настрої у членів домогосподарств, що свідчить про
високии рівень невизначеності. На основі отриманих після опитування даних доцільно
провести кореляціинии аналіз для аналізу впливу факторів на інвестиціину поведінку.
Для кореляціиного аналізу були взяти такі параметри: рівень середнього доходу
домогосподарств на одну людину; рівень заощаджень в домогосподарстві; індекс
споживчих настроїв; інвестиціині витрати. Отримана кореляціина матриця має такии
вигляд (табл. 3). Для визначення статистичної достовірності кореляціиної зв'язку rПірсона використовується таблиця критичних значень кореляції Пірсона [10]. Для рівня
значущості (p=0,01) для 204 респондентів критичне значення дорівнюватиме 0,18.
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Таблиця 3. Кореляційна матриця впливу факторів на інвестиційну поведінку
домогосподарств
Показники
Інвестиціині витрати
Доходи
Заощадження
Індекс споживчих настроїв

Інвестиціині
витрати
1
0,309667043
0,395516048
0,290070459

Доходи

Заощадження

1
0,354427281
0,274722303

1
0,126384177

Індекс споживчих
настроїв

1

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що на інвестиціину поведінку
впливають фактори: наибільш значимии – рівень заощаджень (коефіцієнт кореляції
0,3955), рівень доходів та індекс споживчих настроїв (коефіцієнти кореляції 0,3097 та
0,29 відповідно). При чому індекс споживчих настроїв як міра невизначеності та рівень
доходів також мають зв’язок, в тои час як індекс споживчих настроїв несуттєво впливає
на рівень заощаджень домогосподарств.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Інвестиціина поведінка домогосподарств є сукупність діи щодо трансформації
заощаджень та доходів, які має домогосподарство, в певні форми доходів шляхом
здіиснення інвестиціиної діяльності за різними напрямами. При цьому на інвестиціину
поведінку домогосподарств на всіх рівнях мають вплив певні фактори. До наибільш
значимих слід віднести рівень заощаджень, рівень доходів домогосподарств та рівень їх
споживчих настроїв, якии відображає по своїи суті рівень невизначеності середовища та
особистісної невизначеності домогосподарств. Для активізації інвестиціиної поведінки
домогосподарств повинна бути державна політика щодо підвищення доходів населення
та зниження рівня невизначеності середовища.
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Анотація
Вступ. Тенденції поглиблення та посилення диференціації світового поділу праці
вимагають розбудови методології формування мереж міжнародного виробничокоопераційного співробітництва промислових підприємств.
Мета дослідження. Метою статті постала розбудова методології формування мереж
міжнародного виробничо-коопераційного співробітництва промислових підприємств,
орієнтованої на фрактальну вкладеність світової економічної системи та прояв
емерджентності під час руху за рівнями системної холархії міжнародного виробничокоопераційного співробітництва. Методи дослідження: монографічний, аналіз, синтез,
індукція, дедукція, порівняння.
Результати. Досліджено розуміння категорії методології по відношенню до завдання
формування мережі міжнародного виробничо-коопераційного співробітництва.
Застосовано архітектурний підхід та концепцію стейхолдерів для створення
методологічного базису інтеграції бізнес-процесів учасників міжнародних мереж
кооперації. Співвіднесено потоки створення цінності з можливостями власників бізнеспроцесів забезпечити просування таких потоків засобами мови архітектурного
моделювання Archimate. Розроблено агреговану модель визначення можливостей
реалізації співпраці у сфері міжнародної виробничої кооперації, адаптовану до врахування
національної юрисдикції учасників інтеграції.
Висновки. Міжнародну виробничу кооперацію представлено в розрізі поєднання систем
та практик діяльності в забезпеченні виведення на глобальний ринок споживчої
вартості. Обґрунтовано технологію спільного виконання практик просування цільової
системи за стадіями життєвого циклу. Стадії життєвого циклу цільової системи
співвіднесено з інтенсивністю виконання ключових практик діяльності учасників мереж
міжнародної кооперації. Виробничу кооперацію зведено до формування сукупності
сервісів, які описують параметри поведінки холонів міжнародного економічного
простору у зовнішньому оточенні. Вимогу наслідування життєвих циклів подано як
обов’язкову умову та обмеження на формування глобальних ланцюгів вартості в рамках
міжнародної виробничої кооперації промислових підприємств.
Ключові слова: міжнародна кооперація, мережі виробничої кооперації, сервісна парадигма,
життєвий цикл, архітектурне моделювання.
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THE METHODOLOGY FOR THE NETWORKS OF INTERNATIONAL PRODUCTION AND
COOPERATION FORMATION THROUGH INDUSTRIAL ENTERPRISES INVOLVEMENT
Abstract
Introduction. Trends of deepening and strengthening the differentiation of the global division of
labor require the development of a methodology for forming networks of international production
and cooperation at industrial enterprises.
The purpose of the study. The article aimed to develop a methodology for forming industrial
enterprises networks of international production and cooperation focused on the fractal nesting of
the world economic system and the manifestation of emergence during the movement through
global production and cooperation system holarchy. Research methods: monographic, analysis,
synthesis, induction, deduction, comparison.
Results. Understanding the methodology as a category concerning international production and
cooperation, while forming problem, has been researched. The architectural approach and the
stakeholders' concept have been used to create a methodological basis for participants in
international cooperation networks business processes integration. Value creation flows have been
correlated with business process owners' ability to promote such flows through the Archimate
modeling language. International cooperation has been considered simultaneously as a project to
ensure the emergence of a given value at the exit of the global value chain and as a set of processes
to promote such value at its life cycle stages. The aggregate model for determining the possibilities
of cooperation in international industrial cooperation adapted to the integration participants'
national jurisdiction has been developed.
Conclusions. International production cooperation has been presented in combining systems and
practices to ensure consumer value to the global market. The technology of joint implementation of
target system promotion practices through the life cycle stages has been substantiated. The target
system's life cycle stages have been correlated with the intensity of international cooperation
networks participants' essential practices implementation. Production cooperation has been
reduced to the formation of a set of services that describe the parameters of holons' behavior of the
international economic space in the external environment. The requirement of life cycles following
has been presented as a mandatory condition and restriction on the global value chains formation
within the industrial enterprises' international cooperation framework.
Key words: international cooperation, production cooperation networks, service paradigm, life
cycle, architectural modeling.
JEL classification: J54; Q13
Вступ
Розгортання суспільно-історичного процесу цивілізаціиного та формаціиного
розвитку продуктивних сил та виробничих відносин супроводжувалося (належним
чином та відповідно до змін технологічних та господарських потреб у поділі праці)
трансформацією сутності, форм та інструментарію здіиснення кооперації та
кооперування діяльності економічних агентів. Діалектична логіка розширення (в
напрямі інтернаціоналізації) територіальних та галузевих меж простору виробничоторгівельної взаємодії визначає неухильність зростання розмаїття альтернативних
варіантів стратегічного об'єднання зусиль підприємств в рамках кооперації, що означає
суттєве розширення кола завдань, які можуть бути вирішені в межах розбудови системи
міжнародної виробничої кооперації. В сучасних умовах зростання масштабів
економічної глобалізації розгортання процесів ускладнення форм і розширення
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
248

практик наднаціональної коопераціиної взаємодії підприємств стає відображенням
фундаментальних тенденціи щодо поглиблення та посилення диференціації світового
поділу праці, стрімке збільшення наднаціональних масштабів здіснення торгівельних
операціи, надзвичаине розширення функціональних сфер господарської взаємодії,
послідовна уніфікація інституціональних режимів та практик регулювання
міжнародних економічних відносин. Саме наявність зазначених тенденціи вимагає
розбудови методології формування мереж міжнародного виробничо-коопераціиного
співробітництва промислових підприємств.
Концепт «методологія» в економічніи літературі визначається як «сукупність
методів дослідження» [4, с. 25], «набір концептуальних принципів» [11, с. 386],
«об’єднана єдиним підходом сукупність методів» [2, с. 16], «знання про продукування
нового «знання» [7, с. 412], «практика створення та удосконалення методів» [1, с. 456],
«фундаментальні норми, підходи та принципи, що відображають сутність обраної ідеології
дослідження» [13, с. 117], «похідні ключові положення та знання» [9, с. 13]. В контексті
даних тлумачень цікавим є зроблении в ISO 24744 [16] наголос на представленні
методології як «процесу, що має бути виконании на основі набору пов’язаних діи,
методів та моделеи». Стандарт ISO 24744 навіть наголошує на відсутності відмінностеи
між методом та методологією, що не відповідає національним науковим традиціям, але має
певнии сенс з огляду на суб’єктивність відбору методів формування мереж міжнародного
виробничо-коопераціиного співробітництва підприємств.
Мережні форми кооперації підприємств доволі докладно розглянуті у працях
таких учених економістів, як О. Гірна та Н. Чухраи [14], В. Дікань [5], Д. Іванов [6],
Л. Камаріна-Матос [18], М. Макклілан [21], А. Пилипенко [10], Д. Сеферт [22],
С. Соколенко [12], Н. Чухраи [15], М. Шерешева [8]. Зазначені дослідники акцентують
свою увагу або на переваги залучення підприємства до взаємодії в межах ланцюга
кооперації, або на підвищенні консолідованої ефективності включених до такого
ланцюга учасників. Разом з тим, існує значно більшии перелік зацікавлених в діяльності
міжнародних виробничо-коопераціиних мереж осіб, інтереси та поведінка яких також
мають бути враховані під час розвитку мережних форм кооперації промислових
підприємств.
Мета та завдання дослідження
Метою статті постала розбудова методології формування мереж міжнародного
виробничо-коопераціиного співробітництва промислових підприємств, орієнтованої на
фрактальну вкладеність світової економічної системи та прояв емерджентності під час
руху за рівнями системної холархії міжнародного виробничо-коопераціиного
співробітництва.
Виклад основного матеріалу дослідження
В основу реалізації мети статті щодо розвитку методології міжнародного виробничо-коопераціиного співробітництва промислових підприємств покладемо засновании
на ISO 24744 [16] ситуативно-суб’єктивнии (з огляду на інтереси зацікавлених в
міжнародніи кооперації осіб) підхід щодо відбору бізнес-процесів (практик діяльності)
для реалізації коопераціиних відносин. Головними вимогами при цьому є обов’язковість
орієнтації таких практик на пропонування заданої цінності на виході глобального
ланцюга вартості. При цьому передбачається диференціація такої цінності за рівнями
системної ієрархії міжнародної виробничої кооперації промислових підприємств.
Отже, методологія потребує обов’язкового узгодження обраних методів (практик) один з одним, враховуючи при цьому рівень системної ієрархії міжнародної виробничої кооперації (МВК) та національну юрисдикцію виконавців даної практики. Відповідно, формування відносин кооперації передбачає зв’язування та узгодження бізнеспроцесів учасників кооперації з уявленнями інших учасників МВК щодо доречності
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застосування таких методів. Тобто, архітектура мережі міжнародного виробничо-коопераціиного співробітництва промислових підприємств передбачає наявність множинності точок зору зацікавлених осіб. Перелік методів розгортання мережі виробничої
кооперації буде змінюватиметься в залежності від переліку осіб (тут мається на увазі не
суб’єктивна думка учасників коопераціиного співробітництва, а результат узгодження
їх інтересів щодо відбору кращих практик створення та просування спільно виробленої
цільової системи за її життєвим циклом). Логіку реалізації зазначеного підходу до
ситуаціиного формування мережі кооперації розкрито на рис. 1.
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Рис. 1. Розкриття закладеного в ISO 42010 [20] архітектурного підходу до
інтеграції бізнес-процесів учасників міжнародних мереж кооперації
У будь-якому разі метою об’єднання практик діяльності є надання можливості
моделювання потоків створення цінності. При цьому оцінюється потенціал учасників
міжнародної виробничої кооперації забезпечити появу такої цінності. В агрегованому
вигляді таке співвіднесення потоків створення цінності з можливостями власників
бізнес-процесів забезпечити просування таких потоків, представлено на поданіи на
рис. 2 схемі, яка побудована з використанням мови Archimate [23]. Дана схема
відображає розподіл потоків створення цінності між окремими суб’єктами, для яких
встановлюється національна юрисдикція. При цьому країна присутності суб’єкта не має
ключового значення при розробці ланцюга виробничої кооперації, адже першочергово
враховуються потрібні для створення цінності компетенції (точніше потенціальні
можливості для досягнення сформованої системи вимог). Цінність формується з огляду
на інтереси стеикхолдера, а виробнича кооперація розглядається в контексті ролеи
носіїв компетенціи. Тобто, на рис. 2 приинято рольовии підхід до моделювання глобальних
ланцюгів вартості та міжнародних мереж виробничої кооперації.
З методологічної точки зору тут доречною є орієнтація на специфікацію мови
моделювання створення цінності (від англ. Value Delivery Modeling Language Specification,
VDML [17]), яка орієнтує механізм міжнародної виробничої інтеграції на використання
концепту «Ділова мережа» [17, с. 44]. Така мережа утворюється з незалежних
економічних агентів, об’єднаних в межах специфікації ролеи, механізмів координації та
потрібних для реалізації виділених ролеи діи учасників ділової мережі. Відповідно до
такого підходу формування МВК зводиться до чіткої ідентифікації та визначення зв’язку
потенціалу, бізнес-процесів та ролеи учасників міжнародної виробничої кооперації,
орієнтованих на підтримку руху цільової системи (споживчої цінності) за стадіями її
життєвого циклу.
В контексті формування мереж міжнародного виробничо-коопераціиного
співробітництва зазначимо відмінності в усвідомленні цінності залежно від рівня
системної ієрархії МВК. По-перше, на базовому рівні, визначении на рис. 2 потенціал
учасників кооперації передбачає визначення цінності як задоволення певної потреби
споживача. З огляду на МВК, передбачається проста орієнтація на маркетинг-мікс, що
враховує глобалізацію ринку. По-друге, цінність (цільова система мережі кооперації)
розглядається з огляду на суб’єкти державного управління як представників більш
високого рівня системної ієрархії МВК. Такою цінністю може бути (зрозуміло, що з
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певним розширенням розуміння концепту цінності), наприклад, підвищення
інвестиціиної привабливості певного регіону, кластеру та країни в цілому. Говорячи ж
про життєвии цикл створюваної цінності, обов’язково слід враховувати відмінність її
стадіи для різних ринків присутності.
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Рис. 2. Агрегована модель визначення можливостей реалізації співпраці
у сфері міжнародної виробничої кооперації
Отже, представлена на рис. 2 схема передбачає, що міжнародна виробнича
кооперація відбувається в розрізі поєднання систем та практик діяльності в
забезпеченні виведення на глобальнии ринок споживчої вартості, яка в термінах
ISO 15288 та ISO 42010 трактується як цільова система, властивості якої розподілено за
рівнями холархії її створення. Отже, в межах міжнародної виробничої кооперації
відбувається спільне виконання практик просування цільової системи за стадіями
життєвого циклу, якии за такого підходу може бути описании використовуваними
практиками (функціями та бізнес-процесами). В якості базового переліку таких практик
може бути використании їх перелік, подании у стандарті ISO 15288. При цьому не
передбачається лініиність чергування таких практик, оскільки на різних сегментах
глобального ринку створювана споживча цінність може бути представлена різними
стадіями свого життєвого циклу.
Також автором приимається концепція спіральної моделі життєвого циклу, коли
передбачається циклічне проходження всіх стадіи життєвого циклу. Така ситуація моделюється так званою «горбатою діаграмою» (від англ. «hump diagram»), яка описана В. Батовріним та ін. [3, с. 29] та представлена у зводі знань з системної інжене-рії [19, с. 234].
Особливості застосування даної діаграми для розвитку міжнародної виробничої
кооперації представлені на рис. 3. З нього можна побачити, що практики діяльності з
різною інтенсивністю виконуються на різних життєвого циклу. Виробнича кооперація у
даному випадку має ґрунтуватися на зіставленні стадії життєвого циклу з виконавцем
відповідної практики, обраного з урахуванням иого національної юрисдикції.
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Рис. 3. Логіка співвіднесення практик діяльності суб’єктів міжнародного виробничокоопераційного співробітництва з життєвим циклом створюваної в результаті
кооперації цінності та холархією забезпечення появи такої цінності
Уведении на рис. 3 зв'язок методології утворення мереж кооперації зі стадіями
життєвого циклу цінності на виході з мереж кооперації тісно корелює з сервісно-орієнтованою парадигмою побудови архітектури складних систем. З огляду на формування
МВК, прииняття сервісної парадигми дозволяє представляти мережу кооперації та глобальні ланцюги вартості через сукупність взаємних сервісів, тоді як розробки перелічених авторів орієнтовано на рівень окремого суб’єкта господарювання. При цьому під
сервісом розуміється певна поведінка учасників міжнародної виробничої кооперації
(задекларованих на рис. 1 зацікавлених у кооперації суб’єктів) щодо бажаної зміни
властивостеи цільової системи (отриманою в результаті МВК цінності). Відповідно,
міжнародна виробнича кооперація призводить до зміни певних характеристик
присутньої у реальному світі цінності. Параметри такої цінності мають бути
документально оформлені, так само як і взаємодія суб’єктів, що забезпечують появу
цінності та відповідну зміну частини реального світу. Наявність такої документації
можна інтерпретувати як інституціональне забезпечення роботи мереж виробничокоопераціиного співробітництва.
В контексті представлення міжнародної виробничої кооперації через сукупність сервісів необхідно наголосити на обов’язковості врахування стадіи життєвого циклу створюваної в результаті міжнародної виробничої кооперації цінності. Йдеться про те, що утворення
мережі кооперації підтримує рух цінності (як кінцевої – на виході ланцюга вартості, так і
проміжної – що становить складову кінцевого продукту) за всіма стадіями життєвого циклу.
Це вагоме доповнення, адже у разі такого підходу виробнича кооперація не обмежується
лише стадією експлуатації, як це приинято в наявних дослідженнях коопераціиної взаємодії
суб’єктів господарювання (в таких дослідженнях як правило не робиться наголос на
врахуванні життєвого циклу результатів коопераціиної взаємодії). Логіка інтеграції
концепту життєвого циклу до методології розбудови мереж міжнародного виробничокоопераціиного співробітництва промислових підприємств подана на рис. 4.
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Умовні позначення:
Представлення цільової системи елементом Archimate «оргсервіс-продукт», за допомогою
– якого моделюють реалізації зовнішньої користі в рамках визначеної SLA-угоди (від англ.
Service Level Agreement) щодо рівня надаваного сервісу

Рис. 4. Наслідування життєвих циклів як обов’язкова умова та обмеження на
формування глобальних ланцюгів вартості в межах міжнародної виробничої
кооперації промислових підприємств
На рис. 4 можна репрезентовано, як стадія експлуатації однієї цільової системи (з
практиками, які забезпечують її появу та функціонування) забезпечує проходження іншої
цільової системи, включеної до глобального ланцюга вартості, за всіма стадіями її
життєвого циклу (передбачається, що зазначені системи можуть мати різні національні
юрисдикції).
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, в статті представлено методологію формування мереж міжнародного
виробничо-коопераціиного співробітництва промислових підприємств. Розроблена
методологія враховує фрактальну вкладеність світової економічної системи, наявність
емерджентності між рівнями системної холархії міжнародного виробничо-коопераціиного співробітництва. В статті міжнародну виробничу кооперацію представлено в
розрізі поєднання систем та практик виведення на глобальнии ринок споживчої
цінності. Окрім того, обґрунтовано технологію спільного виконання практик просування цільової системи за стадіями життєвого циклу. В контексті міжнародної виробничої кооперації та системної ієрархії розгляду мереж кооперації вагомого значення
набуває визначення переліку та кількості систем, які включатимуться до зазначених
мереж. Таке визначення переліку зон уваги МВК є нетривіальним завданням, яке
вирішується за рахунок ідентифікації переліку зацікавлених в міжнародніи виробничіи
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кооперації осіб та їх зон інтересу щодо цінності на виході мережі міжнародної кооперації.
Вирішення даного завдання становитиме перспективи подальших розробок автора.
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НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Кошкалда, І. В. Напрями економічного стимулювання раціонального використання
земель сільськогосподарського призначення в Україні / Ірина Віталіївна Кошкалда,
Тетяна Володимирівна Анопрієнко // Українськии журнал прикладної економіки. –
2020. – Том 5. – № 4. – С. 256–264. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Земельні ресурси є унікальним природним ресурсом, який обмежений
територіально. На специфіку використання земельних ресурсів мають значний вплив не
лише соціально-економічна, політична, демографічна ситуації, але й екологічні та якісні
показники, та географічне розміщення земель. Світовий досвід доводить, що раціональне
та ефективне використання земельних ресурсів сприяє економічному розвитку країн.
Метою статті є дослідження існуючих механізмів економічного стимулювання
раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в Україні та
надання пропозицій щодо їх покращення.
Результати. Законодавством України передбачено дев’ять категорій земель, які мають
свій склад та функціональне використання. Найбільшу за площею становлять землі
сільськогосподарського призначення, на пріоритетності яких наголошено у Земельному
кодексі України. За результатами дослідження виявлені напрями економічного
стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення
в Україні які дозволять збільшити обсяги природоохоронних заходів, та сприятимуть
подальшому раціональному використанню земельних ресурсів. Результати дослідження
доводять актуальність удосконалення підходів та механізмів до економічного
стимулювання раціонального використання та охорони земель, пошуку нових напрямів
економічного стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського
призначення в Україні. Одним із таких дієвих напрямів є повноцінне залучення
землевласників і землекористувачів у процеси, що забезпечують збереження земель,
відновлення та поліпшення їх стану.
Висновки. Залучення коштів фізичних та юридичних осіб дозволить збільшити обсяги
заходів щодо боротьби з проявами негативних процесів і підвищить рівень відповідальності землевласників і землекористувачів щодо ощадливого землекористування.
Врахування рівня здійснення природоохоронних заходів, у тому числі відповідних
капіталовкладень, під час запровадження пільгової системи оподаткування, стимулюватиме землевласників і землекористувачів до раціонального використання земельних
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ресурсів і підвищення їх якості. При цьому слід зазначити, що даний механізм буде дієвим
за умов проведення певних дій.
Ключові слова: економічне стимулювання; земельні ресурси; охорона земель; податкові
пільги; раціональне використання.
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DIRECTIONS OF ECONOMIC STIMULATION OF RATIONAL USE OF
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Abstract
Introduction. Land resources are a unique natural resource that is territorially limited. The
specifics of land use have a significant impact on not only the socio-economic, political,
demographic situation, but also environmental and qualitative indicators, and geographical
location of land. World experience proves that the rational and efficient use of land resources
contributes to the economic development of countries.
The purpose of the article is to study the existing mechanisms of economic incentives for the
rational use of agricultural land in Ukraine and provide suggestions for their improvement.
Results. The largest in area are agricultural lands, the priority of which is emphasized in the Land
Code of Ukraine. Therefore, the issue of increasing economic incentives for the rational use of
agricultural land in Ukraine does not lose its relevance. According to the results of the research,
the economic stimulation directions of rational use of agricultural lands in Ukraine are revealed,
which will allow increasing the volume of nature protection measures, and will promote further
rational use of land resources. The results of the study prove the relevance of improving
approaches and mechanisms to economic incentives for rational use and protection of land, the
search for new areas of economic incentives for rational use of agricultural land in Ukraine. One
of such effective directions is full-fledged involvement of landowners and land users in the
processes that ensure the preservation of land, restoration and improvement of their condition.
Conclusion. Attracting funds from individuals and legal entities will increase the volume of
measures to combat the manifestations of negative processes and increase the level of
responsibility of landowners and land users for economical land use. Taking into account the level
of implementation of environmental protection measures, including relevant investments, during
the introduction of the preferential taxation system, will encourage landowners and land users to
rationally use land resources and improve their quality. It should be noted that this mechanism
will be effective under certain conditions.
Keywords: economic incentives; land resources; land protection; tax benefits; rational use.
JEL classification: Q14; Q15; Q18; Q24; Q28; Q56; R52
Вступ
Земельні ресурси є унікальним природним ресурсом, якии обмежении територіально. На специфіку використання земельних ресурсів мають значнии вплив не лише
соціально-економічна, політична, демографічна ситуації, але и екологічні та якісні
показники, географічне розміщення земель. Світовии досвід доводить, що раціональне
та ефективне використання земельних ресурсів сприяє економічному розвитку країн [1,
2]. Не винятком є и Україна, законодавством якої передбачено дев’ять категоріи земель,
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які мають певнии склад та функціональне використання. Наибільшу за площею
становлять землі сільськогосподарського призначення, на пріоритетності яких
наголошено у Земельному кодексі України [3]. Тому питання підвищення економічного
стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в Україні не втрачає своєї актуальності.
Державне регулювання земельних відносин нерозривно пов’язано з питаннями
раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу країни, чим і пояснюється значна увага провідних і молодих вітчизняних науковців: Д. І. Бабміндри, Л. Д. Грекова, О. Д. Гнатковича, О. В. Гунченка, В. К. Добряка, О. С. Крамарьова, М. П. Мартинюка,
А. М. Мірошниченка, І. О. Новаковської, М. М. Федорова, О. В. Ходаківської, К. В. Шелудько, С. В. Шерстюк, А. Д. Юрченка та ін. [4-15].
Мета статті
Метою статті є дослідження існуючих механізмів економічного стимулювання
раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в Україні та
надання пропозиціи щодо їх покращення.
Виклад основного матеріалу дослідження
Перехід України до ринкової економіки вніс суттєві зміни до всіх галузеи
народного господарства, змінив світогляд її громадян. Запровадження нових підходів
несе не лише позитивні ознаки розвитку, а и стикається з багатьма проблемами, які
потребують часу та гальмують розвиток країни та її окремих галузеи. Не виключенням
стала і галузь сільського господарства. Зміна економічного устрою, досягнення науковотехнічного прогресу вимагають застосування нових підходів до господарської
діяльності. Враховуючи, що у сільському господарстві земля є не лише просторовим
базисом, а и головним засобом виробництва, питання збереження її потенціалу
залишається актуальним.
За своєю структурою ґрунтовии покрив території України [16] неоднаковии
(рис. 1), як і природно-кліматичні умови. В південно-східніи частині країни (рис. 1 і
рис. 2) переважають чорноземи.

Рис. 1. Ґрунтовий покрив території України
Джерело: дані Публічної кадастрової карти України [16]
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Рис. 2. Чорноземи України
Джерело: дані Інтерактивної карти ґрунтів України [17]
За даними Інтерактивної карти ґрунтів України [17] (рис. 2), наибільш
розповсюдженими є чорноземи неглибокі лісостепові на лесових породах (слабогумусовані та малогумусні) та чорноземи глибокі на лесових породах (слабогумусовані,
малогумусні карбонатні та вилуговані, середньогумусні карбонатні та вилуговані). На
півночі переважають дерново-підзолисті та оглеєні ґрунти (на давньоалювіальних та
воднольодовикових відкладах, морені та лесовидних породах), на заході – опідзолені та
бурі гірсько-лісові ґрунти (щебенюваті та гірські остеповілі). Тому підходи до ведення
сільського господарства мають регіональні особливості, які відображені у матеріалах
природно-сільськогосподарського раионування земель України.
За даними Інтерактивної карти еродованості ґрунтів України [17], спостерігається неоднаковии ступінь еродованості ґрунтів, проте, наибільшого занепокоєння
завдають негативні процеси в південніи та східніи частині території України (рис. 3).
Дані рисунків 1-3 свідчать про значнии прояв ерозіиних процесів саме на
чорноземніи території України. За радянських часів була запроваджена система заходів,
спрямована на боротьбу з розповсюдженням негативних природніх процесів, особливе
місце в якіи мала система захисних лісових смуг та інших захисних насаджень. Науковообґрунтоване розміщення різного виду лісосмуг дозволило зменшити темпи прояву
ерозіиних процесів і, як наслідок, покращити якіснии стан земель, особливо
сільськогосподарського призначення. На жаль, сьогодні можна спостерігати великии
відсоток знищених та значно пошкоджених польових лісосмуг, що також сприяло
зростанню площ земель, які потребують консервації. Створення захисних лісових смуг и
інших захисних насаджень вимагає значних капіталовкладень, але в маибутньому
сприятиме збільшенню доходності малопродуктивних земель.
Забезпечення впровадження ощадливих технологіи виробництва та раціонального використання земельних ресурсів, особливо сільськогосподарських угідь, можливе
за умови дієвого економічного стимулювання власників і користувачів земельних
ділянок.
Земельним кодексом України (ст. 201) передбачено, що нормативна грошова
оцінка земель використовується для «економічного стимулювання раціонального
використання та охорони земель» [3].
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Рис. 3. Еродованість ґрунтів України
Джерело: дані Інтерактивної карти еродованості ґрунтів України [17]
У свою чергу, у ст. 205 [3] зазначені чотири напрями економічного стимулювання
раціонального використання та охорони земель, а саме:
1) «надання податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним особам, які
здіиснюють за власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними програмами використання і охорони земель»;
2) «виділення коштів державного або місцевого бюджету громадянам та юридичним особам для відновлення попереднього стану земель, порушених не з їх вини»;
3) «звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану згідно з державними та регіональними
програмами»;
4) «компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та
землекористувачів внаслідок тимчасової консервації деградованих і малопродуктивних
земель, що стали такими не з їх вини».
Сьогодні в Україні не існує чітко визначеної процедури надання податкових і
кредитних пільг землевласникам і землекористувачам, у тому числі розрахунку та
встановлення їх розміру. Податковим кодексом України (ст. 271) [18] визначений
діапазон ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь (незалежно від
їхнього місця розташування) від 0,3% до 1% від їх нормативної грошової оцінки, з
урахуванням коефіцієнта індексації. З метою підвищення зацікавленості власників землі
та постійних землекористувачів до використання земель на основі заходів, спрямованих
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на покращення, раціональне використання та охорону земель, доцільно запровадити під
час оподаткування класифікацію сільськогосподарських угідь з наступною диференціацією ставок, залежно від встановлених класів [19].
При цьому враховувати не лише існуючий якісний стан земельних ділянок, а й
рівень здійснення природоохоронних заходів щодо збереження та покращення
ґрунтового покриву, та недопущення забруднення ґрунтів. Так, для реалізації першого
напряму здійснювати економічне стимулювання як землевласників, так і
землекористувачів, тобто осіб які безпосередньо реалізують природоохоронні заходи, та
враховувати не лише «заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними
програмами використання і охорони земель», а й розробленими та затвердженими
проектами землеустрою, які містять відповідне обґрунтування.
Що стосується другого напряму, то варто зазначити, що за даними Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру України) [20], недостатнім є рівень освоєння коштів, які надходять до бюджетів різних рівнів
(наприклад, компенсація втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва внаслідок вилучення таких земель) на цілі відновлення стану земель. Так, наприклад, «на спеціальних рахунках відповідних місцевих рад станом на 25.04.2013 накопичилося 529,2 млн грн, …, з них на депозитних рахунках в установах банку знаходяться
131,5 млн грн (24,8%). … Із зазначених коштів використано 22,4 млн грн, з яких: на
освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб – 53,1 тис. грн
(0,2%), на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь – 760,8 тис. грн
(3,4%), на розроблення робочих проектів землеустрою з охорони земель – 733,1 тис. грн
(3,3%), на проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених робочих
проектів землеустрою – 2,4 млн грн (10,8%), на проведення нормативної грошової
оцінки земель – 6,5 млн грн (29,1%), на інвентаризацію земель – 11,9 млн грн (53,2%)».
У 2020 р. спостерігається покращення ситуації, але «площа земель, що потребують консервації, складає 865,4 тис. га… У стадії консервації перебуває 22,7 тис. га
земель… Загальна площа порушених земель складає 143,8 тис. га. Протягом 2019 р.
рекультивовано 73,18 га порушених земель, з них понад 75% (55,46 га) становлять
сільськогосподарські угіддя. Загальна площа земель, що перебувають у стадії
рекультивації, становить понад 7 тис. га. Потребують поліпшення 294,5 тис. га
малопродуктивних земель, з яких у 2019 р. поліпшено 340,8 га» [20].
Тобто, пряме залучення коштів землевласників і землекористувачів на здіиснення природоохоронних заходів щодо збереження та покращення ґрунтового покриву
забезпечить зменшення проявів негативних процесів та дозволить оптимізувати
(перерозподіли кошти) на відновлення земель державної та комунальної власності.
Враховуючи вищенаведене, доцільно доповнити перелік третього напряму щодо
звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану не лише згідно з державними та регіональними
програмами, а и розробленими та затвердженими проектами землеустрою, які містять
відповідне обґрунтування.
Також доречним буде запровадження компенсації з бюджетних коштів за
зниження доходу власників землі та землекористувачів внаслідок не лише тимчасової
консервації деградованих та малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини, а
и для ділянок, які рекомендовані для тимчасової консервації, на яких власники землі та
землекористувачі самостіино проводять відповідні заходи щодо пришвидшення
відновлення родючості таких земельних ділянок та ліквідації негативних наслідків.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, одним із дієвих напрямів економічного стимулювання раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення в Україні є повноцінне
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залучення землевласників і землекористувачів у процеси, що забезпечують збереження
земель, відновлення та поліпшення їх стану.
Залучення коштів фізичних та юридичних осіб дозволить збільшити обсяги
заходів щодо боротьби з проявами негативних процесів (як природних, так і
спричинених людською діяльністю), які зазнають земельні ділянки, а також підвищить
рівень відповідальності землевласників і землекористувачів щодо ощадливого
землекористування.
Врахування рівня здіиснення природоохоронних заходів, у тому числі відповідних
капіталовкладень, під час запровадження пільгової системи оподаткування або
тимчасового звільнення від плати за відповідні земельні ділянки стимулюватиме
землевласників і землекористувачів до раціонального використання земельних
ресурсів та підвищення їх якості.
Для невеликих господарств або господарств, які мають значнии відсоток
деградованих та малопродуктивних земель, компенсація з бюджетних коштів за
зниження доходів дозволить запроваджувати самостіино заходи з поліпшення
відповідних земель.
При цьому слід зазначити, що дании механізм буде дієвим за умов проведення:
1. Роз’яснювальної роботи серед землевласників і землекористувачів, підняття
рівня їх самосвідомості.
2. Систематичного контролю (моніторингу) за використанням коштів та рівнем
здіиснених заходів.
3. Окрім економічної, надання наукової та технічної підтримки для ефективної
реалізації природоохоронних заходів.
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СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ІНТЕГРАЦІЙНОКООПЕРАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
Пилипенко, А. А.
Організаціино-економічне
забезпечення
стратегічного
маркетингового управління стіиким інтеграціино-коопераціиним розвитком
корпоративних об'єднань підприємств [Текст] / Андріи Анатоліиович Пилипенко,
Олександр Євгеніиович Попов // Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. –
Том 5. – № 4. – С. 265 – 274. – ISSN 2415-8453.
Анотація
Вступ. Сучасні економічні системи мають розглядатися на основі комплексного підходу,
який забезпечує узгодженість різних предметних сфер в рамках єдиної проблемної
області. В статті такою проблемною областю постало маркетингове управління
корпоративною інтеграцією. Інтеграція та кооперація за авторською гіпотезою
призводять до зростання консолідованого потенціалу корпоративного об’єднання
підприємств. Маркетинг в свою чергу оптимізує напрямки використання такого
потенціалу, враховуючи при цьому вимогу додержання заданого рівня стійкості.
Метою дослідження постав розвиток теоретико-методичних засад формування
контурів стратегічного маркетингового управління інтеграційно-коопераційним
розвитком корпоративних об'єднань підприємств, орієнтованих на забезпечення
стабільності
функціонування
та
оптимізацію
використання
потенціалу
корпоративного об'єднання.
Результати. Дослідження базується на застосуванні методів онтологічного моделювання. В рамках розробки онтологічної моделі предметної області стратегічного маркетингового управління стійким інтеграційно-коопераційним розвитком корпоративних
об'єднань підприємств визначено сукупність класів та їх екземплярів. Класи онтологічної
моделі представлено як сфери спрямування організаційних зусиль процесу організації
стратегічного маркетингового управління. Представлення онтологічної моделі у
вигляді графу дозволило сформувати паттерни стратегічної поведінки корпоративного
об’єднання підприємств, які реалізуються у тому числі на основі активізації
інтеграційно-коопераційної взаємодії підприємств. Вироблення таких паттернів
запропоновано здійснювати на основі виконання SPARQL-запитів до онтологічної моделі
предметної області. Запропоновано сукупність стратегічних матриць, які визначають
особливості реалізації маркетингового управління в інтегрованому корпоративному
об’єднанні підприємств.
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Висновки. Розроблені рекомендації щодо переорієнтації стратегічного управління
інтеграційно-коопераційним розвитком корпоративних об'єднань підприємств на
маркетингову парадигму дозволяють підвищити рівень стабільності такого об’єднання
за рахунок гармонізації інтересів всіх зацікавлених в діяльності корпоративного
об’єднання осіб.
Ключові слова: маркетингове управління, стратегія, корпоративне об’єднання
підприємств, інтеграція, кооперація, мережа взаємодії.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF STRATEGIC MARKETING
MANAGEMENT FOR THE CORPORATE ENTERPRISES' ASSOCIATIONS OF SUSTAINABLE
INTEGRATION AND COOPERATION DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. Modern economic systems have to be considered based on an integrated approach.
Only this will ensure the coherence of different subject areas within a single problem area. The
corporate integration marketing management has been chosen as the article's main problem
area. According to the author's hypothesis, integration and cooperation could lead to the
enterprises corporate association of consolidated potential growth. In turn, marketing optimizes
such potential usage, taking into account compliance with a given stability level.
The purpose of the scientific paper is to provide the theoretical and methodological framework
for designing the strategic marketing management system for the corporate enterprises’
association integration and cooperation development. This system should be focused on ensuring
the corporate association operation stability and optimizing its potential usage.
Results. The research is based on the ontological modeling methods application. The set of classes
and their instances have been determined as part of the ontological model developing for the
subject area's strategic marketing management. These areas have included all main elements of
corporate enterprises associations sustainable integration and cooperation development. The
ontological model classes have been presented as areas for directing the strategic marketing
management design process. The ontological model representation in the graph form has allowed
to form the enterprises' corporate association's strategic behavior patterns. Such patterns are
aimed at intensifying the integration and cooperation of enterprises. It has been proposed that the
development of such patterns should be based on the SPARQL-queries execution to the ontological
model subject areas. A set of strategic matrices have been proposed. These matrices determine the
features of the marketing management implementation into an integrated corporate enterprises
association.
Conclusions. The developed recommendations for strategic management reorientation of
integration and cooperation development of corporate enterprises associations onto the
marketing paradigm allow increasing the level of stability of such an association by harmonizing
all stakeholders' interests within the corporate association.
Keywords: marketing management, strategy, corporate association, integration, cooperation,
interaction network.
JEL classification: М31; Р13; G34; L21
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Вступ
Сучасні умови господарювання характеризуються проявом численної кількості
тенденціи, які потребують узгодженого розгляду. Такии узгоджении розгляд не завжди
присутніи у наукових дослідженнях, хоча він часто утворює доволі цікавии та специфічнии об’єкт дослідження. У якості прикладу наголосимо на поширенні інтеграціиних
тенденціи, процесів кооперації та виникненні різного роду корпоративних об’єднань
підприємств. Організація управління такими корпоративними об’єднаннями та
інтеграціино-мережними структурами вимагає одночасного врахування їх
орієнтованості на задоволення якихось спільних цілеи (такі цілі як правило
пов’язуються з пошуком та задоволенням унікального споживчого попиту) при
об’єктивніи наявності цілої низки корпоративних, логістичних та іншого роду
конфліктів. Означена дихотомічність ще більше підсилюється у стратегічному періоді
часу, коли змінюються інтереси учасників та стеикхолдерів інтеграціино-коопераціиної
взаємодії. Відповідно актуалізуються питання розробки механізму управління, здатного
підпорядкувати інтеграціино-коопераціину взаємодію корпоративних підприємств
вимозі задоволення поточних та перспективних потреб споживача.
Візуальна інтерпретація означеної проблематики дослідження представлена на
рис. 1, де продемонстровано співставлення здобутків двох вагомих напрямів наукових
досліджень. При цьому зазначене співвіднесення передбачає необхідність взаємного
збагачення інструментарію кожного з виділених на рис. 1 наукових напрямів, що не
завжди представлено в наявніи літературі та може трактуватися як виділення
невирішеної раніше частин загальної проблеми. Першии з зазначених на рис. 1 напрямів
пов’язании з трансформацією и розширенням змісту інтеграціино-коопераціиної
взаємодії підприємства, включаючи при цьому питання залучення логістичної системи
окремого підприємства до інтегрованих ланцюгів створення вартості. Другии напрям
дослідження полягає у визначенні напрямів переорієнтації маркетингових систем
корпоративних підприємств на підтримку співпраці та взаємодії з більш вузьким колом
споживачів (у тому числі споживачів проміжної в рамках інтегрованого логістичного
ланцюга продукції).
Маркетингове
управління
підприємством

Стратегічне
маркетингове
управління
суб'єктом господарювання

Стратегічне
маркетингове
управління
інтеграційнокоопераційним
розвитком

Інтеграційнокоопераційний
розвиток
об'єднання
підприємств

Розвиток корпоративного
об'єднання
підприємств

Предметна область дослідження

Рис. 1. Визначення предметної області дослідження
Орієнтація на означену на рис. 1 предметну область пояснюється розмиванням
організаціиних границь мереж створення вартості (особливо при взаємодії підприємств
в середині кластеру чи на основі перехресного володіння корпоративними правами),
зменшенням проміжку часу для отримання достовірних прогнозів, поширення відносин
так званої «кооперенції», широке використання аутсорсингу та субпідрядних відносин.
Зазначені тенденції вимагають синхронізації бізнес-процесів широкого кола суб’єктів
господарювання при їх орієнтації на високе значення кінцевого консолідованого
результату. Параметри кінцевого результату визначаються рівнем маркетингової
активності підприємств, а спільність взаємодії – якістю імплементації методології
логістики. Дане твердження базується на розробках А. Рустона [14, с. 5-21] та
Р. Хендфилда [9, с. 21-27], де обґрунтовується доречність впровадження системи
управління ланцюгами постачань. На жаль, такі розробки, як справедливо наголошує
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М. Кристофер [13, с. 24-29], орієнтуються на оптимізацію внутрішніх процесів
логістичного ланцюга та не враховують саме інтеграціино-коопераціину взаємодію.
Аналогічні зауваження можна висунути по відношенню до маркетингового
управління, описаного в роботах Ф. Котлера [11], В. Попова [5], Д. Дея [2] та цілої низки
інших авторів. Справедливості заради слід зазначити, що маркетингове управління
передбачає виконання всіх функціи управління, додаючи до них пріоритетну орієнтацію
на задоволення певних потреб цільового споживача. Тобто маркетинг перетворюється на
певну властивість або обмеження на реалізацію цільової функції (хоча тут проявляється
головна відмінність від досліджень у сфері управління маркетингом, як це зроблено
Т. Циганковою [7]). Відразу звернемо увагу, що обидва підходи щодо зіставлення
концептів маркетинг та управління [2; 5; 7; 11] при їх перенесенні на об’єднання
підприємств розглядають маркетинг максимум як консолідацію зусиль, а не набуття
нових компетенціи чи розширення ринкового потенціалу через інтеграціинокоопераціині процеси. Беручи участь у авторському колективі [4, с. 236-304], авторами
досліджувалися питання маркетингової діяльності в межах промислового кластеру, але
там також не робився акцент на покращенні такої діяльності через інтеграціинокоопераціині процеси.
Тобто, маркетингове управління об’єднання підприємств слід розглядати в
контексті твердження Д. Шефілда [15] щодо наявності трьох основних форм організації
економічної діяльності: ієрархії, ринку и мережі. Маркетинг є одним з інструментів
переходу від ринкових угод до довготривалого співробітництва в інтегрованих
об’єднаннях корпоративних підприємств чи мережах кооперації. Мета маркетингового
управління у такому випадку перетворюється не лише на пошук можливостеи для
задоволення попиту, а и на пошук ефективних партнерів для утворення інтегрованих
логістичних ланцюгів створення вартості. За такого підходу маркетингове управління
має сприяти появі шляхів взаємодії з широким колом стеикхолдерів (як учасників
логістичного ланцюга, так і зацікавлених в результатах роботи такого ланцюга осіб) для
спільного споживання ресурсів, пошуку конкурентних переваг, управління портфелем
ринкових відносин через адаптацію до партнерів у відповідності зі сформованими угодами
щодо кооперації и партнерства. Таких погляд на маркетингове управління з огляду на
інтеграціино-коопераціину взаємодію підприємств, потребує певного доопрацювання.
Мета та завдання статті
Метою статті постав розвиток теоретико-методичних засад формування контурів
стратегічного маркетингового управління інтеграціино-коопераціиним розвитком
корпоративних об'єднань підприємств, орієнтованих на забезпечення стабільності
функціонування та оптимізацію використання потенціалу корпоративного об'єднання.
Виклад основного матеріалу
В основу досягнення мети статті пропонується покласти авторське тлумачення
інтеграціиного розвитку [3, с. 79] як погодженого розвитку на основі взаємного
доповнення економічних агентів, орієнтованого на зростання ефективності
використання консолідованого потенціалу та задоволення власних потреб. Враховуючи
описані вище обмеження, орієнтація на маркетингове управління дозволяє переити з
орієнтації на власні потреби на потреби всіх зацікавлених в інтеграціино-коопераціиніи
взаємодії осіб. У даному контексті відбувається розширення парадигми маркетингу
партнерських відносин в межах її перенесення на цілии ланцюг створення вартості та
наявні у даному ланцюгу субпідрядні відносини. Тобто, беручи за основу розробки
Ш. Хеканссона [8] (щодо організації дуальних взаємин підприємств), Б. Паркера [12]
(щодо управління рівнем лояльності обраних підприємством споживачів), С. Холленсена [10] (щодо спільного фінансуванні класичних маркетингових досліджень) та П. Котлера [11] (щодо розгляду партнерського маркетингу як безперервного процесу визначення,
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створення та спільного розподілу вигоди між учасниками взаємодії), визначаємо
особливості організації стратегічного маркетингового управління стіиким інтеграціинокоопераціиним розвитком корпоративних об'єднань підприємств.
Головна складність в організації зазначеного управління полягає в потребі
узгодження часто ортогональних цілеи об’єктів управління, що може бути вирішено на
основі формування онтологічної моделі предметної області взаємодії. Саме в межах даної
моделі відбуватиметься ідентифікація та подальше узгодження орієнтирів інтеграціинокоопераціиного розвитком. При цьому, авторською гіпотезою постає додавання
властивості стіикості до подібної ідентифікації. Визначення та узгодження інтересів
забезпечує стіикість розвитку, навіть у разі провадження значної трансформації
корпоративної архітектури об’єднання підприємств (така трансформація призведе до
підтримки стіикості на стратегічному інтервалі часу). В межах реалізації зазначеної
гіпотези відбувається переорієнтація на розподіл зацікавленості споживача виходу бізнеспроцесу вздовж ланцюга інтеграціино-коопераціиної взаємодії, на спільність цілеи
учасників такої взаємодії та їх узгодженість з кінцевим користувачем цінності, на підтримку
мережі взаємодії при індивідуалізації запитів окремих учасників такої мережі.
Таким чином організовувати стратегічне управління корпоративним розвитком
пропонується на основі сполучення парадигми маркетингового управління з поширенням
інтеграціино-коопераціиних відносин. При цьому передбачається додавання цілої низки
обмежень, пов’язаних з наявністю критерію стіикості та правил логістичної взаємодії (згідно з [13; 14], такі правила передбачають усвідомлення тощо, що фінансовии потік формується кінцевим споживачем, що кожен учасник інтеграціино-коопераціиної взаємодії має
отримувати певну вигоду від взаємодії, що управління зводиться до створення умов максимізації доданої вартості вздовж ланок логістичного ланцюга). Відповідно до таких правил,
стратегічне маркетингове управління переорієнтовується на вимогу забезпечення взаємного позиціонування учасників та споживачів мережі інтеграціино-коопераціиної взаємодії
задля максимізації задоволення економічних інтересів всіх учасників мережі через
підвищення ефективності використання консолідованого потенціалу зазначеної мережі.
У контексті останнього твердження вельми цінною є пропозиція Н. Флигстіна [6]
щодо виокремлення так званих полів взаємодії, в рамках яких учасники мережі інтеграціино-коопераціиної взаємодії (ІКВ-мережі) вибудовують власну поведінку один щодо одного.
Маркетингове управління полягатиме у коригуванні або визначенні граничних орієнтирів
реалізації такої поведінки. При цьому слід наголосити на доречності виділення рівнів такої
поведінки або хоча б її диференціації на внутрішню (всередині ІКВ-мережі) та зовнішню
(поведінку ІКВ-мережі як єдиного цілого по відношенню до споживача створюваної в
рамках ІКВ-мережі вартості). Організація маркетингового управління у даному випадку
може орієнтуватися на принципи рефлексивного менеджменту и тим самим враховувати
розбіжності в рівні організаціиних можливостеи окремих учасників ІКВ-мережі.
За такого підходу процес організації маркетингового управління отримує значну
інтегруючу властивість. Так, якщо формування ІКВ-мережі відбувається без урахування
маркетингових принципів, як правило склад учасників мережі формується на випадковому
підґрунті (мається на увазі необдуманість включення тих або інших учасників як ланок
глобального логістичного ланцюга або недооцінення важливості присутності окремих
учасників в ІКВ-мережі). Отже, для забезпечення стіикості ІКВ-мережі перш за все необхідно
визначитися з типом економічних агентів для залучення та з тим, як регламентувати їх
взаємодію. Такі регламенти виступатимуть як обмеження для цільової функції покращення
параметрів створюваної цінності та удосконалення умов її просування на обраних цільових
ринках. Тобто, традиціино маркетингове управління орієнтується на визначення типу
клієнтів для утримання, на сегментацію таких клієнтів, на визначення тих з них, що
забезпечують максимізацію прибутку або можуть переити до конкурентів. В авторськіи
інтерпретації організація маркетингового управління зводиться до вирішення питань
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спроможності ІКВ-мережі створювати додаткову цінність для перспективного переліку
споживачів, розширюваного саме через активізацію інтеграціино-коопераціиної взаємодії
учасників ІКВ-мережі.
Вагоме значення в організації маркетингового управління ІКВ-мережею відіграє
структуризація об’єктів та суб’єктів управління, визначення важелів та інструментарію
реалізації управлінських функціи, а також розробка різного роду забезпечення функціонування механізму управління. В основу рішення поставлених завдань пропонується
покласти онтологічне моделювання, в рамках якого відбувається формалізація означеної вище логіки функціонування, розвитку та організації управління ІКВ-мережею.
Класи наведеної на рис. 2 онтологічної моделі визначають ключові аспекти заявленої в
статті предметної області дослідження.
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Рис. 2. Агрегована онтологічна модель забезпечення стійкості інтеграційнокоопераційного розвитку та узгодження параметрів взаємодії учасників
корпоративних об'єднань підприємств
авторська розробка
Далі зазначимо, що наведені на рис. 2 класи визначають ключові сфери спрямування організаціиних впливів при створенні механізму стратегічного маркетингового
управління стіиким інтеграціино-коопераціиним розвитком корпоративних об'єднань
підприємств. Наповнення представлених на рис. 2 класів елементами визначає специфіку маркетингового управління конкретної ІКВ-мережі. Окрім того, опис взаємодії
елементів класів є базою для формалізації паттернів стратегічної та конкурентної
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поведінки залучених до інтеграціино-коопераціиної взаємодії підприємств. Логіка
вироблення таких паттернів, побудована як комбінування елементів представленої у
вигляді графу онтологічної моделі ІКВ-мережі, відображена на рис. 3.
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Рис. 3. Логіка вироблення паттернів реалізації стратегічного
маркетингового управління ІКВ-мережею
авторська розробка
Організація стратегічного маркетингового управління ІКВ-мережею полягає у
формуванні запитів до представленої на рис. 2 онтології предметної області. Такі запити,
орієнтуючись на пропозиції С. Горшкова [1, с. 75], доцільно формувати у вигляді SPARQLзапиту. Це запит до виконаної в рамках RDF (Resource Description Framework) технології
моделі знань про предметну область дослідження. Саме в результаті таких запитів
відбувається змістовне наповнення задекларованого механізму стратегічного маркетингового управління. Якіснии рівень таких запитів має прямии вплив на підвищення стіикості
функціонування мережі інтеграціино-коопераціиної взаємодії за рахунок оптимізації
архітектури такої мережі.
Використання SPARQL-запитів дозволяє, наприклад, покращити аналітичне забезпечення процедури відбору учасників до ІКВ-мережі. Тут можливим є використання
розповсюдженого в маркетинговіи діяльності методу «ліики продажів». В межах даного
методу процес інтеграціино-коопераціиної взаємодії розбивається на складовіи стадії та
визначається вплив кожної стадії на задоволення кінцевого споживача. Відбор учасників ІКВ-мережі можливии з використанням маркетингового методу класифікації
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споживачів MEANACTS. Передбачається оцінювання кожного потенціиного учасника
інтеграціино-коопераціиної взаємодії на предмет покращення характеристик ІКВмережі, які реалізуються у фінансових потоках (складова «money» методу MEANACTS),
інституціональному забезпеченні (складова «emotions»), розподілі владних повноважень (складова «authority), задоволенні потреб стеикхолдерів (складова «need), реалізації ключових компетентностеи (складова «areas of uniqueness) та конкурентних переваг
(складова «competition), безперервності діяльності (складова «timescale) та масштабування наявних практик діяльності (складова «scale).
Перевагою онтологічних моделеи є надання можливості ідентифікації всіх
головних аспектів, які потребують узгодження під час реорганізації архітектури ІКВмережі. Таку реорганізацію пропонується здіиснювати на основі побудови динамічних
моделеи компліментарності практик діяльності учасників та рівня взаємної лояльності
стеикхолдерів. Такі моделі встановлюватимуть залежність між коливанням рівня
поведінкової лояльності (додержанням інституціональних угод щодо функціонування
ІКВ-мережі) и консолідовано визначеними окремими її детермінантами. Задля цього
можуть використовуватися методи кореляціиного та регресіиного аналізу. Тут може
визначатися, наприклад, залежність між наявними ресурсами та параметрами
технології їх перетворення у вихід ІКВ-мережі (логіка такого аналізу подібна до
визначення рівня прихильності споживача до складових програми лояльності).
Допускається пропонувати зіставлення онтологічної моделі з матричними
методами стратегічного аналізу, коли за осями матриці використовуються класи
представленої на рис. 2 онтології. У якості прикладу двовимірних матриць можна
запропонувати матриці «кількість учасників ІКВ-мережі – тривалість співпраці» (за
сегментами визначатимуться критерії оптимізації моделі цільової функції максимізації
віддачі від присутності на ринку), «присутність у зонах ресурсів – задоволеність
споживача» (визначатимуть правила формування логістичної стратегії ІКВ-мережі та
логіку розбудови наскрізних бізнес-процесів), «тип лояльності – компоненти
лояльності» (визначатиме логіку встановлення партнерських відносин між всіма
учасниками інтеграціино-коопераціиної взаємодії, розподілених у межах ланцюга
створення цінності), «атрибути створеної цінності – сегменти ринку – учасники
взаємодії» (забезпечуватиме динамічне узгодження компетентнотеи учасників ІКВмережі та формування оптимального ресурсно-ринкового портфелю). На базі
застосування таких матриць визначатимуться параметри стратегічної поведінки ІКВмережі на ринку. Маркетингове управління інтеграціино-коопераціиним розвитком
корпоративних об'єднань підприємств у даному випадку забезпечуватиме додержання
обраних параметрів, а властивість стіикості проявлятиметься через характеристики
відхилень від обраної логіки стратегічної поведінки ІКВ-мережі.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, у статті запропоновано методичнии підхід щодо зменшення невизначеності
и негативного впливу ринкового оточення, підвищення рівня конкурентоспроможності и
ефективності функціонування підприємств при їх залученні до інтеграціинокоопераціиної взаємодії. Організація маркетингового управління у даному випадку
полягатиме у формуванні інституціональних полів взаємодії учасників ІКВ-мережі,
заснованого на використанні інструментарію маркетингу партнерських відносин (такии
інструментаріи становить основу організаціино-економічного забезпечення процесів
інтеграціино-коопераціиного розвитку). Разом з тим, означении підхід вимагає
проведення подальших досліджень за низкою напрямів. По-перше, необхідно дослідити
питання розбудови ієрархії контурів маркетингового управління для різних типів
інтеграціино-коопераціиних об’єднань корпоративних підприємств. Тут потрібним
виявляється удосконалення шляхів побудові системи управління окремим учасником
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інтеграціино-коопераціиної взаємодії та розвиток інструментів консолідації таких систем
управління в єдинии контур. По-друге, потребує деталізація типів відносин учасників
інтеграціино-коопераціиної взаємодії, адже без цього неможливою є навіть постановка
зазначених задач багатокритеріальної оптимізації. По-третє, розроблена онтологічна
модель представлена лише на концептуальному рівні, через що потрібно забезпечити її
реалізацію за допомогою технічних засовів онтологічного моделювання. Все це
становитиме перспективи подальших розробок авторів.
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Анотація
Вступ. У процесі децентралізації поступово повинна змінюватися система забезпечення
місцевого самоврядування, метою якої є побудова ефективної системи територіальної
організації влади в Україні. У зв’язку з цим доцільно здійснювати реформування системи
місцевого самоврядування у напрямі фінансової децентралізації, що обумовлено
необхідністю перерозподілу повноважень, відповідальності та фінансового забезпечення
між державними органами та самоврядуванням.
Мета дослідження полягає в розкритті основних аспектів адаптації фіскального
простору місцевого самоврядування в умовах сьогодення.
Результати. Визначено, що фіскальний простір місцевого самоврядування потребує
постійної адаптації, поступового упорядкування та систематизації наявних взаємозв’язків
між окремими складовими, факторами зовнішнього та внутрішнього впливу. Проведення
адаптації повинно реалізуватися органами місцевої влади згідно з переліком делегованих
державою повноважень. Головний акцент доцільно робити на дохідному та видатковому
напрямах здійснення процесу бюджетування. Результати бюджетування обумовлюють
існуючі потреби та наявні можливості щодо розширення місцевого фіскального
простору. Зазначено, що основою акумулювання доходів місцевих бюджетів є податкові
надходження, тому доцільно сприяти підвищенню рівня диверсифікованості джерел
надходження бюджетних коштів. Зазначено, що місцеві бюджети суттєво залежать від
рішень центральної влади стосовно принципів та критеріїв розподілу податкових
надходжень, можливостей та напрямів акумулювання доходів від збору існуючих
податків й відповідно до бази оподаткування.
Висновки. Фіскальний простір місцевого самоврядування, який сформувався в Україні в
умовах реалізації процесу фінансової децентралізації, недостатньою мірою сприяє
стимулюванню активізації діяльності представницьких органів територіальних громад
щодо нарощування фінансового потенціалу відповідних місцевих бюджетів та, як
результат, покращенню якості життя у регіоні. Податкові надходження від окремих
територіальних утворень до державного та місцевих бюджетів характеризуються
значними диспропорціями та потребують корегування згідно з ідентифікованими цілями
та пріоритетами держави.
Ключові слова: простір, фінансова децентралізація, територіальна громада, податкові
надходження.
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ASPECTS OF FISCAL SPACE ADAPTATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT
Abstract
Introduction. In the process of decentralization, the system of local self-government should gradually change, the purpose of which is to build an effective system of territorial power organization in Ukraine. In this regard, it is advisable to reform the system of local self-government in
the direction of financial decentralization, which is due to the need for redistribution of powers,
responsibilities and financial support between government agencies and self-government.
The purpose of the study is to reveal the main aspects of the fiscal space adaptation of local selfgovernment in today's conditions.
Results. It is determined that the fiscal space of local self-government requires constant
adaptation, gradual streamlining and systematization of the existing relationships between the
individual components, factors of external and internal influence. Adaptation should be carried
out by local authorities in accordance with the list of powers delegated by the state. The main
emphasis should be on the revenue and expenditure areas of the budgeting process. The results of
budgeting determine the existing needs and available opportunities for expanding the local fiscal
space. It is noted that the basis for the accumulation of local budget revenues are tax revenues, so
it is advisable to increase the level of diversification of sources of budget revenues. It is outlined
that local budgets significantly depend on the decisions of the central government regarding the
principles and criteria for the distribution of tax revenues; opportunities and directions of revenue
accumulation from the collection of existing taxes, in accordance with the tax base.
Conclusions. The fiscal space of local self-government, which was formed in Ukraine in the context
of financial decentralization, does not sufficiently stimulate the intensification of representative
bodies of territorial communities to increase the financial capacity of local budgets and improve
the standards of living in the region. Tax revenues from individual territorial entities to the state
and local budgets are characterized by significant disparities and need to be adjusted according
to the identified goals and priorities of the state.
Key words: space, financial decentralization, territorial community, tax revenues.
JEL classification: H71
Вступ
Згідно зі «Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» [6], метою політики у сфері децентралізації є поступовии перехід від централізованої моделі управління в державі, тобто забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної
системи територіальної організації влади в Україні, отже, реалізація положень Європеиської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування через створення системи об’єднаних
територіальних громад. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба в реформуванні
системи місцевого самоврядування, особливо у напрямі фінансової децентралізації, що
обумовлено необхідністю перерозподілу повноважень, відповідальності та фінансового
забезпечення між державними органами та самоврядуванням.
Теоретичні та прикладні аспекти формування механізму фінансового забезпечення
органами місцевої влади та самоврядування власних та делегованих державою функціи,
формування податкового та бюджетного потенціалів територіи розглядалися в роботах
численних учених, таких як В.Г. Дем’янишин, І. О. Луніна, О.В. Ракул, В. А. Русецька,
О.І. Тулаи, І. Я. Чугунов, Р. Бьорд, Д. Kінг та ін. Однак, в багатьох дослідженнях аспекти
адаптації фіскального простору місцевого самоврядування розглядаються досить
фрагментарно та потребують проведення подальшого наукового аналізу.
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Мета та завдання дослідження
Головною метою і завданням дослідження є розкриття основних аспектів адаптації
фіскального простору місцевого самоврядування в умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу дослідження
На думку Чугунова І.Я., інституціина аріхтектоніка бюджетної системи визначає
рівновагу між плановими та фактичними показниками бюджету, раціональні співвідношення дохідної та видаткової частини бюджету, обсягів міжбюджетних трансфертів у
загальніи сумі доходів, зв’язаних та незв’язаних трансфертів, співвідношення залучених
позикових ресурсів та власних, податкових (прямих і непрямих податків) та неподаткових надходжень, частки бюджетного дефіциту та державного боргу у структурі ВВП, коефіцієнти бюджетного регулювання та рівень збалансування міжбюджетних
відносин [8].
Тулаи О.І. вважає, що за допомогою бюджетного механізму реалізується
бюджетна політика та зазначає, що ефективна бюджетна політика держави має
ґрунтуватися на принципах наступництва, об’єктивності, узгодженості, обов’язковості,
прозорості [7, с. 113–114].
В. Дем’янишин для раціональної побудови системи доходів бюджету пропонує
дотримуватися наступних принципів формування доходів: політичного підходу та політичної доцільності; соціальної справедливості; рівнонапруженості; економічної ефективності; поєднання гнучкості і стабільності; демократичності; обов’язковості; відповідності доходів обсягам функціи та конституціиних повноважень держави; поділу доходів
на податкові, неподаткові, доходи від операціи з капіталом, цільові фонди, міжбюджетні
трансферти; поділу доходів на власні, закріплені і регулюючі; єдності; повноти; реальності; наукової обґрунтованості; планомірності; системності; гласності; матеріальної
зацікавленості; матеріальної відповідальності; бюджетного контролю [1, с. 71–72]
Русецька В.А. вважає, що зазвичаи високии рівень централізації бюджетної системи та більшии об’єм перерозподілених бюджетних коштів характерні для країн із високим ступенем розбіжності бюджетної забезпеченості між різними рівнями влади [5].
Ракул О. В. узагальнив наявнии міжнароднии досвід країн із різним рівнем
економічного розвитку і державного устрою щодо формування саме фіскальної
політики держави та зробив наступні висновки:
- наиефективнішим чинником прискорення темпів розвитку національної економіки є комплексне використання різних механізмів політики державних доходів і політики державних витрат. У процесі формування фіскальної політики в період кризи, доцільно визначити цілі та пріоритети держави, відобразити їх у конкретних показниках
результативності витрат бюджетної системи; встановити частку державних інвестиціи
у величині державних витрат; на основі цього приимати рішення про динаміку податків;
- досвід Німеччини свідчить про необхідність врахування зумовленого характеру
трансфертів під час вирівнювання податкового потенціалу федеральних земель, а також
активного використання державою «негативних трансфертів» у процесі вирівнювання
«подушного доходу». Бюджетно-податкова політика США демонструє наступні підходи
у сфері зміцнення фінансової системи місцевих органів влади: надання більшої свободи
під час встановлення місцевих податків, здіиснення витрат на паиовіи основі з
державою за допомогою суворо зумовленої програми трансфертної підтримки. У Канаді
значну увагу у сфері фіскальної політики приділяють поєднанню програмно-цільових
методів регулювання з надходженням податків до суб’єктів, які належать до нижчого
рівня влади. Японськии досвід формування засобів фіскальної політики ґрунтується на
застосуванні високих технологіи: складанні модельних бюджетів (окремо для
префектури і муніципалітету) та їх подальшого коригування за допомогою коефіцієнтів
модифікації, які враховують природно-кліматичну, інституціину, економічну та
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соціальну специфіку регіонального розвитку;
- формування спеціальних загальнонаціональних та регіональних стабілізаціиних фондів, кошти з яких забезпечують підтримку стіикості національного бюджету в
короткостроковому періоді за різких стрибків цін на певні види стратегічних ресурсів, а
також поліпшення бюджетного планування на перспективу;
- з метою забезпечення диверсифікації національної економіки необхідно
модернізувати податкову систему, що забезпечить створення сучасної економічної
системи, що розвивається на новітніх технологіях;
- ефективне поєднання стратегічних елементів довгострокової економічної
політики із заходами короткострокового характеру, оскільки від цього будуть залежати
післякризові налаштування соціально-економічного розвитку держави [4].
Отже, у зв’язку з реформою міжбюджетних відносин в Україні, яка
віддзеркалюється в розширенні компетенціи та кола повноважень, формуванні системи
гарантіи, які є підґрунтям формування певного рівня автономії та незалежності
територіальних громад стосовно побудови та виконання місцевих бюджетів, важливу
роль матиме саме здатність органів місцевого самоврядування щодо адекватного та
ефективного управління існуючими бюджетами для забезпечення виконання повного
переліку функціи та обов’язків стосовно певної громади.
Окрім того, як свідчить здіиснении аналіз наукових праць, реалізація існуючого
потенціалу щодо зростання фінансової міцності місцевих бюджетів можлива за рахунок
нормативного упорядкування та інституціоналізації власних джерел доходів, їх
безперервності та достатності, вирішення наявних питань щодо компенсації державним
бюджетом видатків які стосуються виконання делегованих на місцевии рівень певних
функціи та повноважень.
Важливим також є питання оптимізації структури розподілу відповідальності за
формування та виконання бюджетів, яке неможливо вирішити без надання певних
владних повноважень відповідальним посадовим особам.
Тому в бюджетніи системі держави повинні бути створені належні організаціиноекономічні механізми та нормативно-правові засади, які сприятимуть зростанню обґрунтованості певних ключових фінансових пропорціи у бюджетніи сфері, виявленню
резервів та ідентифікації напрямів поширення фіскального простору місцевих бюджетів, що фактично є одним з пріоритетів здіиснення децентралізації державних фінансів.
Таким чином, фіскальнии простір місцевого самоврядування потребує постіиної
адаптації, поступового упорядкування та систематизації наявних взаємозв’язків між
окремими складовими, факторами зовнішнього та внутрішнього впливу. Проведення
адаптації реалізується органами місцевої влади згідно з переліком делегованих державою
повноважень. Головнии акцент доцільно робити на дохідному та видатковому напрямах
здіиснення процесу бюджетування. Результати бюджетування обумовлюють існуючі
потреби та наявні можливості щодо розширення місцевого фіскального простору.
Дохіднии напрям бюджетування здіиснюється завдяки реалізації існуючого
податкового потенціалу та використання наявних можливостеи щодо залучення
додаткових надходжень до місцевого бюджету, а видатковии – завдяки проведенню
структурної оптимізації, підвищенню якості економічного обґрунтування видатків та
зростанню їх ефективності. Отже, аналіз перспектив адаптації процесу бюджетування
доцільно здіиснювати за доходною та видатковою складовими місцевих бюджетів.
Безсумнівною є теза про те, що основою акумулювання доходів місцевих
бюджетів, є податкові надходження. Особливу увагу при цьому слід приділяти
підвищенню рівня диверсифікованості джерел надходження бюджетних коштів, тому що
низькии рівень податкових, в першу чергу, надходжень на місцевому рівні є наибільш
вагомою системною загрозою фінансової стіикості та платоспроможності
адміністративно-територіальних утворень різного рівня. Це обумовлюється тим, що
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місцеві бюджети суттєво залежать від рішень центральної влади стосовно принципів та
критеріїв розподілу податкових надходжень; можливостеи та напрямів акумулювання
доходів від збору існуючих податків відповідно до бази оподаткування. Всі ці процеси
характеризуються низьким рівнем контрольованості на місцевому рівні або взагалі її
відсутністю, виходячи з впливу факторів економічної кон’юнктури, інвестиціиної
привабливості регіону, структури розміщення продуктивних сил та ін.).
Отже, незадовільнии рівень диверсифікованості джерел доходів місцевого бюджету
негативно впливає на подальші можливості щодо зростання иого дохідної частини та у
результаті буде потребувати активізації процесів розширення фіскального простору згідно
з існуючими нормативно-правовими засадами.
Вирішення цього питання може здіиснюватися на основі постіиної адаптації
механізму міжбюджетного розподілу податкових надходжень з урахуванням динамічної
регіональної диференціації місцевих фінансів та існуючих просторових обмежень щодо
споживання публічних послуг, завдяки сприянню залучення додаткових джерел
надходжень, які не відносяться до категорії податкових.
Підвищення якості визначення критеріїв та обґрунтованості адаптації механізмів
розподілу доходів, якии отримується від сплати податків в процесі бюджетування за
всіма рівнями, варто зосередитися на доцільності зміни акцентів від домінування
доходного підходу. Це підтверджується и думками багатьох науковців.
Зокрема, І. Луніна [2, с. 41-47] вказує, що досягнення та підтримка належного
режиму функціонування багаторівневої бюджетної системи держави прямо залежить
від ступеня урахування в ніи територіальних особливостеи диференціації суспільного
попиту на публічні послуги при розподілі владних обов’язків та повноважень у сфері
фінансового забезпечення діяльності з надання таких послуг.
Р. Бьорд [9, с.10] наполягає, що раціональність структурної побудови та
ефективність функціонування багаторівневої бюджетної системи буде визначатися
мірою дотримання в ніи вимог принципу еквівалентності, що відображується в
суб’єктивному сприинятті та усвідомленому відношенні платників податків до балансу
власних оцінок корисності публічних послуг, які надаються суб’єктами різних рівнів
державного механізму та витрат у вигляді сплачених податків, що розподіляються за
рівнями цього механізму.
Отже, згідно з поглядами Р. Бьорда [9, с. 10], раціонально побудована система
розподілу податків визначає таку частку доходів, яку доцільно залишати на місцевому
рівні, в загальних обсягах надходжень від сплати податків резидентами певної території
як еквівалентну корисності, яку безпосередньо отримає населення цієї території від
діяльності місцевої влади та самоврядування.
Раціональність також нерозривно пов’язана із дотриманням принципу
взаємозв’язку, згідно з яким в процесі упорядкування розподілу податкових надходжень
серед бюджетів різних рівнів обов’язково доцільно враховувати певні територіальні
особливості. Поряд з цим, визначення критеріїв та встановлення механізму розподілу
податків на використання факторів виробництва буде ускладнюватися за рахунок
виникнення можливих имовірних ризиків, пов’язаних з перекладанням відповідного
податкового навантаження на кінцевих платників податків. Тобто, оподаткування
виробництва на місцевому рівні підвищить податкове навантаження на постачальників
факторів виробництва або виготовленої продукції залежно від ринкових умов або
платників податків інших територіи.
Отже, для належного забезпечення інтересів держави та територіальних громад
уряд обмежує повноваження органів місцевого самоврядування при розміщенні
тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках у банках через внесення відповідних
змін у дану процедуру [3].
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В даному випадку інтереси держави та громадськості співпадають з метою посилення фінансової дисципліни щодо належного планування та цільового використання
коштів місцевого бюджету. Підвищення ж економічної обґрунтованості та цільової
спрямованості бюджетних планів дозволило б досягти оптимізації розподілу коштів у
часі та сприяло б покращенню фінансового забезпечення сталого розвитку комунальних
та муніципальних підприємств.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Зазначимо, що фіскальнии простір місцевого самоврядування, якии сформувався
в Україні в умовах реалізації процесу фінансової децентралізації, не достатньо мірою
сприяє стимулюванню активізації діяльності представницьких органів територіальних
громад щодо нарощування фінансового потенціалу відповідних місцевих бюджетів та,
як результат, покращенню якості життя у регіоні. Податкові надходження від окремих
територіальних утворень до державного та місцевих бюджетів характеризуються
значними диспропорціями та потребують корегування згідно з ідентифікованими
цілями та пріоритетами держави. Окрім того, існуючі диспропорції за окремими
аспектами мають тенденцію до зростання, що характеризує ефективність бюджетної
системи як недостатню. Тому у подальшому потребує дослідження проблема
корегування диспропорціи у формуванні державних та місцевих фінансів.
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Анотація
Вступ. Основна мета ефективного медичного менеджменту – це забезпечення пацієнтів
якісними медичними послугами на всіх етапах надання населенню медичної допомоги.
Процес стратегічного управління сферою охорони здоров’я базується саме на завданнях
підвищення якості медичних послуг.
Метою статті є формування теоретичних засад стратегічного управління якістю
медичних послуг в сучасних умовах господарювання.
Результати. Здійснено аналіз нормативного інформаційного забезпечення наукових,
теоретичних і практичних складових стратегічного управління якістю медичних послуг,
результати якого дозволять глибше вивчити проблему підвищення якості медичних
послуг для конкретного пацієнта, а також сфери охорони здоров’я в цілому. Досліджено
нормативно-правове забезпечення проблематики стратегічного управління якістю
медичних послуг. Визначені елементи системи управління якістю медичних послуг в
модельованому стратегічному управлінні діють як змінні величини та наповнюються
безліччю інформації, яка характеризує процес надання та результативності медичних
послуг. Таким чином, застосування інструментів, заходів та статистичних методів для
вимірювання та прогнозування якості медичних послуг забезпечить систему
стратегічного управління в галузі охорони здоров’я. Для ефективного стратегічного
управління якістю медичних послуг необхідна своєчасна, об’єктивна, неупереджена та
обґрунтована інформація про зміни, які відбуваються в процесі надання медичних послуг,
що підтверджує доцільність застосування інструменту системи стратегічного
управління в галузі охорони здоров’я – моніторингу якості медичних послуг. Досліджені
основні фундаментальні підходи цільової ефективності соціально-економічної системи в
галузі охорони здоров’я. Проаналізовано процес оцінки якості надання медичних послуг.
Висновки. За результатами дослідження, доведено, що аналіз якості медичних послуг
має відбуватися з урахуванням їх відповідності встановленим на даний період
національним стандартам, очікуванням і потребам споживачів. Основою стратегічного
управління якістю медичних послуг є процес безперервного поліпшення якості медичних
послуг.
Ключові слова: охорона здоров’я, якість медичних послуг, оцінки якості надання
медичних послуг, стратегічне управління, стратегія, заклад охорони здоров’я,
стандартизація.
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THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF MEDICAL SERVICES QUALITY
Abstract
Introduction. The main goal of the effective medical management is to provide patients with
medical services quality at all stages of providing medical care. The process of strategic
management of health care is based on the tasks of improving the quality of medical services.
The purpose of the article is to form the theoretical foundations of strategic management of
medical services quality in modern business conditions.
Results. The analysis of normative information support of scientific, theoretical and practical
components of strategic management of medical services quality is carried out, the results of
which will allow to study more deeply the problem of improving the quality of medical services for
a particular patient and health care in general. The regulatory and legal support of strategic
management of medical services quality was investigated. Certain elements of the quality
management system of medical services in the modeled strategic management act as variables
and are filled with a lot of information that characterizes the process of providing and
effectiveness of medical services. Thus, the use of tools, measures and statistical methods to
measure and predict the quality of health services will provide a system of strategic management
in the field of health. Effective strategic management of health services quality requires timely,
objective, unbiased and sound information about changes that occur in the process of providing
health services. It confirms the feasibility of using the tool of strategic management in health care
- monitoring the quality of health services. The main fundamental approaches to the targeted
effectiveness of the socio-economic system in the field of health care are studied. The process of
assessing the quality of medical services is analyzed.
Conclusions. According to the results of the study, it is proved that the analysis of the quality of
medical services should take into account their compliance with the currently established national
standards, expectations and needs of consumers. The basis of strategic quality management of
medical services is the process of continuous improvement of the quality of medical services.
Keywords: health care, quality of medical services, quality assessments of medical services,
strategic management, strategy, health care institution, standardization.
JEL classification: I10, I15
Вступ
Проблема стратегічного управління якістю медичних послуг наразі стоїть дуже
гостро в умовах національної системи охорони здоров’я у зв’язку з реформою галузі
охорони здоров’я, а також пандемії COVID-19.
Якість медичних послуг є дуже складним багатогранним поняттям, при
управлінні яким необхідною умовою є врахування численних чинників, що в свою чергу,
потребує стратегічного управління.
Тематиці стратегічного управління в охороні здоров’я присвячені роботи таких
українських науковців, як Борщ В.І., Вороненко Ю.В., Літвак А., Москаленко В.Ф.,
Устінова О.В. Проте, ці науковці розглядають стратегічне управління закладами охорони
здоров’я або системою охорони здоров’я загалом, не наголошуючи на нагальніи потребі
управління якістю медичних послуг.
Мета та завдання статті
Метою даного дослідження є формування теоретичних засад стратегічного
управління якістю медичних послуг в сучасних умовах господарювання.
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Виклад основного матеріалу дослідження
У теоретичніи економіці простежуються декілька підходів до оцінки якості послуг
у національному середовищі.
По-перше, якість розглядається як характеристика домінуючої властивості, яка
наибільш повно характеризує відповідну послугу та виокремлює її безумовну
необхідність у суспільстві, а інші властивості не беруться до уваги. Необхідно зазначити,
що для галузі охорони здоров’я констатація якості за домінуючою властивістю може
застосовуватися у достатньо обмежено, тому що споживачів медичних послуг цікавить
мультиваріативна кількість корисних властивостеи.
По-друге, якість – це рівень досягнення мультиваріативних властивостеи або
характеристик, які відображені у нормативно-правових документах. Наприклад, у галузі
охорони здоров’я медичні послуги досліджуються з позиції їх відповідності
встановленим стандартам і споживчої якості.
По-третє, оцінки якості послуг здіиснюється через парадигму та взаємозв’язок її з
економічними індикаторами. Наприклад, оцінка якості медичних послуг здіиснюється з
урахуванням витрачених ресурсів.
У європеиських країнах підвищення безпеки медичних послуг, зменшення витрат
на їх надання та підвищення задоволеності у суспільстві від послуг, які надаються у
галузі охорони здоров’я, забезпечується системою управління якістю медичних послуг.
У глобальному просторі управління якістю в медичніи сфері покладено на
Всесвітню організацію охорони здоров’я. Дана міжнародна інституція досліджує та
регулює питання охорони здоров’я у глобальному масштабі та приділяє значну увагу
пріоритетам соціально-економічної політики через ухвалення хартіи, деклараціи,
розробки відповідних стандартів, методичних рекомендаціи, модельного законодавства
та інших інструментів регулювання у сфері охорони здоров’я.
Основнии інструмент, якии формує інституціині засади управління системою
охорони здоров’я в європеиських країнах, є Талліннська Хартія 2008 року.
Талліннська Хартія визначила:
– загальні принципи побудови системи охорони здоров’я у глобальному просторі;
– запропонувала рекомендації щодо побудови ефективної системи охорони
здоров’я у відповідному національному середовищі;
– джерела фінансування ефективної системи охорони здоров’я у відповідному
національному середовищі;
– детермінанти прав споживачів системи охорони здоров’я у відповідному
національному середовищі;
– ресурсне забезпечення системи охорони здоров’я;
– стратегічні пріоритети та управління національними системами охорони
здоров’я.
Соціально-економічні засади системи охорони здоров’я у національному
середовищі регулюються Законом України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ зі змінами та доповненнями.
Основні фундаментальні підходи цільової ефективності соціально-економічної
системи в галузі охорони здоров’я повинні базуватися на наступних засадах:
– інноваціина діяльність в галузі охорони здоров’я;
– новаторські технології, які пов’язані з медичною сферою;
– політичні та соціально-економічні процеси у національному просторі;
– інтенсифікація інтеграціиних процесів на національному, регіональному та
міжнародному рівнях;
– організаціино-функціональні рішення в системі охорони здоров’я;
– регіональнии розвиток сегментів медичної сфери;
– цінові коливання на ринку медичних послуг;
– інвестиціина складова в медичніи сфері.
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Таким чином, якість в галузі охорони здоров’я – це сукупність мультиваріативних
властивостеи і характеристик медичних послуг, які визначають їх здатність
задовольняти встановлені або передбачувані вимоги споживачів в медичніи сфері.
Об’єктивність даного визначення та иого надіиність забезпечуються
прагматичною соціально-економічною орієнтацією на використання в практиці
оцінювання певного набору властивостеи медичної послуги, які можуть бути оцінені
експертним методом з обов’язковим обґрунтуванням.
Характеристика якості медичних послуг, яка відображає здатність задовольнити
потреби споживача та иого очікування, треба оцінювати за допомогою
взаємодоповнюючих компонентів: задоволеність споживача процесом надання
медичних послуг і задоволеність споживача результатом надання медичних послуг.
Наприклад, у процесі проведення ультразвукового дослідження процес надання
медичних послуг відбувається на високому рівні та відповідає сучасним вимогам або
стандартам, але при цьому результат може бути недостовірним, необґрунтованим, з
певним ризиком неточності, та навпаки, результат може бути достовірним, але процес
надання послуг незадовільнии.
Таким чином, задоволеність споживача процесом надання медичних послуг
визначається, виходячи з иого думки про надані медичні послуги. Медична послуга – це
тарифікована сукупність діагностичних, профілактичних, лікувальних та інших заходів,
які здіиснюються у відповідності зі встановленими правилами (протоколами), за
певною технологією або алгоритмом з метою отримання та подальшого споживання
відповідних результатів, які задовольняють споживача медичних послуги.
Медична послуга (послуга з медичного обслуговування населення) – послуга, що
надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою – підприємцем, яка
зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником [1].
Замовником медичних послуг можуть бути:
– державні інституції;
– органи місцевого самоврядування (територіальні громади);
– юридичні та фізичні особи;
– міжнародні організації.
Для визначення ступеня задоволеності споживача медичних послуг здіиснюється
иого анкетування та бальна оцінка. В процесі оцінювання визначається задоволеність
споживача процесом надання медичних послуг і задоволеність споживача результатом
надання медичних послуг.
Інноваціина спрямованість та інтенсивнии розвиток процесів стандартизації в
сфері охорони здоров’я забезпечило розуміння якості медичних послуг з позиції їх
відповідності стандартам.
Стандарт – це нормативнии документ, засновании на консенсусі, приинятии
визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання
правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та
спрямовании на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певніи сфері [2].
Довгии час вважалося, що стандартизація це прерогатива промислових галузеи
національної економіки, але вона охоплює більш широке коло об’єктів, включаючи
господарські та соціально-економічні відносини. Стандартизація взаємопов’язана з
економікою, яка в кінцевому результаті показує ефективність використання ресурсів.
Стандартизація має також іншии аспект, якии виокремлюється у створенні
системи управління якістю на всіх етапах господарської діяльності.
Стандартизація забезпечує досягнення оптимального ступеня упорядкування в
певному сегменті національної економіки за допомогою встановлених принципів і
положень для загального та багаторазового використання щодо реально існуючих або
потенціиних завдань.
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Стандартизація в галузі охороні здоров’я є сегментом розвитку загальнодержавної системи стандартизації в країні. Базові правила, принципи, функції, міжгалузеві
норми, регламенти, протоколи та стандарти розвиваються в межах державної
інституціиної системи стандартизації у вигляді державних стандартів, національних
класифікаторів, протоколів тощо. Внутрішньогалузеві аспекти стандартизації
формують комплексну систему стандартизації в галузі охороні здоров’я країни.
Базовою структурою в системі державного регулювання у сфері розробки медикотехнологічних документів зі стандартизації медичних послуг, у тому числі фармацевтичного обслуговування та фармаконагляду, є Державнии експертнии центр МОЗ України.
Внутрішньогалузева стандартизація в галузі охорони здоров’я має відповідні
особливості, тому що споживач медичних послуг не в повному обсязі може оцінити
якісні параметри медичного обслуговування [8].
Зазначимо, що якість медичних послуг не можливо оцінювати тільки на підставі
критерію задоволення очікувань споживача, тому між суб’єктом, якии надає медичні
послуги та їх споживачем обов’язково повинен бути незалежнии експерт, якии
професіино и обґрунтовано оцінює якість наданих медичних послуг. Таким чином,
система стандартизації в галузі охороні здоров’я є вагомим сегментом забезпечення
якості медичних послуг.
Міністерством охорони здоров’я України розроблено Порядок контролю якості
медичної допомоги, наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. № 752.
У відповідності з даним наказом, якість медичних послуг – це надання медичних
послуг або проведення інших заходів, які забезпечують медичну допомогу відповідно до
стандартів у галузі охорони здоров’я. Оцінка якості медичних послуг визначається їх
відповідністю до встановлених стандартів у галузі охорони здоров’я країни.
На рис. 1 визначені методи, які застосовуються для оцінки якості надання
медичних послуг.
Методи оцінки якості надання медичних послуг

Зовнішніи контроль
якості медичних послуг
Експертна оцінка

Внутрішніи контролінг
якості медичних послуг

Самооцінка людського
капіталу у медичніи сфері

Моніторинг та діагностики системи індикаторів
якості медичних послуг

Атестації або сертифікації відповідно до вимог чинного
законодавства країни та законодавства Європеиського Союзу

Клінічнии
аудит

Рис. 1. Методи оцінки якості надання медичних послуг
Джерело: розробка автора
Оцінка якості надання медичних послуг – це комплексне перманентне
дослідження позитивних і негативних факторів процесу надання медичних послуг, які
можуть вплинути на результати наданих медичних послуг.
Мета оцінки якості надання медичних послуг – забезпечення суб’єктів медичної
сфери інформацією щодо задоволеності, результативності, потреб і вимог населення
країни і иого контрагентів на ринку медичних послуг [6].
Контроль якості надання медичних послуг здіиснюється за сегментами, які
відображені на рис. 2. Таким чином, надання якісних медичних послуг, у тому числі
діагностичні, профілактичні та лікувальні заходи, спрямовані на збереження та
підвищення стану здоров’я у національному суспільстві.
Засновником дослідження якості в галузі охорони здоров’я та результатів
надання медичних послуг є випускник Гарвардського університету, лікар Avedis
Donabedian, якии запропонував Донабедську модель допомоги.
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Сегменти контролю якості надання медичних послуг
Структура
медичних послуг

Організація
надання
медичних послуг

Процес надання
медичних послуг

Результати
надання
медичних послуг

Контролінг
надання
медичних послуг

Моніторинг задоволеності споживачів
медичних послуг

Забезпечення прав та безпеки споживачів під час надання їм медичних
послуг

Рис. 2. Сегменти контролю якості надання медичних послуг
Джерело: розробка автора
Тому оцінювання якості в галузі охорони здоров’я відбувається відповідно до
тріади Донабедіана:
– оцінка структури та ресурсів;
– оцінка процесу надання медичних послуг та технологіи;
– оцінка наслідків і результатів надання медичних послуг.
Тріада Донабедіана дозволяє виділити три глобальні напрями стандартизації в
галузі охороні здоров’я:
– розробка національних стандартів структури та ресурсів у медичніи сфері;
– розробка стандартів процесу надання медичних послуг та застосування
інноваціиних медичних технологіи;
– розробка стандартів оцінки наслідків і результатів надання медичних послуг.
Стандартизація в галузі охороні здоров’я повинна враховувати сім вимірів якості
медичних послуг:
– безпека медичних послуг;
– медична ефективність;
– своєчасність;
– споживчоцентричність;
– загальнодоступність медичних послуг;
– соціально-економічна ефективність;
– забезпечення довголіття населення.
Суттєві риси якості медичних послуг:
– адекватне фінансове та ресурсне забезпечення;
– виокремлення негативних аспектів якості медичних послуг, які надаються;
– виділення позитивних аспектів або успіхів у наданні медичних послуг;
– перманентнии та неупереджении збір аналітичної інформації щодо надання
медичних послуг;
– національні стандарти та засновані на доказах протоколи (настанови) для
високоякісної, соціальної та економічно-спрямованої ефективності;
– постіинии безперервнии моніторинг, діагностика та аналіз результатів надання
медичних послуг;
– постіине коригування процесу надання медичних послуг через ефективні
механізми та стратегії лікування, діагностування або профілактики;
– всебічне вимірювання впливу технологічних змін;
– підтримка інноваціиних підходів у наданні медичних послуг;
– використання кращих міжнародних практик у системі надання медичних
послуг.
Наголосимо, що суб’єкти, задіяні у процесі надання медичних послуг, повинні
забезпечити механізм підтримки системи якості, яка повинна бути адаптована до їх
господарської діяльності. Але внутрішньогосподарська система якості послуг суб’єкта
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медичної сфери повинна бути транспарентна, а інформаціино-аналітичні потоки
повинні забезпечувати відкритість і внутрішню прозорість процесів надання медичних
послуг та отриманих результатів для всіх стеикхолдерів, а також для всіх державних,
регіональних і суспільних інституціи, у функціональні обов’язки яких покладені
повноваження регулювання, управління або контролю в галузі охорони здоров’я. Також
необхідно пам’ятати, що суб’єкти національної економіки, які беруть участь у
фінансуванні медичної сфери, повинні всебічно сприяти поліпшенню якості медичних
послуг [5; 6].
Таким чином, процес удосконалення системи управління якістю у галузі охорони
здоров’я повинен бути враховании в аспектах стратегічного управління медичною
сферою.
Дослідження якості медичних послуг повинно відбуватися з урахуванням їх
відповідності встановленим на дании період стандартам, очікуванням і потребам
споживачів.
У національному середовищі стандартизація виконує наступні основні функції:
– господарську – залежність результатів надання медичних послуг від
використання різних факторів і конкретних видів ресурсів та регламентується
відповідними нормативно-правовими документами;
– соціальну – включення у стандарт індикаторів якості об’єкта стандартизації, які
сприяють підвищенню якості медичних послуг з урахуванням інноваціиного аспекту
розвитку науки та техніки;
– комунікативну – досягнення синергії в медичніи сфері через обмін інформацією,
яка має стандартизовану форму, застосування стандартних термінів, протоколів
діагностики, лікування або профілактики, єдиними правилами діяльності тощо;
– економічну – сприяє ефективному використанню фінансового, матеріального та
людського капіталу в процесі надання медичних послуг.
Таким чином, стандартизація виступає основним компонентом забезпечення
якості медичних послуг, а без стандартів неможливо не лише підвищувати, але навіть
оцінити якість наданих медичних послуг.
Стандартами в галузі охорони здоров’я є нормативно-технічна документація, яка
встановлює комплекс принципів, норм, вимог, завдань та підходів до об’єкта
стандартизації та затверджується державною інституцією, яка має відповідну
компетенцію.
Стандарти в медичніи сфері можна класифікувати за наступними критеріями:
– обов’язковість дотримання;
– системність застосування,
– вид об’єкта стандартизації.
Згідно з Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії», державні соціальні стандарти – це встановлені законами, іншими
нормативно-правовими актами соціальні норми та нормативи або їх комплекс, на базі
яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантіи. [4]
Соціальні норми та нормативи – це індикатори забезпечення медичними
послугами представників суспільства.
Національні соціальні нормативи у галузі охорони здоров’я країни визначають
базовии пакет медичних послуг та сегментного забезпечення, які мають надаватися
представникам суспільства на безоплатніи основі. Соціальнии норматив зобов’язує
державні або регіональні інституції, територіальні громади надавати та фінансувати
певні медичні послуги та відповідне забезпечення громадянам країни [9; 10].
Основні інструменти управління якістю медичних послуг: ліцензування;
сертифікація; атестація; контроль; контролінг, стандартизація; акредитація та ін.
Досліджуючи управління якістю медичних послуг як складну систему, неминуче
доводиться виділяти відповідні аспекти:
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– аналіз та оцінка основних факторів, які впливають на якість медичних послуг;
– інтерпретація кореляціиних залежностеи;
– результативна ознака процесу надання медичних послуг;
– планування та прогнозування процесу надання медичних послуг;
– процес прииняття стратегічних рішень.
Національні
соціальні
нормативи
у галузі охорони
здоров’я
відображені
НАЦІОНАЛЬНІ
СОЦІАЛЬНІ
НОРМАТЙВЙ
У ГАЛУЗІ
ОХОРОНЙ
ЗДОРОВ’Яна рис. 3.

Перелік та обсяг гарантованого рівня
медичних послуг представникам
суспільства

Нормативи надання медичних послуг, у
тому числі діагностичних, лікувальних і
профілактичних

Індикатори якості процесу надання
медичних послуг представникам
суспільства

Перелік та обсяг нормативного
забезпечення медичними та спеціальними
засобами представників суспільства

Нормативи забезпечення медичними
послугами стаціонарної форми

Нормативи санаторно-курортного
забезпечення

Нормативи забезпечення медикаментами
суб’єктів, які надають медичні послуги

Нормативи забезпечення харчування
суб’єктів, які надають медичні послуги
стаціонарної форми

Рис. 3. Національні соціальні нормативи у галузі охорони здоров’я
Джерело: розробка автора
Визначені елементи системи управління якістю медичних послуг в модельованому стратегічному управлінні діють як змінні величини та наповнюються безліччю
інформації, яка характеризує процес надання та результативності медичних послуг.
Таким чином, застосування інструментів, заходів та статистичних методів для
вимірювання та прогнозування якості медичних послуг забезпечить систему
стратегічного управління в галузі охорони здоров’я.
Для ефективного стратегічного управління якістю медичних послуг необхідна
своєчасна, об’єктивна, неупереджена та обґрунтована інформація про зміни, які
відбуваються в процесі надання медичних послуг, що підтверджує доцільність
застосування інструменту системи стратегічного управління в галузі охорони здоров’я
– моніторингу якості медичних послуг [7; 12].
Моніторинг в управлінні процесами надання медичних послуг забезпечує
необхідною інформацією систему, яка сприяє прииняттю ефективних стратегічних
управлінських рішень в медичніи сфері.
Роль і значення моніторингу для системи управління якості медичних послуг у
сучасних умовах розглядається управлінцями як система контролю за
стандартизованими та фактично досягнутими результатами процесу надання медичних
послуг. Тому необхідність проведення моніторингу процесу надання медичних послуг
визначається системою стратегічного управління закладами медичної сфери, а
орієнтація на певні соціальні та економічні цілі та реалізацію відповідних інтересів
визначає значимість і напрями моніторингу.
Моніторинг в управлінні процесами надання медичних послуг – це інструмент
системи стратегічного управління, якии забезпечує процес виявлення, виокремлення,
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вимірювання, спостереження, оцінки та контролю отриманих результатів від надання
медичних послуг з метою передачі інформації про аспекти функціонування суб’єкта
медичної сфери зацікавленим особам (стеикхолдеракм) для прииняття відповідних
рішень.
Поняття оцінки та моніторингу якості процесу надання медичних послуг системно взаємопов’язані, тому що оцінка будується в інтересах моніторингу, а моніторинг
проводиться на основі оцінок якості для різних часових або об’єктних випадків.
Планування або прогнозування якості процесу надання медичних послуг фокусується на розробці системи, яка забезпечить отримання запланованих результатів.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Таким чином, якісні ознаки процесу надання медичних послуг повинні враховувати: забезпеченість сучасними (інноваціиними) медичними технологіями; сучасні
професіині знання в сфері охорони здоров’я; відповідність встановленим стандартам;
відповідність отриманого результату прогнозованому; ефективне використання
ресурсів у системі надання медичних послуг та задоволення потреб споживачів.
Суб’єкти галузі охорони здоров’я повинні забезпечити процес безперервного
поліпшення якості медичних послуг, якии сприятиме перманентному дослідженню та
удосконаленню процесів надання медичних послуг з метою задоволення потреб
споживачів та інших стеикхолдерів. Тому, критерії цільової ефективності соціальноекономічної системи в галузі охорони здоров’я потребують постіиної модифікації и
удосконалення, що забезпечить підтримку стратегічного управління в галузі охорони
здоров’я, а управління якістю процесу надання медичних послуг становить основу
цільової діяльності закладу медичної сфери.
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Анотація
Вступ. При виборі експортного ринку важливо розглянути всі можливі варіанти задля
вибору найбільш сприятливої для експорту продукції країни. Країни Південної та Східної
Азії є найбільш неоднорідними в соціально-економічному аспекті. До країн цього регіону
належать Японія, Південна Корея, Сінгапур та Тайвань, вони є капіталістичними
країнами з багатоукладною економікою. Монголія тільки ступила на шлях економічних і
політичних реформ після 70-річного панування тоталітарного режиму, а Північна Корея
є наразі унікальною державною, що й досі будує комунізм на основі командноадміністративної системи в економіці та тоталітарного режиму в політиці.
Мета роботи полягає в дослідженні агропродовольчого ринку країн Азії та перспектив
його розвитку для виробників та експортерів харчових продуктів з України. Дослідження
було здійснене за допомогою таких методів: структурно-функціональний, порівняння,
абстрактно-логічний.
Результати. Визначені причини пошуку нових ринків збуту українськими експортерами.
Розглянута загальна ситуація на м’ясомолочному ринку країн Азії, рівень споживання
продукції та тенденції споживчого вибору. Було визначено потенційні для експорту
країни, досліджено показники імпорту визначеної продукції країнами. Окреслено місце
країн на світовому ринку продовольства, тенденції розвитку торгівлі за останні роки.
Досліджено головних експортерів до визначених країн, а також канали збуту продукції.
За результатами дослідження було визначено низку потенційних країн для експорту
м’ясомолочної продукції з України. Детально було розглянуто поточний стан роздрібної
торгівлі в цільових країнах, а також охарактеризовано головних гравців на ринку.
Визначено та надано рекомендації для експортерів з виходу на ринок країн Азії.
Висновки. Подальші дослідження можуть здійснюватися для ідентифікації головних
тенденцій у виборі експортерів закупівельниками з азійського регіону та можливостей
розвитку для українських експортерів в цільовому регіоні. Перспективною є розробка
стандартів та довідників щодо розвитку експорту агропродовольчої продукції України
до країн Азії.
Ключові слова: ринок, експортні тенденції, агропродовольчі товари, розвиток.
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EXPORT DEVELOPMENT OF UKRAINE’S AGRICULTURAL FOOD PRODUCTS TO ASIAN
COUNTRIES
Abstract
Introduction. When choosing an export market, it is important to consider all possible options to
select the most export-friendly country. The countries of South and East Asia are the most
heterogeneous in socio-economic terms. The countries of this region include Japan, South Korea,
Singapore and Taiwan, they are capitalist countries with diversified economies. Mongolia has only
embarked on a path of economic and political reform after 70 years of totalitarian rule, and North
Korea is now a unique state that still builds communism based on a command system in the
economy and a totalitarian regime in politics.
The purpose of the study is to study the agri-food market in Asia and prospects of its development
for producers and exporters of food products from Ukraine. The study was conducted using the
following methods: structural and functional, comparison, abstract-logical.
Results. The reasons for the search for new markets by Ukrainian exporters are identified. The
general situation on the meat and dairy market of Asian countries, the level of product
consumption and trends in consumer choice are considered. Potential countries for export were
identified, and indicators of imports of certain products by countries were studied. The place of
the countries in the world food market, tendencies of development of trade for the last years is
outlined. The main exporters to certain countries, as well as sales channels have been studied. The
study identified a number of potential countries for the export of meat and dairy products from
Ukraine. The current state of retail trade in the target countries was considered in detail, as well
as the main players in the market. For the first time, recommendations for exporters to enter the
Asian market were identified and provided.
Conclusions. Further research can be carried out to identify the main trends in the choice of
exporters by buyers from the Asian region and development opportunities for Ukrainian exporters
in the target region. Prospects for ongoing research can be development of standards and guides
for expention of Ukrainian agri-food exports to Asian countries.
Key words: market, export tendencies, agri-food products, development.
JEL classification: F13, F14
Вступ
Українська м’ясомолочна галузь знаходиться не в наикращому стані [1].
Експортери м’ясних та молочних продуктів і досі переживають втрату ринку Росіиської
Федерації, експорт до якої приносив значнии дохід. Через відсутність покращень
зовнішньоекономічних стосунків між нашими країнами виробники змушені шукати все
нові ринки для експорту своєї продукції [2].
В наш час ринок молочної та м’ясної продукції в Україні та потенціині для
експорту ринки досліджували багато науковців, серед якии М.О. Карп’як [1],
О.М. Ковінько, В.Ю. Ковальська, К.Р. Ємбергенова [2], І. Власенко, В. Власенко,
Г. Лояніч [3], В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Д.О. Гладка [4], Р.Є. Румянцев [5], І.В. Тюха,
І.А. Козачок [6]. Великии внесок у дослідження ринку м’ясомолочного ринку Азії внесли
і такі вчені, як Siddiky, Md [7], A. Wiley [8], Ch. Godfray, P. Aveyard, T. Garnett, J. Hall, T. Key,
J. Lorimer, R. Pierrehumbert, P. Scarborough, M. Springmann, S. Jebb, [9]. Але споживчі ринки
постіино розвиваються, через що є необхідність у постіиному оновленні інформації.
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Мета дослідження
Мета дослідження полягає в дослідженні агропродовольчого ринку країн Азії та
перспектив иого розвитку для виробників та експортерів харчових продуктів з України.
Виклад основного матеріалу дослідження
Південно-Східна Азія є одним з наиперспективніших ринків торгівлі м’ясними
продуктами у світі, а рівень споживання та виробництва молочних продуктів є
наивищим серед всіх інших країн і перевищує навіть показники Європеиського Союзу.
Проте, варто пам’ятати про значні відмінності у характеристиках країн стосовно рівнів
доходу, зрілості ринків, демографічних показників, витрат на харчові продукти, а також
їх культурних та релігіиних відмінностеи.
На нових ринках виробники харчових продуктів можуть стикнутися з низкою
проблем на перепон на шляху до успішних продажів. Тому перед пошуком потенціиних
партнерів необхідно створити план та стратегію роботи на новому ринку, а саме
стратегію постачання продукції, логістики, маркетингових заходів. Стратегія повинна
створюватися індивідуально до кожної країни з урахуванням політичних умов, режимів
торгової політики, інфраструктури та культури країни. Крім того, з поширенням
екологічної відповідальності все більше споживачів обирають екологічно безпечні
продукти, тож виробники експортоорієнтованих продуктів повинні враховувати і цеи
фактор та скеровувати розвиток своєї компанії саме в цьому напрямі.
За допомогою аналізу з великою кількістю таких критеріїв, як розмір ринку,
фактичне та прогнозоване зростання, стабільність зростання обсягів імпорту, умов
доступу до ринку, наприклад преференціиних режимів, та наявності вже укладених угод
про вільну торгівлю, територіальну, а також культурну та історичну близькість, взаємну
відповідність структури експорту та імпорту, було визначено наибільш перспективні
ринки для експорту українського продовольства.
В будь-якіи країні є певні правила, що розвивалися та створювалися століттями,
та є приинятними для однієї країни, в тои час коли для іншої вони будуть незрозумілими. Міжнародну та внутрішню торгівлю регулює тільки національне законодавство
кожної окремої країни, доволі часто вони можуть суперечити один одному. За таких
умов виникла потреба в уніфікації правил та термінів торгівлі для всіх країн учасників.
Суб’єкти зовнішньоекономічної співпраці зобов’язані також виконувати супутні
контрактні зобов’язання, а саме ті, що відносяться до питання транспортування товарів.
Для регуляції умов перевезення товарів через кордони були розроблені
міжнародні умови Інкотермс. Вони регулюють розподілення витрат та перехід ризиків
транспортування продукції від продавця покупцеві. Однак, всі вищеперераховані засоби
підтримки торгівлі не є догматичними, вони постіино вдосконалюються та синхронно
розвивають торгівлю, транспортні рішення, комунікаціині технології та загальні світові
процеси, схожі з глобалізацією. В умовах стрімкого розвитку зовнішньоекономічної
діяльності виникає необхідність у задоволенні потреб суб’єктів цієї діяльності, дании
процес має стати рішенням зазначеної потреби.
Після створення експортоорієнтованого продукту та розробки стратегії роботи
виробник має переити до наиважливішого кроку – вибору цільового ринку. Вибір
цільового ринку – одне з наиважливіших маркетингових рішень для багатьох компаніи.
Крім того, це рішення впливає на багато інших рішень організації, таких як ринкове
поєднання, закупівлі та канали розподілу. Відповіднии вибір цільового ринку
здіиснюється за результатами оцінки сегментів ринку та з урахуванням багатьох
факторів, таких як розмір сегменту, кількість конкурентів, ризик і прибутковість.
Для успішного експорту перед відбором ринку компанія повинна проаналізувати
свою готовність до експорту та відібрати продукт для зовнішньоекономічної діяльності.
Продукт або група продуктів мають вплив на критерії відбору ринку, для пошуку
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частини інформації необхідно знати код УКТ ЗЕД на продукцію. Першим кроком на
шляху до вибору цільового ринку є первиннии відбір потенціиних ринків. Для відбору
потенціиних регіонів або країн варто зробити невелике дослідження про кожну країну.
Для початку необхідно знаити інформацію про споживання визначеного продукту в
світовому та регіональному розрізі. Для цього можна скористатись вже існуючими
дослідженнями ринків, публікаціями в професіиних виданнях або спеціалізованими
базами даних.
Саме експорт сільськогосподарської та харчової продукції вимагає від
експортерів чітких обліків експортних операції та контролю за їх виконанням, що дає
можливість уникати збитків, що можуть бути пов’язані з невиконанням або неналежним
виконанням зовнішньоекономічних контрактів. Суб’єктам зовнішньоекономічної
діяльності, що укладають між собою договір, необхідно робити точні та вчасні
розрахунки, прозоро відображати результати виконання контрактів для митних,
податкових та статистичних державних органів.
Виробництво молочних продуктів в Південніи Азії здіиснюється в більшості
невеликими фермами, де вирощуються гібридні породи ВРХ та буиволи. Виробництво
такого молока залежить від наявності рослинних кормів та годівлі тварин. Водночас у
Південно-Східніи та Східніи Азії здебільшого використовуються спеціальні корми для
молочної худоби, а селекціонери приділяють особливу увагу удосконаленню порід.
Проте, це не означає відсутність великих ферм у країнах регіону [7].
Споживання молочних та м’ясних продуктів відрізняється у більшості країн.
Велику роль у рівні споживання таких продуктів грає дохід споживачів на душу
населення. Наприклад, у Гонконгу, де річнии дохід на душу населення складає $42 400 в
середньому в рік споживають 144 кілограми протеїну, з яких 70% складає м’ясо, а 30%
риба та морепродукти. Крім того, є країни, де споживання м’ясної продукції є меншим за
споживання рибної продукції, це часто пов’язано з локальними та національними
вподобаннями споживачів [7].
Азія є різноманітним регіоном по відношенню до ланцюгів збуту, серед яких є як
сільські ринки, так і сучасні мережі супермаркетів. Більше половини споживачів звикли
купувати харчові продукти на неформальних та традиціиних ринках, така частина суспільства доволі нечасто дозволяє собі споживання обробленої молочної продукції та надає перевагу продукції домашнього виробництва. Водночас ситуація в Східніи та Південно-Східніи Азії є зовсім іншою через швидке зростання попиту на молоко та молочні
продукти. Разом зі зростанням доходів змінюються споживчі смаки громадян [8].
Таблиця 1. Найрозвинутіші країни Азії у рейтингу світового економічного форуму
Країна
Сінгапур
Гонконг
Японія
Таивань, КНР
Республіка Корея
Австралія
Нова Зеландія
Малаизія
Китаиська Народна Республіка
Таїланд

Місце у реитингу
1
3
6
12
13
16
19
27
28
40

Джерело: сформовано автором на основі [10]
В більшості країни, що активно імпортують молочні продукти, вже звикли до
питного молока, що є відновленим з сухих молочних сумішеи. У Філіппінах, до прикладу,
90% питного молока складають відновлені продукти, в Індонезії цеи показник сягає
60%, в Сінгапурі 40%, а в Малаизії 50% [9].
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Таблиця 2. Імпорт м’яса та м’ясних продуктів країнами Азії, тис. доларів США
Країна
Сінгапур
Гонконг
Японія
Республіка Корея
Австралія
Нова Зеландія
Малаизія
Китаиська Народна Республіка
Таїланд

2017
852,935
6,598,378
10,086,320
4,393,112
517,661
194,032
938,629
9,485,369
126,204

2018
862,257
6,438,960
10,407,491
5,123,539
496,167
198,276
939,077
11,018,798
134,721

2019
842,247
5,405,875
10,843,065
5,231,070
611,365
204,282
863,927
18,835,596
139,347

2019/2017 у %
99%
98%
108%
119%
118%
105%
92%
199%
110%

Джерело: сформовано автором на основі [11]
М’ясну продукцію наибільше імпортує Японія, на другому місці Китаи, а за нею
идуть Гонконг та Корея. За дослідженнями роздрібної торгівлі в регіоні Китаи є лідером
серед інших країн, але швидко розвиваються і Сінгапур, Гонконг та В’єтнам. Між 2017 та
2019 роками наибільше зріс імпорт м’ясної продукції до Китаю, він зріс маиже вдвічі за
вказании період, на другому місці Корея та Австралія, де імпорт зріс маиже на 20%, за
ними идуть Таїланд, Японія та Нова Зеландія. Головними експортерами до країн регіону
є Сполучені Штати Америки, Австралія, Бразилія, Канада та Іспанія [11].
Таблиця 3. Імпорт молока та молочної продукції країнами Азії, тис. доларів США
Країна
Сінгапур
Гонконг
Японія
Республіка Корея
Австралія
Нова Зеландія
Малаизія
Китаиська Народна Республіка
Таїланд

2017
1,003,110
2,116,109
1,689,722
904,587
1,001,717
171,756
877,667
5,068,873
683,402

2018
1,105,128
2,292,241
1,851,390
931,831
1,052,142
213,398
915,817
5,601,464
728,605

2019
1,079,799
2,312,642
1,920,424
989,662
1,003,495
244,770
959,597
6,352,140
728,635

2019/2017 у %
108%
109%
114%
109%
100%
143%
109%
125%
107%

Джерело: сформовано автором на основі [11]
Наибільшим імпортером молока та молочної продукції є Китаиська Народна
Республіка, між 2017 та 2019 роками імпорт до цієї країни зріс на 25%. Другим
наибільшим імпортером є Гонконг, імпорт до нього зріс на 9%, третьою є Японія, імпорт
до якої зріс на 14%, а за нею идуть Сінгапур з показником зростання імпорту у 8% та
Австралія, де імпорт залишився на тому ж рівні. Наибільше за вказании період зріс
імпорт до Нової Зеландії – на 43%. Наибільшими експортерами молочних продуктів до
азіиського регіону були Нова Зеландія, Австралія, Сполучені Штати Америки,
Нідерланди, Франція та Німеччина [11].
Гонконг є одним з наибільших споживчих ринків у світі для продуктів харчування
і напоїв, для Сполучених Штатів Америки це четвертии за обсягом імпорту ринок. Ринок
характеризується класичною економікою вільного ринку світового зразка, високим
рівнем розвитку матеріально-технічних та фінансових секторів та сучасною
логістичною системою. Саме тому Гонконг є центральним джерелом торгівлі харчовими
продуктами для споживачів всього Китаю та деяких частин Азії. Варто також пам’ятати,
що більшість транзитних операціи відбувається саме через Гонконг [12].
На цільовому ринку зростає попит на «здорові» та високоякісні продукти
харчування, а нова продукція легко сприимається споживачами. Досить легким є
впровадження та застосування правил експорту та імпорту, а технічні бар’єри для
імпорту продукції, виготовленої в Україні, є досить низькими. Вартість продукції має не
наибільшу вагу для споживачів при виборі продукції, більше звертається увага на якість
та бренд [9].
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Таблиця 4. Найбільші торговельні мережі Гонконгу
Назва

Власник

Wellcome
ParknShop
CR Vanguard Shops
DCH Food Mart
Market Place by Jasons
AEON Stores (HK) Ltd.
759 Store
Best Mart 360°
7-Eleven
Circle K
VanGo

Гонконг
Гонконг
Китаи
Гонконг
Гонконг
Японія
Гонконг
Гонконг
Гонконг
Гонконг
Китаи

Кількість
торг. точок
280+
260+
95
60+
31
13
247
30
900+
300+
79

Категорія постачальників
Імпортери, агенти-експортери, консолідатори
Імпортери, агенти-експортери, консолідатори
Імпортери, агенти-експортери
Імпортери, агенти-експортери
Імпортери, агенти-експортери, консолідатори
Імпортери, агенти
Експортери
Експортери
Імпортери, агенти
Імпортери, агенти
Імпортери, агенти

Джерело: сформовано автором на основі [12]
Однак, на ринку існує жорстка грошова конкуренція, що може бути значним негативним фактором впливу на ринок. Для України ринок є віддаленим і тому потребує
більшого часу на доставку, більших експортних витрат та означає сезоннии попит на
продукти. Такі фактори можуть зробити продукти харчування, експортовані з України,
менш конкурентними на ринку, ніж продукти, доступні у регіоні та експортовані з
Китаю, Австралії та Нової Зеландії. На ринку також існують специфічні вимоги до маркування та застарілі стандарти, що можуть ускладнювати торгівлю. Висока плата за обробку вантажу в контеинерних терміналах також впливає на можливість експорту. Крім
того, багато супермаркетів в регіоні мають високі вимоги до оплати торгових місць [12].
Сектор роздрібної торгівлі продуктів харчування в Кореї почав свіи розвиток з
моменту відкриття першого гіпермаркету в 1993 р. та лібералізації великого
роздрібного бізнесу з іноземними інвестиціями в 1996 р. Результатом такої діяльності
став сучаснии формат гіпермаркетів, продовольчих супермаркетів, невеликих крамниць
та онлаин магазинів [12]. Швидко зростаючи, вони маиже витіснили з ринку традиціині
та національні ринки та сімеині магазини.
Таблиця 5. Ключові гравці ринку роздрібної торгівлі
Гіпермаркети
483+
Costco, Lotte Mart,
Home Plus, New
Core, Hanaro Core,
Mega Mart

Супермаркети
1243+
Lotte Super Market 999,
GS Supermarket, TopMart, HomePlus Express,
E-Mart, Everyday

Невеликі крамниці
24054+
CU, GS25, Seven
Eleven, Ministop

Універмаги
72+
Lotte Department Store, Shinsegae
Depart. Store, Hunday Department
Store, NC Department Store, Donga
Department Store

Джерело: сформовано автором на основі [12]
В Малаизії великии вплив на ринок має релігія: мусульмани не їдять свинину, і
для успішної реалізації м’ясних та молочних продуктів необхіднии сертифікат «Халяль».
Цеи сертифікат набирає популярності та є показником якості, гігієни та безпеки
продуктів. Продукти з цим сертифікатом мають більше переваг для продажу в Малаизії,
велика кількість торговельних мереж та виробничих компаніи вимагають сертифікат
«Халяль» від всіх експортерів та виробникі, в з якими працюють [12]. Крім того, В
Малаизії активно розвиваються готелі, ресторани, кафе та точки харчування, де місцеві
споживачі та туристи можуть поїсти поза домом.
Ринок продуктів харчування та напоїв Малаизії є надзвичаино розвиненим та
досконалим, він забезпечується як місцевими, так і закордонними постачальниками.
Міські жителі характеризуються лояльністю до брендів, вони вважають за краще робити
покупки в сучасних магазинах, що є зручними та пропонують гарнии вибір продуктів. В
урбаністичних раионах домінують гіпермаркети та великі магазини, близько 60%
споживачів обирають саме їх для купівлі продуктів харчування [8].
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Азіиськии регіон заимає велику частину глобальної системи харчового ланцюга,
він складає 19% від загального обсягу світового експорту сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки та 31% від загального обсягу світового імпорту
харчових продуктів. Все зростаюче населення регіону та поступове збільшення доходу
на душу населення разом зі зростанням середнього класу мають вагомии вплив на попит
на продукти харчування та сільськогосподарські товари.
Уряд країн Азії є доволі вимогливим по відношенню до імпортованих продуктів
харчування тваринного походження, часто дозвіл на експорт продукції для окремих
країн може залежати и від політичних відносин між країною експортером та імпортером.
Серед споживачів популярними є фасовані продукти харчування, що мають широку
палітру смаків. Це можуть бути солодкі або гострі продукти з різноманітними добавками
та неочікуваними інгредієнтами. Такі продукти повинні мати невелику упаковку з
розрахунком на споживання за один раз, одною або кількома особами в день покупки.
Багато споживачів купують такі продукти щодня, по дорозі додому.
Презентаціині матеріали та комерціині пропозиції необхідно готувати на двох
мовах, англіиською та мовою країни, адже така підготовка покаже повагу до бізнеспартнера та сериозність намірів експортера. Пропонуючи продукт для азіиського ринку,
варто враховувати термін придатності, він має бути вищим за 12 місяців, а також
можливість зберігання без спеціалізованого холодильного обладнання для прямих
споживачів, та глибоко заморожені продукти для партнерів з В2В сектору. Для громадян
країн Азії вкраи важливою є и ціна продукту, тому вона теж повинна бути відповідною
попиту.
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Анотація
Вступ. В наш час експорт харчових продуктів з України знаходиться на перехідному
етапі. Втрата ринку Росії спричинила для українських експортерів необхідність пошуку
нових ринків збуту, цей пошук не може бути припиненим у зв’язку з розвитком харчової
промисловості та виробників харчових продуктів. Ще однією причиною пошуку нових
ринків є зниження попиту на деякі продукти харчування та низькі заробітні плати
населення, що спричиняє зниження прибутків для переробників на внутрішньому ринку.
Мета даної роботи полягає в дослідженні м’ясомолочного ринку Китаю та перспектив
його розвитку для виробників та експортерів харчових продуктів з України. При
здійсненні наукових досліджень було використано сукупність таких методів і прийомів
наукового пізнання: абстрактно-логічний, монографічний і економіко статистичний,
методи аналізу та синтезу, метод наукового порівняння.
Результати. В статті розглянуто поточний стан на ринку Китайської Народної
Республіки у виробництві, імпорті та споживанні м’ясної та молочної продукції.
Досліджено показники імпорту найпопулярніших категорій продуктів, а саме вартісні та
кількісні показники 2019 року. Було виявлено найбільших експортерів всіх категорій
продуктів, розглянутих у статті, а також показники виробництва у минулому році та
прогнози на майбутні роки. Було виділено головні тенденції розвитку промисловості. За
допомогою структурно-функціонального методу було описано та роз’яснено систему
експорту продукції до Китайської Народної Республіки, через порівняння були визначені
властивості та характеристики імпорту молочної та м’ясної продукції, абстрактнологічний метод дозволив узагальнити та сформулювати висновки та поради для виходу
на ринок КНР.
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Висновки. У результаті дослідження було виділено найпопулярніші продукти
м’ясомолочної промисловості та пояснені показники їх поширення. Визначено поточний
стан харчової промисловості в Україні та надано рекомендації для експортерів з вибору
експортної продукції та підготовки до експорту. Перспектива подальших досліджень
вбачається у розробці стандартів та довідників щодо розвитку експорту м’ясомолочної
продукції України до Китаю.
Ключові слова: ринок, експорт, агропродовольчі товари, м’ясомолочна галузь, розвиток.
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PROSPECTS FOR THE EXPORT DEVELOPMENT OF UKRAINE'S MEAT AND DIARY
PRODUCTS TO CHINA
Abstract
Introduction. Currently, food exports from Ukraine are in transition. The loss of the Russian
market has made it necessary for Ukrainian exporters to find new markets, this search cannot be
stopped due to the development of the food industry and food producers. Another reason for
finding new markets is the decline in demand for certain food and low wages, which leads to lower
profits for processors in the domestic market.
The purpose of the research is to study the Chinese meat and dairy market and prospects for its
development for food producers and exporters from Ukraine. In conducting research, a set of the
following methods and techniques of scientific knowledge was used: abstract-logical,
monographic and economic statistics, methods of analysis and synthesis (in assessing factors for
development market processes), the method of scientific comparison.
Results. The article considers the current situation on the market of the Republic of China in the
production, import and consumption of meat and dairy products. The import indicators of the most
popular product categories, namely the value and quantitative indicators of 2019, have been
studied. The largest exporters of all categories of products considered in the article were identified,
as well as last year's production figures and forecasts for future years. The main trends in industrial
development were identified. The export system of products to the Republic of China was described
and explained with the help of structural-functional method, properties and characteristics of dairy
and meat products import were determined by comparison, abstract-logical method allowed to
generalize and formulate conclusions and tips for entering the PRC market.
Conclusions. The study identified the most popular products of the meat and dairy industry, and
explained their distribution. The current state of the food industry in Ukraine is determined, and
recommendations for exporters on the choice of export products and preparation for export are
provided. Development of standards and guides for the export development of Ukraine’s meat and
dairy products to China would be in great value.
Keywords: market, export, agri-food products, meat and dairy industry, development.
JEL classification: F13, F14
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Вступ
Ринок м’яса та м’ясної продукції заимає високі позиції серед всіх товарних ринків,
а сама продукція складає велику частину стратегічного запасу, тож м’ясомолочна галузь
має великии вплив на розвиток економіки України [3]. З кожним роком збільшуються
показники експорту харчової, а особливо м’ясомолочної продукції з України, водночас
розширюється географія експорту. Через порівняно низьку вартість продукції, поступово збільшується світовии попит на продукцію українського виробництва [4].
Китаи є четвертою країною в світі за обсягами виробництва та споживання
тваринницької продукції. Китаиськии ринок свіжого та переробленого м’яса є великим
та має великии потенціал до зростання, і тому є цільовим ринком для багатьох
експортерів м’ясомолочної продукції.
Ринок м’ясомолочної продукції в Україні, иого світовии стан, а також перспективи
иого розвитку досліджували такі науковці, як М.О. Карп’як [1], О.М. Ковінько, В.Ю. Ковальська, К.Р. Ємбергенова [2], І. Федулова [3], І.В. Тюха, І.А. Козачок [4]. Крім того,
великии внесок у дослідження внесли і такі вчені, як Z. Zhou, H. Liu, L. Cao, W. Tian,
W. Jimin [5], G.H. Zhou, W. Zhang, X. Xu [9], X. Li, Ch. Yan, L. Zan [6], S. Shahriar, L. Qian,
S. Kea [10], D. Ortega, H. Wang, J. Eales [11]. Проте, з розвитком світового та українського
ринку продовольства виникає необхідність у нових дослідженнях.
Мета дослідження
Метою роботи є дослідження м’ясомолочного ринку Китаю та перспектив иого
розвитку для виробників та експортерів харчових продуктів з України.
Виклад основного матеріалу дослідження
В Китаї і досі триває процес заміни традиціиних для них злакових продуктів на
м’ясні. Такі зміни частіше за все пов’язують з підвищенням рівня життя в країні та
збільшенням доходу громадян. Збільшення попиту на м’ясні продукти зумовлене и
урбанізацією та змінами у звичках харчування громадян. До прикладу, значно
збільшилося вживання напівфабрикатів у Китаї через зручність їх приготування та
використання. Збільшується також і попит на свіже м’ясо та м’ясні продукти,
розширюється асортимент м’ясної продукції серед споживчого вибору жителів
Китаю [5]. Споживачі переходять з традиціиної свинини на інші види м’яса, що відкриває
нові можливості для виробників м’яса та м’ясних продуктів. Крім того, помітно
збільшується попит на специфічні продукти, такі як курячі лапки та м’ясні субпродукти.
Серед готової продукції збільшується попит на продукти західної кухні, зокрема шинку
та бекон, замість традиціиних ковбас (табл. 1).
Через брак сільськогосподарських угідь обмежується внутрішнє виробництво, в
комбінації з ерозією ґрунтів та урбанізацією ця проблема все більше загострюється.
Китаи продовжує бути залежним від імпорту, навіть з урахуванням зусиль, докладених
країною для збільшення виробництва, ця тенденція буде актуальною і надалі [5].
Таблиця 1. Імпорт охолодженої та свіжої яловичини до Китаю у 2019 році
Експортер
Австралія
Нова Зеландія
США
Уругваи
Аргентина
Світ

Кількість
(т)
222 963
59 129
12 561
533
448
296 567

Вартість (тис.
дол. США)
27 517
9229
856
77
67
37 852

Експортер
Намібія
Франція
Нідерланди
Канада
Італія
-

Кількість
(т)
366
228
202
81
55
-

Вартість (тис.
дол. США)
61
16
18
4
7
-

Джерело: сформовано автором на основі [12]
Промисловість яловичини є важливою частиною виробництва тваринницької та
м'ясної продукції в Китаї. Китаи посідає третє місце у світі з виробництва яловичини. Зі
стрімким розвитком китаиської економіки, як і зі зростанням валового внутрішнього
виробництва на душу населення, споживання яловичини швидко зростало. Однак,
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вітчизняна промисловість яловичини в Китаї не змогла ити в ногу зі зростанням
споживання, що робить Китаи чистим імпортером яловичини з інших країн. Більше того,
обсяг виробництва мало зріс, незважаючи на зростання попиту [6].
Уповільнення зростання виробництва яловичини в останні роки призвело до
різкого зростання цін на яловичину. Внутрішнє виробництво та споживання яловичини
обмежується дефіцитом запасів м’ясної худоби. Китаиська промисловість яловичини
стикається з багатьма технічними проблемами, включаючи трансформацію традиціиної
практики системи годівлі та управління, а також генетичне вдосконалення порід
великої рогатої худоби. Довгостроковии стіикии розвиток яловичої промисловості є
важливим питанням для Китаю (табл. 2) [6].
Таблиця 2. Імпорт замороженої яловичини до Китаю у 2019 році
Експортер

Кількість (т)

Бразилія
Аргентина
Австралія
Уругваи
Нова Зеландія
Світ

2 094 218
1 784 393
1 544 898
1 096 974
1 005 978
7 931 483

Вартість (тис. дол.
США)
399 642
375 514
279 699
285 749
205 171
1 622 039

Експортер

Кількість (т)

Канада
США
Чилі
Коста-Ріка
Ірландія

84 588
71 163
58 992
49 039
44 219

Вартість (тис.
дол. США)
9993
8995
14 659
11 749
6991

Джерело: сформовано автором на основі [12]
Виробництво свинини в Китаї в 2020 році скоротилося на 3,3% порівняно з
попереднім роком – до 41,13 млн т після падіння на 21% у 2019 році. Деякі аналітики
очікували більшого падіння у 2020 році після спалаху африканської чуми свинеи, що
вразив Китаи у середині 2018 року, і це означало, що племінне поголів'я країни
зменшилося приблизно на 60% до середини 2019 року.
Дані показали, що в Китаї забили 527,04 млн свинеи у 2020 році, що на 3,2%
менше, ніж за аналогічнии період роком раніше. Підрахунки Reuters показали, що в
останньому кварталі виробництво виросло до 13 мільионів тон. Це на 21% більше, ніж
10,74 млн тон роком раніше, і вище, ніж 8,4 млн тон у третьому кварталі. З кінця
листопада ціни на свинину все ще значно росли, досягнувши минулого року 47 юанів за
кг, маиже на рівні рівня 2019 року (табл. 3) [7].
Таблиця 3. Імпорт свіжої, охолодженої та замороженої свинини
до Китаю у 2019 році
Експортер
Іспанія
Німеччина
Бразилія
США
Данія
Світ

Кількість
(т)
907 868
668 843
606 546
506 548
425 354
4 508 557

Вартість (тис.
дол. США)
381 629
323 134
222 108
244 996
164 333
1 994 189

Експортер
Нідерланди
Канада
Франція
Чилі
Великобританія
-

Кількість
(т)
363 208
317 781
197 399
177 815
142 620
-

Вартість (тис.
дол. США)
159 962
172 120
81 964
79 357
75 778
-

Джерело: сформовано автором на основі [12]
Китаиські виробники курятини нарощують плани збільшення продажів,
незважаючи на падіння споживчого попиту через COVID-19, зменшуючи залежність від
імпорту продовольства, оскільки чиновники висловлюють занепокоєння щодо безпеки
іноземного м'яса. Очікується, що Китаи, другии за величиною у світі виробник птиці,
виробить рекордних 14,85 млн т курячого м’яса в 2020 році – значне зростання
порівняно з 18-відсотковим зростанням 2019 року до 13,75 млн т. У минулому році
Китаи забив 9,3 мільярди куреи, у тому числі 4,4 мільярди броилерів, яким більше
надають перевагу мережі швидкого харчування через дешеве м’яке м’ясо(табл. 4) [8].
Водночас у молочному секторі більше користуються довірою імпортовані товари.
Це пов’язано з гучною історією безпеки китаиських молочних продуктів. Через
виробництво молочної продукції в регіонах, віддалених від регіонів иого споживання та
недостатньо розвинуту логістику, розповсюдженим є імпорт рідкого молока тривалого
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
303

зберігання, або UHT молока. Імпортоване молоко нарощує продажі через електронні
ресурси, такии тип дистрибуції дозволяє діставатись до міст другої та третьої
категоріи [13].
Таблиця 4. Імпорт м’яса птиці до Китаю у 2019 році
Експортер
Бразилія
Таиланд
Аргентина
Чилі
Росіиська Федерація
Світ

Кількість
(т)
1 324 205
213 171
200 518
105 445
91 307
2 013 352

Вартість (тис.
дол. США)
537 656
70 987
81 578
38 675
34 797
795 091

Експортер
Польща
Білорусь
Франція
Угорщина
США
-

Кількість
(т)
51 435
24 517
2583
161
10
-

Вартість (тис.
дол. США)
21 337
9060
981
9
11
-

Джерело: сформовано автором на основі [12]
Крім того, молочні компанії Китаю можуть імпортувати продукцію для її подальшого реекспорту, це також веде до зростання імпорту такої продукції. Велика частина
громадян Китаиської Народної Республіки вважає, що пастеризоване, відновлене з сухого
молоко є безпечнішим, кориснішим та поживнішим, ніж UHT молоко (табл. 5-6) [14].
Таблиця 5. Імпорт незгущеного молока та вершків до Китаю у 2019 році
Експортер
Нова Зеландія
Німеччина
Франція
Австралія
Польща
Світ

Кількість
(т)
459 204
199 989
143 527
96 202
48 524
1 101 453

Вартість (тис.
дол. США)
283 917
258 383
60 684
103 189
77 271
890 684

Експортер

Кількість (т)

Великобританія
Бельгія
Корея
Ірландія
Іспанія
-

41 373
19 167
19 124
17 683
17 585
-

Вартість (тис.
дол. США)
16 594
18 540
10 539
11 055
7886
-

Джерело: сформовано автором на основі [12]
Таблиця 6. Імпорт згущеного молока та вершків до Китаю у 2019 році

Експортер

Кількість (т)

Нова Зеландія
Австралія
Німеччина
Нідерланди
Франція
Світ

2 263 470
355 611
74 507
70 995
70 658
3 179 915

Вартість (тис.
дол. США)
754 981
84 608
31 642
22 629
26 254
1 049 566

Експортер

Кількість (т)

Ірландія
Іспанія
Фінляндія
Уругваи
Білорусь
-

42 758
40 963
37 783
34 927
31 070
-

Вартість (тис.
дол. США)
18 342
4921
18 155
11 800
15 470
-

Джерело: сформовано автором на основі [12]
Також зростає споживання сухого незбираного молока, в основному воно
спричинене збільшенням споживання продуктів, що виготовляються з відновленого
молока. Іншим фактором зростання споживання відновленого молока є вартість. Воно є
дешевшим за свіже та часто продається за акціиними цінами [14].
Ринок сирів у Китаї є одним з наибільш швидко зростаючих у світі через швидкі
темпи економічного розвитку країни та зростаючу кількість міського населення (табл. 7-8).
Особливо популярними в Китаї є плавлені сири, вони більше підходять до споживчих
вимог та попиту на ринку.
Таблиця 7. Імпорт вершкового масла до Китаю у 2019 році
Експортер
Нова Зеландія
Франція
Бельгія
Нідерланди
Австралія
Світ

Кількість
(т)
372 438
39 136
14 224
11 550
10 705
466 627

Вартість (тис.
дол. США)
70 985
5133
2106
2023
1709
85 591

Експортер
Німеччина
Ірландія
Данія
Великобританія
Аргентина
-

Кількість
(т)
5208
2778
2269
2111
1820
-

Джерело: сформовано автором на основі [12]
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Вартість (тис.
дол. США)
887
544
349
430
354
-

Таблиця 8. Імпорт сиру до Китаю у 2019 році
Експортер
Нова Зеландія
Австралія
США
Данія
Франція
Світ

Кількість
(т)
284 295
71 846
36 675
24 789
24 077
522 009

Вартість (тис.
дол. США)
66 831
17 130
7533
4669
3396
114 862

Експортер

Кількість (т)

Італія
Ірландія
Німеччина
Нідерланди
Великобританія
-

23 391
10 327
9786
6376
6120
-

Вартість (тис.
дол. США)
3809
2523
2239
1015
1325
-

Джерело: сформовано автором на основі [12]
Любителі сирів у Китаї надають перевагу не яскраво вираженим смакам та
ароматам. Його також легше обробляти при приготуванні продуктів швидкого
харчування. Через м’якии смак більш популярними стають і синтетичні сирні продукти,
що виготовляються з рослинних оліи. Поступово дешеві види сирів витісняють з ринку
преміальні види, це також є насідком поширення мереж фаст-фуд [15].
Висновки та перспективи подальших розвідок
В першу чергу, при виході на ринок Китаю задля експорту харчових продуктів
необхідно провести глибоке дослідження ринку. З чітко сформованими цілями для
діяльності на ринку виробникам буде простіше знаити покупця та започаткувати
довготривалу співпрацю. Цеи ринок потенціино є наибільшим ринком споживання
агропродукції та продуктів харчування у світі, і за прогнозами він буде тільки зростати.
Водночас розвиток економіки Китаю та створення в ньому потужного середнього класу
робить цеи ринок ще більш перспективним для експорту харчових продуктів.
Ринок м’яса та м’ясопродуктів має особливии потенціал для зростання. Його
привабливість для експортерів з усього світу з роками тільки зростає. Збільшення
попиту на м’ясо та м’ясні продукти та перехід від традиціиних продуктів до незвичних
для ринку видів м’яса розширює можливості для експортерів та виробників. Імпорт
харчових продуктів характеризується поступовим зростанням обсягів та переходом до
продукції з доданою вартістю, до прикладу, переходом від курячих лап та субпродуктів
до самого м’яса. І все ж, споживачі ставляться з осторогою до імпортованих продуктів, а
особливо до продукції зі свинини.
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Анотація
Вступ. Конкурентоспроможність підприємств в трансформаційних умовах виступає
однією з визначальних характеристик ефективності розвитку суб’єктів національної
економіки, що позитивно впливає на зростання національної економіки. До найважливіших проблем підвищення ефективності конкурентоспроможності суб’єктів господарювання відносяться питання формування системи управління, адекватних умов
розвитку конкурентного середовища, що передбачає розробку раціональної внутрішньогосподарської стратегії, яка забезпечить конкурентоспроможність підприємства.
Метою статті є теоретико-методологічний аналіз та вдосконалення процесів
забезпечення конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління.
Матеріали та методи. Теоретичним підґрунтям у процесі наукового дослідження
стали наукові праці відомих українських та зарубіжних науковців, законодавство України
та нормативні акти. Під час дослідження були використані загальнонаукові і спеціальні
методи: аналізу, діагностики, синтезу, індукції, дедукції – для вивчення економічної
сутності й особливостей конкурентоспроможності підприємств у системі економічного
управління; було використано метод узагальнення та конкретизації щодо розробки
рекомендацій із вдосконалення процесу забезпечення конкурентоспроможності
підприємств у системі економічного управління тощо.
Результати. У науковому дослідженні обґрунтовано необхідність удосконалення процесу забезпечення конкурентоспроможності підприємств у системі економічного
управління.
Висновки. За результатами дослідження доведено, що в сучасних умовах розвитку суб’єктів господарювання постало питання удосконалення процесу забезпечення конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління. Обґрунтовано та
сформовано теоретико-методичну підтримку системи забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, яка фокусується на цілеспрямованих процедурах, регламентах, рішеннях, заходах і діях з максимальним використанням наявного
виробничого й економічного потенціалу, конкурентних переваг у макроекономічному
середовищі та їх нарощування на сучасних ринкових принципах і підходах, що призводять
до якісно нового стану господарської діяльності підприємств.
Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, управління, ефективність,
національна економіка.
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Abstract
Introduction. The competitiveness of enterprises in the conditions of transformation is one of the
defining characteristics of the national economy development efficiency, which will positively
affect the growth of the national economy. Among the most important problems of improving the
competitiveness of economic entities there are the formation of a management system, adequate
conditions for the development of a competitive environment, which involves the development of
a rational internal economic strategy that will ensure the enterprise competitiveness.
The purpose of the article is a theoretical and methodological analysis and improvement of the
processes of ensuring the enterprises competitiveness in the system of economic management.
Materials and methods. The theoretical basis in the process of scientific research were the
scientific works of famous Ukrainian and foreign scientists, Ukrainian legislation and regulations.
During the study, general scientific and special methods were used: analysis, diagnostics, synthesis,
induction, deduction to study the economic essence and features of the enterprises competitiveness
in the system of economic management; the method of generalization and specification was used
to develop recommendations for improving the process of ensuring the enterprises
competitiveness in the system of economic management, etc.
Results. The research substantiates the need to improve the process of ensuring the enterprises
competitiveness in the system of economic management.
Conclusions. According to the results of the study, it is proved that in the current conditions of
economic entities development there is a question of improving the process of ensuring the
enterprises competitiveness in the system of economic management. Theoretical and
methodological support of the system of ensuring the economic entities competitiveness, which
focuses on targeted procedures, regulations, decisions, measures and actions with maximum use
of existing production and economic potential, competitive advantages in the macroeconomic
environment based on modern principles and approaches that lead to a qualitatively new state of
economic activity of enterprises.
Keywords: competitiveness, enterprise, management, efficiency, national economy.
JEL classification: М15
Вступ
Сучасна концепція забезпечення підвищення конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання вимагає виходу на нові науково-технічні рубежі та розвитку дієвих
форм організації господарювання на основі реалізації чітко сформульованої бізнесстратегії підприємств. Разом з тим, на функціонування та розвиток підприємств в
умовах сьогодення впливає безліч ендогенних и екзогенних факторів. Тому нагальним
виникає завдання щодо дослідження у ціи сфері, і на основі отриманих результатів
постає питання розробки та напрацювання пропозиціи щодо удосконалення процесів
забезпечення конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління.
Значнии внесок у становлення і розвиток теорії конкурентоспроможності внесли
зарубіжні вчені: А. Сміт, І. Ансофф, К. Бауман, С. Бір, К. Боулдінг, М. Вебер, Д. Вомак,
Д. Джонс, П. Друкер, Б. Карлофф, Г. Клеинер, Д. Клиланд, У. Кінг, Ф. Котлер, Дж. Куінн,
М. Маклюєн, А. Маслоу, М. Портер, К. Прахалад, П. Сенге, Ф. Теилор, А. Томпсон,
А. Чандлер, Д. Фрітцше, М. Хаммер, та ін.
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Різним аспектам забезпечення конкурентоспроможності и управління процесами
її досягнення присвятили українські науковці: О. Амоша, М. Барна, В. Геєць, В. Гриньова,
В. Дергачов, О. Коваленко, Е. Кузнєцов, О. Кузьмін, Я. Котляревськии, І. Ломачинська,
А. Мазаракі, Є. Масленніков, Б. Мізюк, Ю. Мельник, Ю. Сафонов, О. Станіславик та ін.
Але незважаючи на колосальну теоретичну та методологічну базу наукових
результатів дослідження з питання конкурентоспроможності підприємств, ще и досі
залишається безліч питань, особливо в умовах сучасних викликів, які пов’язані з
розповсюдженням пандемії COVID-19.
Мета дослідження
Метою дослідження є формування та всебічне обґрунтування теоретико-методологічних засад і розробка науково-практичних обґрунтованих рекомендаціи щодо
вдосконалення процесів забезпечення конкурентоспроможності підприємств у системі
економічного управління.
Виклад основного матеріалу дослідження
Конкуренція – це багатоаспектне суперництво господарюючих суб’єктів національної економіки у макроекономічному просторі. В трансформаціиних умовах конкуренція є головним регулюючим, стимулюючим та корегуючим механізмом у ринковому
середовищі и характеризується з позиції багатогранного явища, яке потребує
постіиного дослідження.
У національному просторі конкуренція виконує функції регулювання, стратегічного розвитку, мотивації, розподілу, контролю та підтримки загальної економічної
безпеки суб’єктів господарювання. Конкуренція між суб’єктами господарювання
реалізує принцип координації у національному макроекономічному середовищі, якии
враховує структурно-функціональнии аспект.
Теоретичні аспекти про конкуренцію та конкурентоспроможність як рушіину
силу розвитку суб’єкта господарювання започаткували:
– А. Сміт – обґрунтував теоретичну характеристику конкуренції та
конкурентсопроможності;
– Д. Рікардо – побудував модель досконалої конкуренції;
– К. Маркс – доповнив модель досконалої конкуренції з позиції закону вартості;
– Б. Олін, Дж. Міль та Е. Хокшер – продовжили дослідження досконалої
конкуренції та конкурентоспроможності суб’єктів економіки;
– Дж. Робінсон, Е. Чемберлін та інші – дослідили монополістичну конкуренцію;
– А. Курно – обґрунтував теоретичну складову олігополії;
– П. Сраффа, А. Лернер, Ф. Хаиек та інші – обґрунтували теоретичну складову
монополії.
О. В. Станіславик зазначала, що «конкуренція має два орієнтири: ціновии та
неціновии. Ціновии орієнтир спрямовании на реалізацію результатів операціиної
діяльності суб’єктів господарювання за цінами нижчими, ніж у конкурентів. Як правило,
зниження ціни відбувається за рахунок зниження витрат операціиної діяльності або за
рахунок зменшення її рентабельності, що можуть дозволити собі лише фінансово-стіикі
суб’єкти та у яких конкурентна стратегія має агресивні ознаки. Нецінова конкуренція
заснована на якісних ознаках, які досягаються завдяки технічніи перевазі в операціиніи
діяльності суб’єктів господарювання» [1].
В умовах сьогодення, конкуренція – це непередбачувана боротьба за лідерство у
відповідному сегменті макроекономічного середовища, а також випередження
суперників за якісною ознакою, яка формується в умовах створення нових позиціи.
Конкуренція між суб’єктами повинна враховувати:
– наявність значної кількості суб’єктів у ринковому середовищі;
– відсутність обмежень для суб’єктів у ринковому середовищі на ринку.
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Необхідно пам’ятати, що негативно впливає на конкуренцію процес концентрації
операціиної діяльності, що призводить до утворення суб’єктів господарювання, які
уособлюються з позиції аспектів монополістичної конкуренції.
Зазначимо, що М. Портер визначив, що конкуренція – це динамічнии процес, якии
розвивається, або це ландшафт, якии безперервно змінюється, на якому з’являються
нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси та нові ринкові елементи
або сегменти [2].
Крім того, ринкова конкуренції в умовах глобалізації породжує тенденцію до
концентрації операціиної діяльності у промисловому комплексі з подальшою
спеціалізацією господарських функціи. Тому ринкове середовищі та конкуренція, які
розвиваються з дотриманням об’єктивних закономірностеи, сприяють створенню у
господарському середовищі передумов, які забезпечать стратегічнии розвиток
підприємств та національної економіки.
Важливою особливістю функціонування та стратегічного розвитку суб’єктів
господарювання є безперервнии інвестиціино-інноваціинии процес, якии забезпечить
конкурентоспроможність підприємств у макроекономічному середовищі.
У більшості суб’єктів господарювання спостерігається наступне:
– високии рівень конкуренції на різнорівневих ринках;
– значнии вплив пандемії COVID-19 на господарські процеси;
– зниження результатів операціиної діяльності підприємств під впливом
нестабільності у національніи економіці;
– конкуренція достатньо сильно впливає на ціноутворення, доходи та витрати
операціиної діяльності суб’єктів господарювання;
– посилення глобальної конкуренції;
– посилення конкуренції породжує низку інтеграціиних процесів на мікрорівні;
– високии рівень зношеності необоротних активів;
– ускладнення інвестиціино-інноваціиного процесу.
Необхідно пам’ятати, що конкуренція між суб’єктами господарювання виконує
роль регулятора темпів і обсягів результатів основної діяльності суб’єктів, спонукаючи
їх запроваджувати інновації, збільшувати продуктивність праці тощо.
Погодимося, що конкуренція сприяє витісненню з господарської системи
неефективних суб’єктів, раціональному використанню необоротних та оборотних
активі, людського капіталу, запобігає диктату монополістів на споживчому ринку [1].
Стратегічні орієнтири суб’єктів господарювання у конкурентному середовищі
змодельовані на рис. 1.

Інновації

Стратегічна мета
підприємства

Стратегія
Конкурентні переваги

Технології
Ресурси

Внутрішньогосподарська система
управління

Людськии капітал

Рис. 1. Стратегічні орієнтири суб’єктів господарювання у конкурентному
середовищі
Слід зазначити, що значна кількість науковців обґрунтували шляхи підвищення
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та дослідили фактори, які
визначають активність конкурентного середовища. Професор Маикл Портер,
американськии науковець, виділив п’ять основних видів або факторів конкуренції:
– загроза з боку нових конкурентів в галузі;
– конкуренція між суб’єктами галузі;
– конкурентнии тиск постачальників, викликании необхідністю взаємодії з ними
та зобов’язаннями перед ними;
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– конкуренція з боку виробників продукції-замінників з інших галузеи;
– конкурентнии тиск споживачів, викликании необхідністю взаємодії з ними і
зобов’язаннями перед ними [2].
П’ятифакторна модель конкуренції Портера – це надіинии інструмент
дослідження конкурентних сил та їх інтенсивності у відповідному конкурентному
середовищі (рис. 2).

Національні конкуренти.
Конкурентнии тиск за поліпшення
ринкового положення
Конкурентнии тиск конкурентів –покупців,
пов'язании із необхідністю взаємодії з ними

Конкурентнии тиск
суб’єктів інших
галузеи

Конкурентнии тиск
потенціиних нових
конкурентів

Конкурентнии тиск контрагентів-постачальників,
пов'язании із необхідністю взаємодії з ними

Рис. 1. П’ятифакторна модель конкуренції Портера [2]
П’ятифакторна модель Портера відома з сімдесятих років, але и на сьогодні залишається актуальною для дослідження конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. У сучасних трансформаціиних умовах конкурентна ситуація у суб’єктів
господарювання завжди динамічно розвивається, але постіино існує рушіина сила
конкуренції. Виокремлення слабких і сильних сторін конкурентів у ринковому
середовищі дозволяє сформувати стратегію конкурентної боротьби підприємства, а
п’ять сил Портера дозволяють визначити умови, за якими вони функціонують, сучаснии
стан кожної сили та їх спільнии вплив на конкурентну боротьбу на мікрорівні.
У сучасному макроекономічному середовищі конкурентоспроможність залежить
від синергетичного ефекту, якии забезпечує широкии спектр господарських, технологічних, технічних, фінансово-економічних, комерціиних, операціиних, адміністративних
і культурних можливостеи і сучасних компетенціи управлінського персоналу суб’єкта
господарювання.
Осмислення складних і суперечливих змін у реальніи конкурентоспроможності
підприємств призводить до необхідності всебічного аналізу закономірностеи поведінки
у конкурентному середовищі та розвитку природних і соціальних утворень, які впливають на конкуренцію. Основою такого аналізу виступає наиважливіша характеристика
конкурентоспроможності, яка проявляється у всіх її сферах і на всіх рівнях, – системність.
Системнии підхід передбачає врахування впливу на конкурентоспроможність
промислового комплексу всіх факторів, які мають вплив на внутрішньогалузеву
господарську діяльність та акцентує увагу на взаємозв’язках між її елементами. Система
– це певна цілісність, яка складається з взаємозалежних і взаємопов’язаних елементів,
кожен з яких робить свіи внесок у характеристику цілого, а будь-яке порушення частини
системи призводить до негативних явищ у функціонуванні об’єкта [2].
Системними перевагами конкурентоспроможності підприємств у системі
економічного управління є:
– забезпечення інноваціино-інвестиціиного розвитку підприємств;
– підвищення продуктивності праці за рахунок удосконалення операціиної
діяльності підприємства;
– удосконалення якісних і операціиних результатів діяльності підприємства;
– розвиток диверсифікації операціиної діяльності підприємства;
– удосконалення структури управління конкурентними перевагами підприємства
з урахуванням галузевих особливостеи.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
311

Зазначимо, що динамічні здібності у формуванні конкурентних переваг візуалізують чинник створення маибутніх ключових компетенціи, які пов’язані з конкурентоспроможністю підприємства.
Використовуючи системнии підхід і результати системного дослідження сутності
конкурентоспроможності підприємства у системі економічного управління, удосконалена розроблена модель О. Станиславік, у якіи візуалізовано функціонування
конкурентоспроможності у відповідному сегменті національної економіки.
Погодимося, що сегментне структурування конкурентоспроможності підприємства повинно враховувати ознаки стратегічного та операціиного управління:
– стратегічні ознаки, визначають межі конкурентного потенціалу промисловості
країни в цілому на внутрішньому і зовнішньому ринку;
– операціині ознаки, визначають конкурентні переваги, які реалізуються на рівні
галузеи, комплексів, кластерів і відповідних суб’єктів господарювання [2].
Модель функціонування конкурентоспроможності на підприємстві візуалізована
на рис. 3.
Система управління цілеспрямованим зростанням конкурентоспроможності
підприємств у системі економічного управління повинна бути орієнтована на:
– дослідження стану конкуренції у відповідному просторі;
– обґрунтовану оцінку конкурентоспроможності підприємства;
– діагностику цільового впливу неекономічних чинників на конкурентоспроможність підприємства;
– прогнозування зростання конкурентного потенціалу підприємства;
– зниження операціиних витрат у сегменті конкуренції суб’єкта господарювання;
– здіиснення перманентно-орієнтовної політики економії або продуктивного
використання всіх видів наявних ресурсів, які використовуються на підприємстві;
– дослідження домінуючих факторів у ринковому середовищі;
– створення інтегрованих ланцюжків цінностеи на підприємстві;
– адекватну культуру, цілеспрямовані моделі та механізми взаємодії зі
стеикхолдерами, які впливають на конкурентоспроможність суб’єкта господарювання;
– пошук стратегічних конкурентних переваг підприємства.
Конкурентоспроможність
підприємства
Ресурси

Мікроекономічне середовище
Економічні цілі

Результати

Виробничі цілі

Результати конкуренції
Зовнішнє середовище

Рис. 3. Модель функціонування конкурентоспроможності на підприємстві
Запропонована модель функціонування конкурентоспроможності на підприємстві формує мультикомпонетну систему цілеспрямованої взаємодії між елементами,
які впливають на конкурентоспроможність суб’єкта господарювання.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, у сучасних умовах розвитку суб’єктів господарювання постало
питання удосконалення процесу забезпечення конкурентоспроможності підприємств у
системі економічного управління. Запропонована теоретико-методична підтримка
системи забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання фокусується
на цілеспрямованих процедурах, регламентах, рішеннях, заходах і діях з максимальним
використанням наявного виробничого и економічного потенціалу, конкурентних
переваг у макроекономічному середовищі та їх нарощування на сучасних ринкових
принципах і підходах, що призводять до якісно нового стану господарської діяльності
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підприємств. Створення гармоніиних умов формування та становлення конкурентного
середовища у макроекономічному середовищі країни, забезпечення і розвиток
конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління гарантує
створення умов розвитку суб’єктів господарювання та зростання національної
економіки.
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Анотація
Метою представленого дослідження є аналіз завдань управління персоналом в умовах
цифровізації технологій в контексті реалізації стратегічних напрямів розвитку
сільськогосподарських
підприємств.
Простежено
ланцюг
взаємозв’язку
та
взаємоузгодження стратегії управління персоналом та загальної стратегії
підприємства. Визначено місце стратегії управління персоналом в ієрархії стратегії
організації. Так, стратегію управління персоналом віднесено до числа функціональних
стратегій, а стратегію розвитку персоналу до оперативних стратегій. Аналіз загальних
закономірностей сучасного розвитку суспільства дозволив констатувати факт
актуалізації процесів діджиталізації соціального простору, що базуються на широкому
застосуванні персональної комп’ютерної техніки. Показано місце економікоматематичних методів, засобів обчислювальної техніки і зв’язку в системі елементів
організаційно-управлінської структури системи управління виробничої організацією, в
тому числі управління персоналом. Структуровано завдання системи управління
персоналом, при вирішенні яких можуть бути використані спеціальні математичні
методи. Розкрито тенденції розвитку процедур обробки інформації у системах
управління персоналом сучасних підприємств. Простежено еволюцію технології
кадрового менеджменту, що має тенденцію до зміни функціоналу інформаційних систем
на основі їх розширення. Представлено класифікацію програмних продуктів, що
використовуються в практиці роботи служб управління персоналом вітчизняних
аграрних підприємств. Виділено умови успішної реалізації завдань управління персоналом
сільськогосподарського підприємства із застосуванням цифрових технологій.
Представлено потенційні напрями підвищення ефективності функціонування системи
управління персоналом на основі застосування економіко-математичних методів,
сучасних цифрових технологій, а саме оптимізація процесів вирішення управлінських
завдань, документообігу, раціоналізація кількісних параметрів управлінського персоналу
на основі скорочення трудомісткості процесів, підвищення достовірності інформаційних
потоків, якості управлінських рішень.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, стратегічна орієнтація, управління
персоналом, цифрові технології, діджиталізація.
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STRATEGIC ORIENTATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE AND TASKS OF
PERSONNEL MANAGEMENT WITH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES
Abstract
The purpose of the presented research is to analyze the tasks of personnel management in the
context of digitalization of technologies in the context of the strategic directions implementation
of agricultural enterprises development. The interconnection and coordination of the personnel
management strategy and the general strategy of the enterprise are considered. The significance
of personnel management strategy in the hierarchy of the organization strategy is determined.
Thus, the strategy of personnel management is referred to the number of functional strategies, as
well as the strategy of personnel development to the operational strategies. The analysis of the
general laws of modern development of society allowed to state the fact of the digitalization
processes actualization in the social space, based on the widespread use of personal computer
technology. The consequence of economic-mathematical methods, means of computer
engineering and communication in the system of organizational and managerial structure
elements in the management system of the production organization, including personnel
management, are shown. The tasks of the personnel management system are structured, for the
solution of which special mathematical methods can be used. Trends in the development of
information processing procedures in personnel management systems of modern enterprises are
revealed. The evolution of personnel management technology is outlined, which has a tendency to
change the functionality of information systems on the basis of their expansion. The classification
of software products used in the practice of personnel management services of domestic
agricultural enterprises is presented. The conditions of successful realization of personnel
management tasks at the agricultural enterprise with application of digital technologies are
allocated. Potential areas for improving the efficiency of personnel management system based on
the use of economic and mathematical methods, modern digital technologies, namely the
optimization of management processes, document management, rationalization of quantitative
parameters of management staff based on reducing the complexity of processes, improving the
reliability of information flows, quality management are represented.
Keywords: agricultural enterprise, strategic orientation, personnel management, digital
technologies, digitalization.
JEL classification: M12; Q13
Вступ
Ефективність управління людськими ресурсами являє собою один з наискладніших видів ефективності, якии по відношенню до інших її видів виступає як наибільш
узагальнююче поняття, що синтезує в собі цілии комплекс окремих самостіиних значень
ефективності. Фактори підвищення ефективності управління людськими ресурсами
вимагають постіиного вивчення, що зумовлено динамічністю чинників.
Зміни в умовах діяльності організаціи висунули загальну для всіх вимогу
орієнтуватися при формуванні ресурсів не тільки на поточні потреби, а и на тривалу
перспективу. Ця вимога стосується всіх видів ресурсів, в тому числі і людських.
Необхіднии систематичнии аналіз перспективних потреб організаціи в окремих
категоріях персоналу. Забезпечення підприємства методикою формування комплексної
системи управління персоналом – наиважливіше завдання науки управління, що робить
теоретичні розробки в ціи галузі дуже актуальними. При цьому необхідно використовувати весь комплекс методів, що існують у сучасніи науці і дозволяють досліджувати
ефективність системи управління персоналом.
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Проведении нами аналіз практичних і теоретичних досліджень вітчизняних і
зарубіжних авторів виявив недостатню розробленість питань формування системи
управління персоналом на базі комплексного проектування та оцінки иого ефективності
на різних стадіях.
До недавнього часу у вітчизняніи літературі був відсутніи виклад цілісної концепції та методології формування системи управління персоналом на підприємстві. Характернии підхід до формування загальної концепції і структуризації функціонального
поділу праці в галузі управління персоналом можна простежити по роботах І. Хентце –
одного з провідних німецьких авторів, які вивчали цю проблему [1]. Питання управління
персоналом в динамічних умовах діджиталізації економіки стали предметом
дослідження таких вчених-економістів, як Копитова І. [2], Данилевич Н., Рудакова С.,
Щетініна Л., Касяненко Я. [3], Жуковська В. [4], Куибіда В., Петров О., Федулова Л.,
Андрощук Г. [5], Нагибіна Н., Щукіна А. [6], Василів Б. [7] тощо.
Мета дослідження
Метою представленого дослідження є аналіз завдань управління персоналом в
умовах цифровізації технологіи в контексті реалізації стратегічних напрямів розвитку
сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження
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 в
число стратегіи бізнесу, відображаючи специфічну ситуацію, що склалася в організації,
визначаючи можливі шляхи наибільш ефективного вирішення нагальних проблем.
Однією із загальних закономірностеи сучасного розвитку суспільства є діджиталізація иого соціального простору, тобто розвиток і поширення різного роду технологіи
в усіх сферах життя і діяльності людини. Ускладнення виробничих, економічних і соціальних процесів, розвиток кооперації і міжнародного поділу праці, поява автоматизованих виробництв, прагнення виробників гарантувати високу якість своєї продукції для
забезпечення її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках – все
це ті чинники, що вагомо впливають на розвиток і поширення нових виробничих
технологіи. Саме діджиталізація виробничих процесів дозволила не тільки забезпечити
потреби сучасного суспільства в товарах і послугах масового попиту, але і більш ефективно використовувати природні і матеріальні ресурси, енергію, сировину, обладнання,
а головне – економити соціальнии час, необхіднии для реалізації виробничих процесів.
Останні двадцять років у всьому світі спостерігається процес вдосконалення та
активного поширення компонентів ІТ, зокрема програмних продуктів, що автоматизують та оцифровують інформаціині и обчислювальні процеси. Це, безумовно, сприяє
швидкому поширенню та ефективному використанню інформаціиних технологіи в
управлінських і виробничих процесах, практичному їх застосуванню в усіх сферах і
великому різноманіттю.
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В основу концепції digital-технологіи, що базуються на широкому застосуванні
персональної комп’ютерної техніки, покладені три основних принципи: інтегрованість,
гнучкість та інтерактивність.
Мікропроцесорна техніка, що є основою нових інформаціиних технологіи, дозволила максимально інтегрувати інформаціині процеси в організації шляхом переведення
їх в єдинии процес обробки, оцифровувати процеси. При цьому за рахунок універсальності використовуваних технічних засобів забезпечується не тільки технологічна і
методична інтеграція, але и організаціина (фізична) інтеграція інформаціиних систем і
процесів у вигляді широкої мережі автоматизованих робочих місць.
Сьогодні вже немає ніякого сумніву в тому, що розвиток сучасної цивілізації
відбувається у напрямі становлення інформаціиного суспільства, формування якого в
розвинених країнах иде дуже високими темпами. За деякими прогнозами, цеи процес
досягне свого апогею в середині XXI століття.
Сьогодні інформація – це не другоряднии атрибут діяльності людини, а
стратегічно важливии ресурс розвитку суспільства, використання якого дозволяє
економити інші види ресурсів – енергетичні, матеріальні та людські.
Оцінюючи рівень діджиталізації основних сфер діяльності заинятого населення,
слід зазначити, що основними споживачами коштів інформаціиної техніки є банківські
структури (40%) і урядові установи (35%). Водночас у промисловості і сфері
телекомунікаціиних послуг їх частка істотно менша (10% і 5% відповідно). Решта 10%
припадають на всі інші сфери соціальної активності населення країни: науку, освіту,
торгівлю, сферу культури тощо.
Використання економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки
і зв’язку створює необхідні можливості для широкого застосування digital-технологіи як
базового елементу організаціино-управлінської структури системи управління виробничої організацією, в тому числі управління персоналом. Використання математичних
методів і прииомів забезпечує знаходження оптимального або раціонального вирішення наибільш коротким та наименш складним шляхом при різкому скороченні кількості
альтернативних варіантів. У таблиці 1 наведені завдання системи управління персоналом, при вирішенні яких можуть бути використані спеціальні математичні методи.
Формалізація завдань на базі використання для їх вирішення математичних методів
забезпечує можливість їх діджиталізації.
Таблиця 1. Завдання системи управління персоналом організації, які вирішуються
з використанням математичних методів
Завдання системи управління персоналом
Кадрове планування
Набір і відбір персоналу
Оптимізація використання робочого часу
персоналу
Розподіл робіт між співробітниками
Аналіз і дослідження персоналу та ринку праці
Завдання пошуку
Впорядкування робочих процесів в системі
Оцінка персоналу та результатів иого праці
Підбір і розстановка персоналу

Математичні методи
Математична статистика
Теорія імовірності
Евристичні методи
Математичне програмування
Математична статистика
Дослідження операціи (завдання розподілу)
Евристичні методи
Математична статистика
Математичне програмування
Дослідження операціи
Теорія графів
Статистичні методи класифікації
Завдання упорядкування
Математична статистика
Евристичні методи

* складено автором за [8, 9]
Сьогодні нові можливості і практична доцільність діджиталізації (процедур
обробки інформації у системах управління персоналом сучасних підприємств) визначається наступними тенденціями:
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- інтеграція інформаціиної, обчислювальної техніки і зв’язку. При цьому характерною ознакою автоматизації є використання персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну обчислювальну мережу, пов’язану з корпоративним банком даних і терміналами
на робочих місцях. У результаті є можливість підвищення ступеня інтеграції використовуваних програмних та інформаціиних продуктів, що дозволяє подолати ефект
запізнювання, що спостеріголися при використанні систем обробки даних на
корпоративних ЕОМ;
- застосування на робочих місцях персональної обчислювальної техніки. В системі
управління персоналом, внаслідок впровадження персональних цифрових технологіи,
відкривається можливість її використання для вирішення предметно і проблемно
орієнтованих завдань, які підлягають формалізації;
- перехід до обробки даних у реальному масштабі часу. Обробка даних на
корпоративних комп’ютерах характеризується великим проміжком часу між
надходженням вхідної і видачею результуючої інформації. Це призводить до
недостатньо високого рівня актуальності результуючої інформації, що робить її
непридатною для використання при вирішенні низки завдань управління. У зв’язку з
цим потрібно «наблизити» у часі збір та обробку даних з урахуванням реального стану
досліджуваного процесу. Значним кроком у вирішенні цієї проблеми є вдосконалення
техніки передачі даних та їх обробка з використанням діалогового режиму, тому що
ефективність обробки даних досягається лише за умови, що економічні параметри,
норми, показники мають реальнии зміст.
Тенденція до посилення децентралізації управління тягне за собою розподілену
обробку інформації з децентралізацією застосування засобів обчислювальної техніки і
вдосконаленням організації безпосередньо робочих місць користувачів.
Значнии шлях розвитку проишли технології кадрового менеджменту. Кадровии
облік сьогодні обов’язкова, але всього лише одна з багатьох складових діяльності в сфері
управління персоналом. Визначальними є управлінські, а не облікові процеси. До
наиважливіших з них слід віднести складні і багатогранні питання мотивації,
планування кар’єрного зростання співробітників, формування кадрового резерву,
навчання і розвитку персоналу тощо. Відповідним чином змінюється і функціонал.
Відбувається розширення: можливостеи ЕОМ за рахунок структуризації користувачем
вирішуваних завдань і активного поповнення використовуваних баз даних, а
можливостеи користувачів – за рахунок автоматизації тих завдань, які раніше було
недоцільно переносити на ЕОМ з економічних або технічних міркувань.
Головним завданням процесу управління персоналом, що реалізується на різних
рівнях системи управління підприємством, є вироблення рішень і контроль за їх
виконанням. Саме це дає можливість розглядати управління персоналом як
інформаціинии процес, якии функціонально включає отримання, передачу, обробку
(перетворення), зберігання та використання інформації, а саму ієрархічну систему
управління – як інформаціину систему.
Інноваціине рішення комплексу завдань у системі управління персоналом
забезпечується стіикою роботою комплексу технічних засобів і програмного
забезпечення, до складу якого входять загальносистемні, спеціальні і власні програмні
продукти, а також інструктивно-методичні матеріали щодо застосування засобів
програмного забезпечення.
У практиці роботи служб управління персоналом вітчизняних аграрних
підприємств нині використовується п’ять основних груп програмних продуктів. Іх
характеристика представлена в таблиці 2.
Нині в практиці роботи служб управління персоналом наибільшого поширення
набули пакети прикладних програм (ППП), що забезпечують ведення кадрового обліку,
довідників, статистичної звітності та видачу різноманітної інформації за запитами
користувачів.
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Таблиця 2. Характеристика програмних продуктів, що використовуються в
практиці роботи служб управління персоналом
Вид програмного
продукту
Програми для
ведення кадрового
діловодства
Програми психологічного тестування
працівників
Навчальні прог-рами
(програми -тренінги)
Комплексні
програми
Оптимізаціині
програми

Характеристика програмного продукту
Нескладні в розробці (у порівнянні з іншими видами кадрових комп’ютерних
програм), не забезпечують можливість вирішення змістовних завдань у роботі з
персоналом (наприклад, діагностика працівника, відбір на навчання тощо), що
робить їх обмеженими в застосуванні. Мають наименшу ціну серед інших видів
аналізованих програмних продуктів
Включають поширені психологічні тести (Кетгел, Аизенк, Люшер тощо) в «комп’ютерному виконанні». Характеризуються обмеженістю практичного застосування,
тому що не можуть бути використані для виконання аналітичної роботи
Як правило, не є самостіиним інструментом кадрової роботи. Дании вид
програмного продукту може доповнювати комп’ютерні кадрові інструменти
Забезпечують можливість реалізації комплексного підходу до кадрової роботи в
організації через автоматизацію наиважливіших процедур роботи кадрової служби
Призначені для аналізу и оптимізації структури організації, що в свою чергу,
забезпечує наибільш ефективне використання персоналу

*складено автором за [8, 9]
Функціональнии і змістовнии аналіз ППП з управління персоналом дозволяє
констатувати наступне:
✓ новий етап впровадження комп’ютерних технологій з метою оцифрування
управлінських процесів, що протікають в системах управління персоналом виробничих
організацій, у нашій країні почався понад 10 років тому. Початковий етап
супроводжувався виключно автоматизацією типових задач кадрової служби, таких як
персоніфікований облік і складання звітності;
✓ в останні роки намітилася тенденція розширення функціональних
можливостей програмних продуктів з управління персоналом. Це свідчить про
зацікавленість споживачів в отриманні програмних продуктів з широкими
функціональними можливостями і високою якістю виконання;
✓ відбувається швидке моральне старіння пакетів прикладних програм, що
викликає необхідність їх постійного вдосконалення;
✓ подальший розвиток програмних продуктів з управління персоналом
організації буде здійснюватися у напрямі від облікових та реєстраційних функцій до
більш широкої автоматизації інших управлінських функцій, вирішення принципово
нових завдань, створення бази знань управління кадровими процесами.
Сучасні новітні технології на практиці управлінської діяльності використовуються наибільш повно в тому випадку, коли є відповідність між можливостями
застосовуваного комплексу технічних засобів, програмного забезпечення і здатністю
користувачів (керівників і фахівців) виробляти і реалізовувати з їх допомогою адекватні
управлінські рішення. Ефективне використання новітніх технологіи вимагає від
користувачів нового мислення, більш комплексного і системного, включає весь спектр
багатогранних змін, що мають місце в організації. Дана вимога може бути успішно
реалізовано тільки у процесі постіиного розвитку персоналу організації, що є
безпосереднім «споживачем» сучасних інформаціиних технологіи і носієм необхідних
знань для їх успішного практичного використання.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Застосування економіко-математичних методів, сучасних цифрових технологіи
створює нові можливості для вирішення комплексу завдань у системі управління персоналом: забезпечується можливість ефективного вирішення складних і різноманітних
управлінських завдань; скорочується число первинних документів, що використовуються для реєстрації оперативної інформації, а, отже, і документообігу в цілому; забезпечується вивільнення управлінського персоналу; підвищується достовірність і надіиність виконуваних розрахункових і логічних процедур; забезпечується поєднання знань,
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досвіду користувача з обчислювальними можливостями технічних засобів і на ціи основі
підвищується якість управлінських рішень; знижується трудомісткість розрахунків у
межах техніко-економічних завдань, що реалізуються у системі управління персоналом
підприємства.

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

Хентце Й. Теория управления кадрами в рыночной экономике. М.: Междунар.
отношения, 2011. 315 с.
Козак Т.М., Копитова І.В. Особливості управління персоналом на підприємствах в
умовах
діджиталізації
економіки.
URL:
https://conf.ztu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/01/136.pdf
Данилевич Н., Рудакова С., Щетініна Л., Касяненко Я. Діджіталізація HR-процесів у
сучасних реаліях. Галицький економічний вісник. 2020. №3 (64). С. 147-156.
Жуковська В. М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 2. C. 13–17.
Куйбіда В. С., Петров О. М., Федулова Л. І., Андрощук Г. О. Цифрові компетенції як
умова формування якості людського капіталу: аналіт. зап. Київ: НАДУ. 2019, 28 с.
Нагибина Н. І., Щукина А. А. HR-digital: цифровые технологии в управлении
человеческими ресурсами. Науковедение. 2017. Т. 9. 17 с. URL:
http://naukovedenie.ru/PDF/24EVN117.pdf.
Василів Б. В. Інформаційні системи менеджменту персоналу: навч. посіб. Рівне:
НУВГП, 2014. 148 с.
Бpэддик У. Мeнeджмeнт в opгaнизaции. М. : ЙНФPAМ, 2003. 344 c.
Дapeндopф P. Coвpeмeнный coциaльный конфлікт. Oчepки пoлитики cвoбoды. М.:
POCCПЭН, 2002. C. 186–196.

References
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Khenttse, I. (2011). Teoriya upravleniya kadrami v rynochnoy ekonomike. [Management
theory by shots in a market economy]. Mezhdunar. otnosheniya. Moscow. Russia.
Kozak, T.M., Kopytova. I.V. Osoblyvosti upravlinnia personalom na pidpryiemstvakh v
umovakh didzhytalizatsii ekonomiky. [Features of management a personnel are on
enterprises
in
the
conditions
of
digital
economy].
Available
at:
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/136.pdf
Danylevych, N., Rudakova, S., Shchetinina, L., Kasianenko, Ya. (2020). «Didzhitalizatsiia HRprotsesiv u suchasnykh realiiakh». Halytskyi ekonomichnyi visnyk. no. 3 (64), pp. 147-156.
Zhukovs'ka, V. M. (2017). «Cyfrovi texnolohiji v upravlinni personalom: sutnistʹ,
tendenciji, rozvytok». Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu.
Economics and Management. Vol. 2. no. 27, рр. 13–17.
Kujbida, V. S., Petroje, O. M., Fedulova, L. I., Androshhuk, G. O. (2019). Cyfrovi kompetenciji
jak umova formuvannja jakosti ljudsʹkoho kapitalu. [Digital competence as a condition for
the formation of human capital quality]. NADU. Kyiv. Ukraine.
Nagibina, N. I., Shchukina, A. A. (2017). HR-Digital: tsifrovye tekhnologii v upravlenii
chelovecheskimi resursami. [HR-Digital: digital technologies in human resource
management]. Internet-zhurnal. Naukovedenie. [Science studies]. Vol. 9. no. 1. Available
at: http://naukovedenie.ru/ PDF/24EVN117.pdf.
Vasiliv, B. V. (2014). Informacijni sistemu menedzhmentu personalu. [Personnel
management information system]. NUVGP. Rivne. Ukraine.
Bpeddik, U. (2003). Menedzhment v opganizatsii. [Management in the organization].
INFPAM. Moscow. Russia.
Dapendopf, P. (2002). Covpemennyy cotsialnyy konflіkt. Ochepki politiki cvobody.
[Modern social conflict. Essays on the Freedom Policy]. POCCPEN. Moscow. Russia.

Стаття надійшла до редакції 10.10.2020 р.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
320

УДК 334.72.338.48
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-38
Андрій Володимирович ЗАВГОРОДНІЙ
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та інформаціиних
технологіи, Миколаївськии міжрегіональнии інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритии міжнароднии університет розвитку людини «Україна»
ORCID ID: 0000-0002-2598-2106
E-mail: Andrew-mdu@ukr.net
Інга Олексіївна ШАПОВАЛОВА
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та інформаціиних
технологіи, Миколаївськии міжрегіональнии інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритии міжнароднии університет розвитку людини «Україна»
ORCID ID: 0000-0003-1588-3910
E-mail: Alan-texno@ukr.net
Світлана Іванівна ПАВЛЮК
кандидат економічних наук, старшии викладач кафедри готельно-ресторанної справи
та організації бізнесу, Миколаївськии національнии аграрнии університет
ORCID ID: 0000-0001-9093-5237
E-mail: svetlanapavliyk@gmail.com
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ХЕРСОНСЬКОМУ РЕГІОНІ
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Анотація
В статті досліджені туристичні потоки Херсонської області за 2000-2017 рр. Виявлено
зростання туристичних потоків, що позитивно вливає на динаміку розвитку економіки
регіону. Водночас, виявлені негативні тенденції рівня туристичних потоків Херсонської
області, які свідчать про поступову деградацію зазначеної сфери та вимагають негайного вироблення механізму формування та розвитку регіонального ринку туристичних
послуг. Зроблено аналіз структури санаторно-курортної бази Херсонської області на
підставі офіційних статистичних даних про санаторії, які є профільним типом засобів
розміщення лікувально-оздоровчого туризму. Запропоновано створення єдиної бази даних
рекреаційно-туристичних об'єктів, що дозволить потенційним клієнтам вибирати
напрями подорожей, сортувати за певними характеристиками (існуюча послуга, напрями). Активізація розвитку рекреаційно-туристичної сфери як частини національної економіки України повинна стати одним із пріоритетних завдань в руслі державної політики та
оптимізації економіки. Рекреаційно-туристична сфера має значні ресурси та чинники, щоб
стати вагомим каталізатором успішного розвитку народного господарства як загалом у
країні, так і в регіонах. Важливим кроком, як уже зазначалося, в напрямі ефективного
інституціонального забезпечення державної рекреаційно-туристичної політики України
повинно бути також і вдосконалення її економічних механізмів, серед яких важливу роль
відіграють фінансові (податкові, бюджетні) та інвестиційні заходи.
Ключові слова: туризм, туристична галузь, рекреація, ринок туристичних послуг,
інновації туризму, інфраструктура, туристичні потоки, стратегія.
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STRATEGIC PRIORITIES OF TOURISM DEVELOPMENT IN KHERSON REGION
Abstract
Introduction. Today before the domestic tourist market, including the market of industrial
tourism services is the task of integration into the European tourist space. At the same time, in
order to achieve the possible benefits of integration cooperation, Ukraine's tourism policy should
be aimed at meeting the requirements of member states of the European Community and provide
the necessary radical changes at all levels of management of industrial tourism market
development.
The purpose of this article is identification of strategic priorities for tourism development in the
Kherson region.
Results. The article examines the tourist flows of the Kherson region for 2000-2017. The growth
of tourist flows is revealed, which has a positive effect on the dynamics of the region's economy. At
the same time, negative trends in the level of tourist flows in the Kherson region are shown, which
demonstrate the gradual degradation of this area and require immediate development of a
mechanism for the formation and development of the tourist services regional market. The
structure analysis of the sanatorium-resort base in Kherson region is made on the basis of official
statistical data on sanatoriums, which are a profile type of means for accommodation of medical
and health tourism. The proposed creation of a single database of recreational and tourist
facilities will allow potential customers to choose travel destinations, sort by certain
characteristics (existing service, destinations).
Conclusions. Active development of the recreational and tourist sphere as a part of the national
economy in Ukraine should become one of the priority tasks in line with the state policy and
optimization of the economy. The recreational and tourist sphere has significant resources and
factors to become an important catalyst for the successful development of the national economy
both in the country as a whole and in the regions. The important step in the direction of effective
institutional support of the state recreational and tourist policy of Ukraine should also be the
improvement of its economic mechanisms, among which an important place is occupied by
financial (tax, budget) and investment measures.
Key words: tourism, tourist branch, recreation, market of tourist services, innovations of tourism,
infrastructure, tourist streams, strategy.
JEL classification: L83
Вступ
На сьогодні перед вітчизняним туристичним ринком, у т.ч. ринком послуг промислового туризму, стоїть завдання інтеграції до європеиського туристичного простору. Водночас, для досягнення можливих переваг інтеграціиної взаємодії туристична
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політика України має бути спрямована на задоволення вимог, які висуваються до країнчленів європеиської спільноти, та передбачати необхідні кардинальні зрушення на всіх
рівнях управління розвитком ринку промислового туризму. Відзначаючи зростаючии
інтерес до транскордонного співробітництва з боку ЄС, формування нової моделі
розвитку ринку послуг промислового туризму може стати важливим інструментом
просування України на шляху до європеиської інтеграції.
Науково-теоретичні та практичні основи стратегічних напрямів туристичного
бізнесу в регіонах набули досить широкого відображення серед вітчизняних та
зарубіжних науковців, таких як В. Васильєв, Ю. Зінько, В. Косенко, М. Товт, К. Дронга,
С. Медлік, Я. Сікора та інші.
Мета та завдання статті
Метою роботи є визначення стратегічних пріоритетів розвитку туризму в Херсонському регіоні. Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового
дослідження було поставлено завдання – проаналізувати розвиток туристичної галузі в
Херсонськіи області та обґрунтувати стратегічні пріоритети розвитку туризму в регіоні.
Виклад основного матеріалу дослідження
Туристичні потоки Херсонської області за 2000-2017 рр. демонструють негативні
процеси уповільнення темпів розвитку туристичної галузі в цілому, зокрема це
стосується періоду 2012-2014 рр., якии визначається значним зменшенням кількості
туристів, обслугованих туроператорами та турагентами з 242 423 осіб в 2000 році до
11 720 осіб в 2015 році. У період 2015-2017 рр. показник відвідування області іноземні
туристами падає до нуля та спостерігається негативна динаміка відвідування області
внутрішніми туристами відхилення 2017 р. +/- в.п. від 2013 р. складає -33 % (табл. 1).
Таблиця 1. Туристичні потоки Херсонської області за 2000-2017 рр., осіб по рокам
Із загальної кількості туристів:
Кількість туристів,
обслугованих туртуристи-громадяни
Роки
іноземні
внутрішні
операторами та турУкраїни, які виїжджали
туристи
туристи
агентами – усього
за кордон
2000
61275
5929
1116
54230
2001
64312
7858
2021
54433
2002
94607
5165
2728
86714
2003
107351
7149
4216
95986
2004
63361
5179
4098
54084
2005
70183
4979
5273
59931
2006
69203
7133
5084
56986
2007
71054
7785
5574
57695
2008
94200
6412
6694
81094
2009
128096
4356
6284
11745
2010
94156
3494
6046
84616
2011
37672
1623
3696
32353
2012
17494
35
6512
10947
2013
16122
5
7863
8254
2014
15818
1
8332
7485
2015
11720
–
7234
4486
2016
16584
–
10090
6494
2017
20278
–
14747
5531
Середнє значення за 2014-2017 рр.
16100,0
0,3
10100,8
5999,0
Відхилення 2017 р. +/- в.п. від: 2013 р.
25,8
87,5
-33,0
2000 р.
-66,9
1221,4
-89,8

Джерело: сформовано та розраховано автором за даними [1]
Зростання туристичних потоків позитивно вливає на динаміку розвитку
економіки будь-якого територіального утворення. Водночас, негативні тенденції рівня
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туристичних потоків Причорноморського регіону свідчать про поступову деградацію
зазначеної сфери та вимагають негаиного вироблення механізму формування та
розвитку регіонального ринку туристичних послуг.
Для Херсонської області розподіл за типами колективних засобів розміщування
для таких типів, як мотелі, хостели, агро-готелі, бальнеологічні лікарні, грязелікарні,
бальнеогрязелікарні (включаючи дитячі) в 2017 році взагалі не відображено в
статистичніи інформації. Мало вираженою кількістю залишається кількість кемпінгів
(2 од.), гуртожитків для приїжджих (2 од.), санаторіїв (1 од.), санаторіїв-профілакторіїв
(1 од.), пансіонатів лікування (3 од.). Загальна кількість готелів Херсонської області
складає 14 од., баз відпочинку, інші заклади відпочинку (крім турбаз) 63 од.
Таблиця 2. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади Херсонської області

Роки

Санаторії та
пансіонати з
лікуванням
всього

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Середнє значення
за 2015-2017 рр.
Відхилення
2017 р. +/- в.п. від:
- 2013 р.
- 2000 р.

7
7
8
8
8
10
11
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
11
11
12
14
12
11

Санаторіїпрофілакторії

Будинки і
пансіонати
відпочинку

Бази та інші
заклади
відпочинку

у них
у них ліжок,
у них місць,
у них місць,
всього
всього
всього
ліжок, тис.
тис.
тис.
тис.
1,2
13
1,1
43
12,3
40
19,0
0,9
13
1,0
37
10,7
41
18,4
1,8
13
1,0
35
9,0
59
19,5
1,8
13
0,9
40
10,1
65
19,5
1,8
13
1,2
38
8,4
69
18,3
2,1
12
1,8
36
8,5
69
18,9
2,1
11
1,6
38
8,0
73
16,9
2,1
11
1,4
36
7,7
80
17,3
2,6
9
0,7
40
8,6
94
14,1
2,5
9
0,7
41
7,6
129
16,0
2,8
9
0,7
53
10,4
157
21,3
2,8
9
0,7
43
9,4
166
24,9
2,7
9
0,7
48
10,3
166
23,7
2,7
8
0,7
51
11,2
165
22,3
2,8
8
0,7
50
11,4
166
21,4
2,8
8
0,7
50
10,8
166
21,5
2,8
7
0,7
48
10,8
161
19,8
2,4
4
0,6
36
9,4
179
17,9
2,2
4
0,6
41
9,5
190
18,5
2,3
6
0,2
40
8,9
154
16,7
2,8
1
0
26
6,5
148
16,0
2,2
1
0
28
5,8
104
13,8
2,2
1
0
27
5,3
129
15,1

12,3

2,4

1,0

0,0

27,0

5,9

127,0

15,0

0,0

0,0

-75,0

-100,0

-34,1

-44,2

-32,1

-18,4

10,0

4,8

-91,7

-100,0

-25,0

-37,6

87,0

-20,1

Джерело: сформовано та розраховано автором за даними [1]
Аналіз структури санаторно-курортної бази Херсонської області зроблено на
підставі офіціиних статистичних даних про санаторії, які є профільним типом засобів
розміщення лікувально-оздоровчого туризму (табл. 2). Як і в двох інших областях
Причорноморського регіону, в Херсонськіи області спостерігається скорочення
загальної кількості санаторіїв та пансіонатів з лікуванням за період 2015-2017 рр. та має
середнє значення на рівні 12,3 од., відхилення в порівнянні з 2013 роком складає 0,0%
та з 2000 роком складає +10,0%, середніи показник кількості ліжок 2,4 тис., відхилення
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в порівнянні з 2013 роком складає 0,0%, та з 2000 роком +4,8%. Кількість санаторіївпрофілакторіїв за період 2015-2017 рр. має середнє значення на рівні 1,0 од. відхилення
в порівнянні з 2013 роком складає -75,0%, та з 2000 роком -91,7%. Для будинків і
пансіонатів відпочинку відхилення в порівнянні з 2013 роком складає -34,1%, кількість
за період 2015-2017 рр. має середнє значення на рівні 27,0 од., середніи показник
кількості місць 5,9 тис., відхилення в порівнянні з 2013 роком складає -44,2%, та з
2000 роком -37,6%.
Для баз та інші закладів відпочинку за період 2015-2017 рр. спостерігаються
показники на рівні середніх значень 127,0 од. відхилення в порівнянні з 2013 роком
складає -32,1%, та з 2000 роком +87,0%, середніи показник кількості місць 15,0 тис.,
відхилення в порівнянні з 2013 роком складає -18,4%, та з 2000 роком -20,1% [2].
Створення єдиної бази даних рекреаціино-туристичних об'єктів дозволить
потенціиним клієнтам вибирати напрями подорожеи, сортувати за певними
характеристиками (існуюча послуга, напрями). База даних повинна бути створена за
підтримки державних органів і вільно використовуватися. Підтримку з боку уряду
можна розглядати як часткове фінансування. Ми також вважаємо, що ефективним
стратегічним маркетинговим інструментом є використання маркетингових поколінь.
Інновація цього інструменту полягає в охопленні декількох поколінь клієнтів. Для
рекреаціиного бізнесу рекомендується заохочувати сім'ї та друзів. Дозвілля – це як
правило соціальнии процес, і спілкування з оточуючими є иого невід'ємною частиною.
Співпраця з державними установами спрямована на залучення певних груп
населення, за даними психографічного відділу. Контактнии запис може відбуватися
шляхом надання пропозиціи для учбових закладів, лікарень, державних підприємств та
ін. Надаючи значні знижки, потік клієнтів в рази збільшиться. Створення системи пільг
для певних груп населення можна назвати стандартним засобом просування
рекреаціиної зони. Однак, нинішня політична та економічна ситуація в Україні вимагає
адекватних цін на туристичні послуги всередині країни.
До привілеиованих груп слід віднести дітеи віком до 5 років, студентів,
пенсіонерів та віиськовослужбовців. Позиціонування в плані соціальної активності – це
можливість закріпити позитивнии імідж серед населення. А співпраця з тур агентствами
– ефективнии інструмент для залучення не тільки жителів України, а и туристів з-за
кордону. Туристичні агентства грають роль консультантів. Відносини з турагентствами
інших країн можуть розширити територіальні межі цільової аудиторії. Зараз відпочинок
в Україні можна розглядати як екзотичнии і відносно дешевии відпочинок [3].
Загалом інноваціина діяльність у сфері туризму та відпочинку в Україні на
сьогоднішніи день має дві цінності. По-перше, идеться про інновації, пов'язані з розвитком рекреаціиних зон в Україні (реорганізація або об'єднання туристичних об'єктів),
зміною кадрової політики (принципово новии підхід до навчання та иого просування),
стіикою економічною та фінансовою діяльністю (залучення сучасних форм обліку і
звітності). По-друге, идеться про маркетингові інновації щодо охоплення потреб цільової аудиторії та залучення неохопленого населення шляхом створення унікальних
програм та рекреаціиних послуг.
Туристична привабливість регіону залежить від стану матеріально-технічної бази
туризму, яка визначає рівень розвитку засобів розміщення та обслуговування споживачів туристичних товарів і послуг. В свою чергу, невідповідність якості послуг світовим
туристичним стандартам спричинить зниження міжнародної конкурентоспроможності
туристичних регіонів. Необхідно оновлювати і розширювати готельну базу, будувати
нові та переоснащувати існуючі туристичні об'єкти, які були б в змозі забезпечити
високии рівень конкурентоспроможності туристичного регіону; вбачаємо необхідним
проведення тендерів та конкурсів, які б давали можливість реконструювати застарілі
засоби розміщення та об’єкти туристичної діяльності.
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Важливим є стан транспортної інфраструктури в туристичному регіоні, яка також
повинна відповідати сучасним світовим стандартам переміщення і рівня безпеки. Для
здіиснення ефективного розвитку транспортної інфраструктури необхідно забезпечити
надання якісних транспортних послуг, а також їх невисоку вартість. Це може бути
здіиснено шляхом державного регулювання через нормативні та тарифні методи або за
рахунок укладання договорів між туристичними підприємствами регіону та
національними і приватними транспортними компаніями [4, 5].
Таким чином, постіино розвиваючи та вдосконалюючи матеріально-технічну
базу, туристичнии регіон матиме всі необхідні умови для надання повного та
різноманітного комплексу туристичних послуг, що в свою чергу слугуватиме гарантом
розвитку міжнародної конкурентоспроможності туристичного регіону. Відтак, жодніи
країні світу не варто ігнорувати цеи важливии елемент конкурентних переваг та,
навпаки, приділяти иому зачну увагу за рахунок виділення фінансових коштів на
підтримку та розвиток матеріально-технічної бази туризму.
Задля успішного та ефективного функціонування туристичної галузі регіону
необхідним є иого фінансове забезпечення, головною метою якого є створення якісного
середовища щодо залучення та перерозподілу фінансових коштів для розвитку
туристичного регіону. Виділення та розподіл фінансових ресурсів у туристичному
регіоні забезпечить формування таких важливих напрямів розвитку, як просування
національного туристичного продукту, формування інвестиціиних проектів пов’язаних
з реконструкцією туристичної інфраструктури, здіиснення якісної рекламної та
інформаціиної діяльності, вітчизняних та міжнародник туристичних виставок, ярмарок,
презентаціи, семінарів тощо.
Варто зазначити, що фінансове забезпечення галузі туризму характеризується
наявністю деяких специфічних особливостеи, пов’язаних з механізмом її
функціонування. Завдяки фінансуванню суміжних сфер діяльності туристичної галузі,
серед яких різні заклади розваг, готельне та ресторанне господарство, транспортні
засоби обслуговування та транспортна інфраструктура, досягається соціальнии ефект,
якии полягає у використанні модернізованої туристичної інфраструктури не тільки
особами, що подорожують, а и місцевим населенням. Фінансування туристичної галузі
державою залежить, перш за все, від місця та ролі туристичної галузі в національніи
економіці. Спираючись на світову практику, можна стверджувати, що в багатьох країнах
перше місце у цьому процесі відводиться державі. Важливою складовою державного
фінансового забезпечення туристичної галузі є фінансова підтримка малих та середніх
підприємств туристичного бізнесу регіону, в яких дуже часто існують проблеми із
власним забезпеченням фінансовими коштами. Основними напрямами фінансового
забезпечення туристичної галузі виступають прямі та опосередковані джерела
фінансування [6, 7, 8].
Розглядаючи прямі джерела фінансування, варто виокремити ресурси місцевого
бюджету, позабюджетні та індивідуальні ресурси туристичних підприємств. До
опосередкованих слід віднести залучении капітал, за рахунок коштів приватного та
іноземного капіталу, а також кошти громадських організаціи. Здіиснюючи фінансування
туристичної галузі регіону та створюючи належні умови для її позитивного розвитку, є
необхідним постіине збалансоване планування туризму. В іншому випадку зростання
кількості туристів може вплинути на погіршення екологічного стану регіону,
збільшення цін, виникнення сезонності туризму, незадоволення місцевого населення.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Активізація розвитку рекреаціино-туристичної сфери як частини національної
економіки України повинна стати одним із пріоритетних завдань в руслі державної
політики та оптимізації економіки. Рекреаціино-туристична сфера має значні ресурси та
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чинники, щоб стати вагомим каталізатором успішного розвитку народного
господарства як загалом у країні, так і в регіонах. Важливим кроком, як уже зазначалося,
в напрямі ефективного інституціонального забезпечення державної рекреаціинотуристичної політики України повинно бути також і вдосконалення її економічних
механізмів, серед яких важливе місце посідають фінансові (податкові, бюджетні) та
інвестиціині заходи.
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Анотація
Вступ. Від рівня продовольчої безпеки залежить ефективна робота всієї системи
продовольчого забезпечення. Водночас, використання поділу на рівні забезпечує
ефективне функціонування механізмів швидкого реагування на сучасні виклики: в межах
глобальної продовольчої безпеки проявляються зусилля усього міжнародного
співтовариства, національний рівень характеризується обґрунтованою державною
політикою продовольчого забезпечення, для забезпечення регіонального рівня потрібно
ефективна взаємодія місцевої влади та виробників продуктів харчування.
Метою даної статті є дослідження теоретико-методологічних засад формування
критеріїв дослідження рівнів продовольчої безпеки окремого регіону.
Результати. Серед багатьох проблемних питань продовольчої безпеки держави
виділяється регіональний аспект. Тому комплекс продовольчої безпеки регіону потрібно
направити на забезпечення продовольчої незалежності, стійкості, стабільності,
прогресивних впроваджень. Застосування системності в управлінні продовольчою
безпекою регіону сформує механізм організаційної структури, який поєднає всі
управлінські дії в напрямі досягнення цілей адаптації комплексу програми продовольчої
безпеки для Причорноморського регіону України. Взаємозв’язок регіональних суб’єктів у
системі продовольчої безпеки будується на регуляторах господарської діяльності
регіону. Політика регуляторів використовує тільки достовірні та об’єктивні оцінки
промислово-економічного, промислово-фінансового середовища суб’єктів господарювання регіону в управлінських рішеннях щодо реалізації продовольчої, безпекової політики,
формування бюджетів розвитку Причорноморського регіону країни.
Висновки. Запропоновано основні напрями вдосконалення системи продовольчої безпеки
регіону, враховуючи багаторівневість такої системи. До таких напрямів віднесено:
створення інтегрованого господарського комплексу, орієнтованого на соціальноекономічний розвиток, вирішення екологічних проблем; створення інноваційної моделі в
сфері інвестиційного екологічного клімату в регіоні; ефективне використання
енергетичних технологій; проектування парків: регіональних, індустріальних,
технологічних та впровадження інвестиційних проектів.
Ключові слова: продовольча безпека, продовольчий аспект, організаційно-економічний
механізм, інфраструктура продовольчого забезпечення, потенціал.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CRITERIA FORMATION FOR
RESEARCH OF FOOD SECURITY LEVELS IN THE REGIONS
Abstract
Introduction. The level of food security depends on the effective operation of the entire food
security system at the same time, the use of division at the level ensures the effective functioning
of rapid response mechanisms to modern challenges: global food security manifests the efforts of
the international community. Effective interaction between local authorities and food producers
is needed to ensure the regional level.
The purpose of this article is research of theoretical and methodological bases of criteria
formation for research of food safety levels in different regions.
Results. Among the many problematic issues of food security of the state, the regional aspect stands
out. Therefore, the food security complex of the region should be aimed at ensuring food
independence, sustainability, stability, progressive implementation, improvement. The main
principles of the food complex are the components of complexity, flexibility for ensuring food
security of the region in relation to future threatening moments. The application of the system in
the management of food security in the region will form a mechanism of organizational structure
that combines all management actions to achieve the goals of adaptation of the food security
program for the Black Sea region of Ukraine. The relationship of regional actors in the food security
system is based on the regulators of economic activity in the region. The policy of regulators uses
only reliable and objective assessments of the industrial, economic, industrial and financial
environment of economic entities in the region in management decisions on the implementation of
food and security policy, the formation of development budgets of the Black Sea region.
Conclusions. The main directions of improving the food security system of the region are
proposed, taking into account the multilevel nature of such a system. Such areas include: creation
of an integrated economic complex focused on socio-economic development, solving
environmental problems; creation of an innovative model in the field of investment ecological
climate in the region; efficient use of energy technologies; design of parks: regional, industrial,
technological and implementation of investment projects.
Keywords: food security, food aspect, organizational and economic mechanism, food security
infrastructure, potential.
JEL classification: F52
Вступ
На сучасному етапі розвитку економічних процесів та господарських зв’язків
доволі активно ведеться комплексне вивчення проблеми продовольчої безпеки серед
економістів-дослідників. Так, окремі питання продовольчої безпеки та продовольчого
ринку досліджуються в роботах Березіна О.В., Боика В.І., Борщевського П.П., Гаидуцького П.І., Гоичук О.І., Єгорова Б.В., Лагодієнка В.В., Лисецького А.С., Лукінова І.І., МесельВеселяка В.Я., Мудрака Р.П., Саблука П.Т., Трегобчука В.М., Шевченко О.О., Шпичака О.М..
Але, не дивлячись на широке коло досліджень, питання, пов’язані із вивченням теоретико-методологічних засад формування критеріїв дослідження рівнів продовольчої
безпеки регіону, не є вивченим до кінця і потребують додаткових обґрунтувань.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад формування
критеріїв дослідження рівнів продовольчої безпеки окремого регіону.
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Для досягнення визначеної мети та відповідно до логіки наукового дослідження
були поставлені завдання: проаналізувати засади формування критеріїв дослідження
рівнів продовольчої безпеки, дослідити шляхи формування критеріїв дослідження
рівнів продовольчої безпеки.
Методологічною та теоретичною основами дослідження є економічна теорія,
наукові роботи вітчизняних вчених із проблем забезпечення продовольчої безпеки
Причорноморського регіону. У процесі дослідження використовувалися такі методи:
монографічнии, наукової абстракції, спостереження, рядів динаміки, середніх величин,
індукції та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження
Методологічні особливості побудови системи показників безпеки харчових
продуктів полягають у тому, що така система повинна бути побудована шляхом
запровадження і використання функціональних індикаторів системи, оскільки цеи
метод забезпечує суть, цілі, взаємозв'язок та взаємозалежність моніторингу безпеки
харчових продуктів на всіх рівнях продовольчої взаємодії всіх її учасників. В умовах
глобальної та локальної криз поточнии економічнии процес регіональної, державної та
світової економіки знаходиться під системним та руинівним впливом, а це напряму
створює загрози регіональніи продовольчіи безпеці та регіональному управлінню
продовольчою безпекою. Водночас цеи процес управління передбачає використання
ефективних національних інструментів впливу на продовольчу безпеку в регіоні.
Водночас продовольча безпека регіону залежить від здатності системи виробництва,
зберігання, переробки, оптової та роздрібної торгівлі продовольчими товарами
стабільно та рівномірно забезпечувати різні соціальні групи регіону продуктами
харчування, що відповідають науковим та обґрунтованим дієтичним стандартам.
Глобальнии індекс продовольчої безпеки (Global Food Security Index, GFSI),
розроблении у 2012 році Інститутом економічних досліджень (The Economist Intelligence
Unit) і експертами, які мають статус міжнародних, з безпосередньою фінансовою участю
транснаціональної компанії DuPont, дає змогу побудувати реитинг продовольчої
безпеки 113 країн світу [1]. GFSI розглядає продовольчу безпеку як стан, при якому
населення в будь-якии час може бути забезпечено фізичною, соціальною та
економічною доступністю до продовольства (у достатніи кількості і з достатньою
харчовою цінністю), що враховує потреби їхнього раціону харчування для здорового та
активного життя.
GFSI є динамічною моделлю, аналітична база якої включає понад 28 показників,
що дає змогу оцінити фактори продовольчої безпеки в розвинених країнах світу на
основі системи індикаторів, згрупованих у три групи: фізична доступність; економічна
доступність; якість і безпека продовольства [1]. Ця модель, окрім оцінки продовольчої
безпеки за вказаними вище групами індикаторів, включає групу критеріїв «природні
ресурси та стіикість».
Дані показники вимірюють вплив країни на клімат, що змінюється; її
сприинятливість до природних ресурсних ризиків і як країна адаптується до цих
ризиків. Застосування цієї групи показників є коригуючим для оцінки продовольчої
безпеки країн. Узагальнюючими показниками GFSI є реитинг та інтегральнии індекс
продовольчої безпеки, що формується на основі таких складників, як економічна
доступність, фізична доступність та якість і безпека харчових продуктів [1].
Якщо здіиснювати оцінку показників продовольчої безпеки за методикою GFSI,
використовуючи групу показників економічної доступності (Affordability), то в рамках
цієї оцінки використовують наступні показники споживання продовольства, такі як
частка витрат домогосподарств, %; частка населення за глобальною межею бідності, %;
валовии внутрішніи продукт, дол. США на особу; мито на імпорт сільськогосподарської
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продукції, %; наявність програм безпеки харчових продуктів, якісна оцінка доступ до
фінансування для фермерів, якісна оцінка.
Оцінка показників продовольчої безпеки за групою показників фізичної
доступності (Availability) за методикою GFSI враховує показники: достатність
постачання продовольства; обсяг державних витрат на наукові дослідження, якісна
оцінка; інфраструктурне забезпечення продовольчого комплексу; волатильність
сільськогосподарського виробництва, стандартне відхилення; ризики, пов’язані з
політичною стабільністю; корупція, якісна оцінка; вплив урбанізації, темп приросту ВВП,
зменшении на темп зростання розвитку міст; втрата харчових продуктів після збору
врожаю, %.
Оцінка показників продовольчої безпеки за групою показників якості та безпеки
(Quality and safety) за методикою GFSI враховує показники: диверсифікація дієти;
наявність стандартів харчування; якість спожитого білка, грамів; доступність
необхідних мікроелементів у продуктах; харчування, %; безпечність харчових продуктів.
За основними складовими моніторингу індикаторів продовольчої безпеки в
межах глобального рівня, індикатори класифікуються за чотирма складовими виміру
продовольчої безпеки - наявності, доступу, використання і стабільності. Взаємозв'язок
між задачами ЦСР та критеріями продовольчої безпеки полягає в «доступі до
продовольства», «продовольчої стабільності», «наявності продовольства» та
«використання продовольства» в межах нового глобального Порядку денного «Цілі
Сталого Розвитку – 2016-2030».
Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націи (ВПП ООН) є
провідною гуманітарною організацією, яка бореться з голодом у всьому світі та в межах
якої відбувається допомога 97 мільионам людеи у 88 країнах світу. З цією метою вона
доставляє продовольчу допомогу в надзвичаиних ситуаціях і працює з громадами для
покращення харчування і підвищення стіикості.
Міжнароднии фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР) – багатостороння
фінансова установа, створена в 1977 році за рішенням Всесвітньої продовольчої
конференції 1974 року – вирішує завдання боротьби з голодом і бідністю в сільських
раионах країн, що розвиваються.
Фонд мобілізує ресурси, роблячи можливим для бідних сільських
домогосподарств поліпшити своє харчування, збільшити сільськогосподарське
виробництво і доходи. МФСР надає пряме фінансування у вигляді позик і грантів,
залучає додаткові ресурси для реалізації своїх проектів і програм. Умови кредитування
варіюються в залежності від величини валового національного продукту на душу
населення в конкретніи країні. МФСР працює з багатьма установами, в тому числі зі
Світовим банком, регіональними банками розвитку, іншими регіональними кредитнофінансовими установами та установами Організації Об'єднаних Націи. Багато з них
спільно фінансують проекти МФСР. МФСР фінансується за рахунок добровільних
пожертвувань від урядів, спеціальних внесків, надходжень від погашення виданих
кредитів і інвестиціиних доходів.
У вересні 2015 року в межах 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прииняття Порядку денного розвитку після
2015 року, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим
документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок деннии у сфері сталого
розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілеи Сталого Розвитку та 169 завдань.
Враховуючи зазначене, Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до
глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегiчних
рамок нацiонального розвитку України на перiод до 2030 року на засадах принципу
«Нікого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивнии процес адаптації
Цілеи сталого розвитку.
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ЦСР спрямовані на усунення всіх форм голоду та недоїдання до 2030 року та
забезпечення того, щоб діти, особливо діти, отримували достатню кількість поживної
їжі протягом року. Сюди входить просування стіиких методів ведення сільського
господарства: підтримка дрібних фермерів та забезпечення рівного доступу до землі,
технологіи та ринків. Це також вимагає міжнародної співпраці для залучення інвестиціи
в інфраструктуру та технології для підвищення продуктивності сільського
господарства. Окрім досягнення інших намічених цілеи, до 2030 року головна ціль
подолати голод, використовуючи при цьому наступні стратегії:
•
подвоїти продуктивність сільського господарства і доходи дрібних
виробників продовольства, у тому числі шляхом забезпечення гарантованого та рівного
доступу до землі, інших виробничих ресурсів і факторів сільськогосподарського
виробництва, знань, фінансових послуг, ринків і можливостей для збільшення доданої
вартості та зайнятості в несільськогосподарських секторах;
•
забезпечити створення стійких систем виробництва продуктів харчування
й упровадити методи ведення сільського господарства, які дозволяють підвищити
життєстійкість і продуктивність та збільшити обсяги виробництва, сприяють
збереженню екосистем, зміцнюють здатність адаптуватися до зміни клімату,
екстремальних погодних явищ, засух, повеней та інших лих і поступово покращують
якість земель та ґрунтів;
•
забезпечити
збереження
генетичного
різноманіття
насіння
і
культивованих рослин, а також сільськогосподарських і домашніх тварин та відповідних
ним диких видів, у тому числі шляхом належного утримання різноманітних банків
насіння і рослин на національному, регіональному та міжнародному рівнях, сприяти
розширенню доступу до генетичних ресурсів і пов’язаних з ними традиційних знань та
спільному використанню на справедливій і рівній основі вигоди від їх застосування на
умовах, погоджених на міжнародному рівні.
Беручи до уваги стан продовольчого ринку, збільшення інвестиціи в аграрнии
сектор та здатність агропродовольчого сектору забезпечувати адекватнии рівень
продовольства для людеи. Забезпечення ефективного використання внутрішнього
потенціалу території та її спеціалізації для досягнення сталого розвитку країни
створювати умови для підвищення добробуту та доходів громадян, одночасно
досягаючи соціальної, гуманітарної, економічної, екологічної та просторової
згуртованості.
Сприяти розвитку сільського господарства. З метою забезпечення розвитку
сільського господарства забезпечити державну підтримку у галузі, зменшити кредити,
розробити механізми гарантування кредитів, дотримання планів технічної підтримки
та консультаціиних послуг; врахування практичного досвіду країн ЄС щодо
оподаткування фермерів; створювати умови ведення особистого господарства.
Запровадити жорсткии контроль виробництва дитячого харчування, нових
продуктів, генетично модифікованих продуктів, використання харчових добавок та
ароматизаторів тощо, запровадження та оптимізація національних норм поєднаних з
вимогами регламентів та стандартів ЄС. Забезпечити споживачів можливістю надсилати
електронні скарги на невідповідні товари та забезпечити швидкии їх розгляд;
Запровадити постіинии моніторинг постачальників продуктів в навчальні заклади та
розширити систему відстеження продуктів тваринного походження, що циркулюють в
Україні.
Що стосується державного або національного рівня, то Страшинська Н.В. та
Грецька Г.А. [2] в стандарти продовольчої незалежності на національному рівні
включають наступне: стандарти якісного споживання їжі (енергетична цінність
щоденного раціону на душу населення не повинна бути менше 2,5 ккал); стандарти
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доступності споживання їжі (на задоволення попиту на їжу витрачати не слід більше
60% бюджету домогосподарств); частка імпорту продовольства на внутрішньому ринку
сільськогосподарських продуктів харчування. Поряд з цим, визначені стандарти
повністю відповідають цілям моніторингу безпеки харчових продуктів, але не
відображають усіх завдань, які необхідно вирішити для досягнення належного рівня
безпеки харчових продуктів.
Вараксіна О.В. [3], Дорош М.М., Дадак О.О. [4] включають такі компоненти
(стандарти) продовольчої безпеки: 1) Країна самозабезпечена основними продуктами
харчування за рахунок вітчизняного виробництва, в тому числі тими продуктами, які
можуть використовуватись у якості стратегічного запасу. Страхові запаси повинні
забезпечити стіикість зовнішнім та внутрішнім загрозам. Система продовольчої
безпеки повинна базуватися на максимальніи автономії національної продовольчої
системи; 2) Продовольче забезпечення для всіх верств населення, включаючи фізичну
та економічну доступність. Фізична доступність означає здатність харчової системи
виробляти або імпортувати їжу, щоб забезпечити її зберігання та просування на
необхідному рівні та рівні стандартів для задоволення харчових потреб усіх верств
населення. Економічна доступність означає здатність різних груп людеи купувати їжу в
необхідніи кількості та асортименті за відповідними цінами та сплачувати за неї за
рахунок коштів, виділених державою; 3) достатнє та збалансоване харчування для
підтримки наивищого рівня фізичного та психічного здоров’я; 4) якість – забезпечити
належну якість і безпеку продуктів харчування; 5) сталии розвиток аграрного сектору.
Мудрак Р.П. та Лагодієнко В.В. [5, 6] визначили такі критерії для національного
рівня продовольчої безпеки: високии рівень продовольчого забезпечення; стратегічні
можливості для збільшення експортного потенціалу; створення ефективних механізмів
захисту агропромислових виробників країни; забезпечення доступності та
оптимального споживання населення; збільшення ємності внутрішнього ринку
продовольства; незалежність продовольства на національному ринку (принаимні 75%);
висока якість та безпека продуктів харчування, підтримка здоров'я населення та
маибутніх поколінь; забезпечення ефективної економічної підтримки відтворення та
споживання їжі; стабільне постачання продовольства; динамічнии та стіикии розвиток
національної агропереробної галузі.
Новіков Є. Ю. встановив критерії для досягнення продовольчої безпеки [6]:
1. Достатня продовольча база – у цьому випадку продовольча безпека, як правило,
відноситься до механізму, за допомогою якого люди впевнені у стіикому та адекватному
рівні продовольчої безпеки. Продовольчу безпеку можна також розглядати з точки зору
розвинених країн (області із надлишком продовольства) або країн, що розвиваються
(раиони з дефіцитом продовольства).
2. Необхідна кількість і кість продуктів харчування. Норма залежить від здатності
країни досягти цільового рівня споживання. Вибір цільового рівня споживання є,
мабуть, наиважливішим аспектом продовольчої політики в країнах, що розвиваються,
що можна розглядати з двох перспектив. По-перше, існують хронічні та постіині
проблеми з недоїданням, які спричинені низькою продуктивністю та соціальними
проблемами населення. Це довгострокова проблема, яку можна подолати лише шляхом
довготривалого стіикого зростання виробничих потужностеи та фактичного рівня
доходу бідних. Друга проблема полягає у короткочасніи мінливості харчових прав
споживачів. У цьому сенсі продовольча безпека в кінцевому рахунку є проблемою
коливань реального доходу, що впливає на здатність людеи забезпечувати належне
харчування за допомогою законних механізмів. 3. Кількість та якість необхідної їжі.
Продовольчу безпеку можна визначити як забезпечення того, щоб усі соціальні групи та
особи отримували достатню кількість та якість їжі.
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Таким чином, рекомендації зазначених вчених розширюють стратегічні
можливості для збільшення експортного потенціалу та дають можливість сформувати
ефективнии механізм постіиного захисту національних агропромислових виробників та
ефективно забезпечити доступність для людеи до споживчого кошику з оптимальною
иого структурою.
В межах Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року передбачено:
1. Створити національні та регіональні системи моніторингу продовольчої
безпеки шляхом організації та відстеження збору даних, необхідних для додержання
рівня існуючих стандартів;
2. Створити систему раннього попередження про загрози продовольчій безпеці;
3. Розробити та впровадити план дій щодо забезпечення їжею людей, які
потрапили в надзвичайні ситуації;
4. Середньодобова калорійність споживання їжі повинна бути в межах
рекомендованого стандартного діапазону;
5. Максимальне наближення фактичного споживання їжі до рекомендованого
стандарту;
6. Загальні витрати на харчування складають не більше 35% від загальних витрат
домогосподарств;
7. Харчова незалежність основних продуктів не нижче встановленого порогового
стандарту;
8. Створити стійку систему харчування, щоб забезпечити всім громадянам
економічний та практичний доступ до здорового харчування;
9. Розвивати стійке сільськогосподарське виробництво, включаючи рівні
можливості доступу на ринок для всіх виробників продуктів харчування, створити
стійку систему виробництва та збуту та диверсифікувати виробництво;
10.
Чи є на ринку повністю безпечна їжа, супроводжувана достатньою
кількістю інформації для споживачів, щоб зробити обґрунтований вибір, і немає на
ринку підроблених продуктів харчування.
В тои же час, регіон є основним рівнем для вирішення питань продовольчої
безпеки. Особливості формування продовольчої безпеки в регіоні подано на рис. 1.
Зазвичаи переважна більшість вчених використовує більшу кількість критеріїв у
порівнянні з національним рівнем. Це залишає проблему розмежування критеріїв та
показників для оцінки продовольчої безпеки на регіональному рівні [7]. Так,
Кундєєва Г.О. вважає, що на мезорівні (регіональному рівні) продовольча безпека
повинна
враховувати
економічнии
потенціал,
умови
та
спеціалізацію
сільськогосподарського виробництва, тобто сільське господарство та земельні
відносини, екологія впливають на купівельну спроможність усіх груп регіону.
Отже, продовольча безпека на регіональному рівні оцінюється за такими
критеріями: рівень споживання основних продуктів харчування на душу населення в
регіоні; рівень доходів на душу населення в регіоні; загальна вартість продукції
сільського господарства, сировини та зерна в регіоні; рівень цін на вітчизняну та
імпортну продукцію на регіональному продовольчому ринку; постачання
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з інших країн та інших
регіонів; обсяг імпорту та експорту сільськогосподарської продукції та продуктів
харчування; рівень забезпечення якісними продуктами харчування (склад та
енергоємність) [8]. По суті, автор визначає показники оцінки продовольчої безпеки на
регіональному рівні на основі критеріїв самозабезпечення продовольством та иого
фактичної доступності.
Крім цього, ми повинні визначити основні функціональні рівні продовольчого
потенціалу регіону (рис. 2). Загальна політика та напрями стимулювання продовольчої
діяльності в регіоні залежать від цих рівнів. Кожен рівень має специфічні
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характеристики та особливості, що впливають на продовольчу безпеку регіону.
Розглянемо характеристики трьох рівнів інвестиціиного та інноваціиного потенціалу
регіону. Перша особливість І рівня – вплив компаніи, установ та організаціи, які
здіиснюють виробничо-продовольчу діяльність на основі інвестиціи, інноваціи та
розвитку, на продовольчу безпеку. Вони складають більшість активних елементів
продовольчого потенціалу в регіоні.
На ІІ рівні основними елементами продовольчої активності є міста, селища та
села. Якість та ефективність взаємодії системи продовольчого забезпечення також
залежить від їх кількості. На ІІІ рівні загальна структура складається з регіонів, які є
частиною загальної структури регіону. І, ІІ та ІІІ рівні становлять загальнии
регіональнии рівень продовольчої активності та безпеки. Особливу увагу слід
приділити інституціиному середовищу, основною метою якого є створення належних
умов для взаємодії всіх рівнів для ефективного продовольчого забезпечення, розвитку
виробничо-продовольчої діяльності, координації та забезпечення.
Сучаснии механізм здіиснення виробничо-продовольчої діяльності з використанням регіонального потенціалу вимагають встановлення напряму, в якому всі елементи інституціиного середовища та регіональної структури взаємодіють як по вертикалі,
так і по горизонталі. Наикращого інституціиного охоплення регіонального потенціалу
можна досягти шляхом створення координаціиного агентства на всіх рівнях координації
продовольчого забезпечення, рис. 2.
Особливості формування продовольчої безпеки в регіоні
Принципи
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Рис. 1. Особливості формування продовольчої безпеки в регіоні
І рівень включає більшість елементів продовольчої безпеки, якии містить
основнии потенціал для активізації продовольчих стратегіи у регіоні. Насиченість
виробничо-продовольчої складової економіки будь-якої країни зумовлена постіиними
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удосконаленнями виробничого процесу (включаючи незалежні регіональні економічні
суб'єкти). Тому пошук великих фінансових ресурсів для стимулювання продовольчого
виробництва залишається важливим питанням, що стоїть перед українськими
продовольчими підприємствами, особливо у цілому регіоні.
Сучасні механізми запуску інвестиціино-інноваціиної активності регіонального
потенціалу вимагають налагодження напрямів взаємодії інституціиного середовища з
усіма елементами регіональної структури як на вертикальному, так і на
горизонтальному рівнях. Досягнення оптимальності інституціиного охоплення
регіонального потенціалу можливо здіиснити за рахунок створення на кожному рівні
особливого органу інвестиціино-інноваціиної координації.
Рівнева складова продовольчого потенціалу регіону
Виробничо-управлінська
структура

ІІ РІВЕНЬ

Галузева структура

ІІІ РІВЕНЬ

Регіональна система
продовольчої безпеки

Регіональне управління

І РІВЕНЬ

Ємність
продовольчого
потенціалу

РІВЕНЬ МАКСИМАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО
НАСИЧЕННЯ

Рис. 2. Рівнева складова продовольчого потенціалу регіону
Мікрорівень включає в себе наибільшу частину елементів ІІПР, які містять в собі
основнии потенціал активізації інвестиціино-інноваціиної стратегії регіону. Насиченість інноваціиною складовою економіки будь-якої країни відбувається за рахунок постіиності генерації інноваціи в інноваціиних осередках, в тому числі і в самостіиних суб'єктах регіонального господарювання. Тому знаходження значних фінансових ресурсів
для стимулювання інноваціино-інвестиціиної діяльності залишається актуальним
питанням, яке постає перед промисловими підприємствами України в цілому та будьякого регіону зокрема.
Виявляється, що харчування на загальному рівні не обов'язково має повноціннии
характер тому питання продовольчої безпеки на рівні домогосподарства стає дуже
важливим. Тому Спеціальнии комітет ООН запропонував визначення продовольчої безпеки шляхом оцінювання рівня доступності до їжі домогосподарств. Продовольча безпека може бути забезпечена, коли сім'я може отримати достатньо безпечної їжі в достатніи
кількості, щоб забезпечити здоровии спосіб життя (достатніи за якістю, кількістю та
культурними традиціями) для всіх членів, і немає шансів втратити цеи доступ [9].
Однак на побутовому та індивідуальному рівнях набагато складніше визначити
базовии підхід вчених до стандартної системи безпеки харчових продуктів, оскільки, поперше, не всі дослідники зосереджуються на цих рівнях або зосереджуються на перших
трьох аспектах. По-друге, існує група вчених, які поєднали два останні рівні, оскільки не
бачили принципової різниці між критеріями їх оцінки. По-третє, питання розмежування
критеріїв та показників для оцінки продовольчої безпеки на останніх двох рівнях є
більш складним. Тому дуже важко критично проаналізувати існуючі в науці методи, які
формують стандарти продовольчої безпеки для сімеи та окремих людеи.
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Відомии дослідник продовольчої безпеки Грос Р. [10] запропонував використовувати дві теоретичні основи як концептуальну основу методології продовольчої безпеки:
1) Концептуальні основи недоїдання, розроблені ЮНІСЕФ;
2) Концептуальна основа рівня харчування на рівні сім’ї.
Мостенська Т.Г. зауважила, що коли всі члени родини мають доступ до безпечної
та корисної їжі (достатньої за якістю, кількістю та культурними традиціями),
продовольча безпека на сімеиному рівні може бути забезпечена, і можливостеи
втратити не буде надто багато [11].
Кундєєва Г.О. поєднує рівень домогосподарств та індивідуальнии рівень у
мікрорівень продовольчої безпеки (це можливість задовольнити власні потреби у
продовольстві для виробничої діяльності). Автор вважає, що, в основному виходячи із
соціальної функції особистості, рекомендується враховувати рівень продовольчої
безпеки, пов’язании з конкретною спільнотою (сім’єю), тобто рівнем сім’ї. Автор
оцінював такі критерії оцінки продовольчої безпеки на мікрорівні: фактичнии рівень
доступності їжі; рівень доступності їжі; заходи щодо задоволення фізіологічних вимог до
дієтичного складу та енергетичного вмісту [11].
По суті, автор звів стандартну систему та спростив її до рівня продовольчої
безпеки.
Таким чином, доречно запропонувати основні напрями вдосконалення системи
продовольчої безпеки, враховуючи багаторівневість такої системи:
1. Забезпечити безпечний та рівний доступ до землі, інших виробничих ресурсів
та сільськогосподарських ресурсів, збільшити продуктивність праці в сільському
господарстві (до 15 000 доларів на одного працівника на рік) та доходи від дрібної
сільськогосподарської продукції. Вдосконалити сільськогосподарське виробництво,
використовуючи знання, фінансові послуги, ринки та фактори, що збільшують додану
вартість та можливості працевлаштування у продовольчих секторах.
2. Сприяти створенню та розвитку малих сільськогосподарських підприємств (до
50 га землі). Збільшити частку експорту продуктів харчової промисловості та переробки
сільськогосподарської сировини до 50%.
3. До 2030 року забезпечити створення збалансованої системи виробництва
продуктів харчування та прийняти сільськогосподарські практики, які можуть
підвищити життєздатність та продуктивність та збільшити виробництво, допомогти
захистити екосистему, покращити адаптацію до кліматичних змін, екстремальних
погодних умов, а також поступово відновлювати родючість та покращувати родючість.
4. До 2030 року збільшити площу сільськогосподарських угідь під органічним
виробництвом до 1 мільйона гектарів та забезпечити, щоб виробництво та реалізація
органічної продукції щороку з 2020 року зростала щонайменше на 5%.
5. Збільшити інвестиції у сільську інфраструктуру, сільськогосподарські
дослідження, розвиток технологій та створення генних банків для тварин та рослин.
6. Забезпечити нормальну роботу продовольчого ринку, особливо за рахунок
зменшення ринкових ризиків фермерів та диверсифікації ринкових інструментів (страхування, гарантійні фонди, форвардні операції, деривативні операції, електронна комерція тощо), використовуючи для цього механізми товарних та фінансових втручань.
7. Підвищити ефективність зрошуваних земель, використовуючи інноваційні
енергозберігаючі та екологічно безпечні сільськогосподарські технології.
8. Забезпечувати людей, особливо бідних, основною їжею відповідно до
міжнародних стандартів та науково обґрунтованих стандартів.
Основні проблемні аспекти розвитку продовольчої безпеки в регіоні:
– виробництво орієнтується на експорт, повільне реагування виробничих
підприємств на темпи коливань зовнішньої кон’юнктури;
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– низькии рівень конкурентоспроможності продукції місцевого виробництва,
промислове виробництво не відповідає необхідним потребам внутрішнього ринку;
– високі показники затрат на виробництво (місткість, матеріалоємність,
енергоємність);
– недостатніи рівень активності суб’єктів в інвестиціиніи та інноваціиніи
економічніи діяльності;
– промисловість комплексно орієнтується на виробництво екологічно брудної
проміжної продукції;
– слабка кадрова забезпеченість підприємств.
Основними напрямами з покращення продовольчої безпеки регіону можуть бути:
– створення інтегрованого промислового комплексу, орієнтованого на соціальноекономічнии розвиток, вирішення екологічних проблем (обмеженість, скорочення
викидів парникових газів, покращене їх поглинання);
– створення інноваціиної моделі в сфері інвестиціиного екологічного клімату в
регіоні;
– ефективне використання енергетичних технологіи (відновлювальні джерела
енергії, альтернативні види палива);
– проектування парків: регіональних, індустріальних, технологічних та
впровадження інвестиціиних проектів.
Покращення діяльності будь-якого регіону країни складається з розроблення
стратегії – продовольчої політики, з впровадження продовольчої інфраструктури,
ринкового середовища. Тому важливою умовою перспективної стабільної продовольчої
діяльності регіону є комплексна програма з покращення виробництва в регіоні.
Висновки та перспективи подальших досліджень
В ході дослідження запропоновано основні напрями вдосконалення системи продовольчої безпеки регіону, враховуючи багаторівневість такої системи. До таких напрямів віднесено: створення інтегрованого промислового комплексу, орієнтованого на соціально-економічнии розвиток, вирішення екологічних проблем (обмеженість, скорочення викидів парникових газів, покращене їх поглинання); створення інноваціиної
моделі в сфері інвестиціиного екологічного клімату в регіоні; ефективне використання
енергетичних технологіи (відновлювальні джерела енергії, альтернативні види палива);
проектування парків: регіональних, індустріальних, технологічних та впровадження
інвестиціиних проектів.
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Анотація
Досліджено класичні і некласичні види стратегії управління ресурсним потенціалом. Для
обґрунтування вибору однієї із вищезазначених стратегій управління ресурсним
потенціалом запропоновано множину критеріїв, за якими здійснюється вибір.
Представлено інструментальне наповнення оцінки впливу чинників зовнішнього
середовища непрямої дії: SWOT-аналіз і PESTEL-аналіз. Оцінка факторів безпосередньої
взаємодії охоплює діяльність споріднених і підтримуючих галузей аграрного сектору,
вплив конкурентів (існуючих і можливих), для аналізу якого доцільно використовувати
інструментарій 5 сил конкуренції, державну підтримку галузі. Вагомим елементом
дослідження впливу чинників на вибір стратегії управління ресурсним потенціалом є
аналіз ризиків, що інтегруються в складну структуру взаємозалежних видів.
Представлено узагальнений механізм впливу розглянутих чинників з урахуванням рівня
інтегрального коефіцієнту продуктивності спожитих ресурсів та рівня інтегрального
коефіцієнту прибутковості застосованих ресурсів. Розкрито сутність кількісних та
якісних методів оцінки ризиків для суб’єктів аграрного бізнесу. Доведено доцільність
застосування методу аналізу ієрархії Т. Сааті для безпосереднього вибору конкретного
типу стратегії управління ресурсним потенціалом суб’єкта аграрного бізнесу.
Ключові слова: суб’єкт агробізнесу, ресурсний потенціал, стратегія управління, зовнішнє
середовище, ризик, методичні підходи, методи оцінки ризиків.
Oleksandr MAKIEIEV
Deputy Director of «Novitni tekhnolohii zemleustroiu» Ltd., applicant
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev
METHODOLOGICAL APPROACH TO CHOOSING THE STRATEGY FOR RESOURCE
POTENTIAL MANAGEMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS ENTITIES
Abstract
The purpose of the article is to improve the methodological approaches to streamlining the
process of resource management of agribusiness entities in the strategic perspective. The key
parameters of resource potential management for agribusiness entities with an emphasis on the
elements of the market mechanism and the connection with the strategy of development of the
agro-industrial complex in the region are revealed. Classical (strategy of cost leadership, strategy
of differentiation in local markets, strategy of vertical integration and horizontal cooperation)
and non-classical types (serving niche markets on the basis of organic agriculture) of resource
potential management strategy are investigated. To justify the choice of one of the above
strategies for resource management, a set of criteria is proposed by which the choice is made. First
of all, it concerns the assessment of the impact of the external environment, based on the analysis
of globalization trends, which is key in the choice of any strategy. Analysis of environmental factors
includes assessment of factors of indirect influence and direct interaction. The tools content of the
assessment of the environmental factors impact of indirect action is presented: SWOT-analysis
and PESTEL-analysis. The assessment of the direct
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interaction factors covers the activities of related and supporting industries of the agricultural
sector, the influence of competitors (existing and possible), for the analysis of which it is advisable
to use the tools of 5 competition forces, state support. An important element of the study of the
influence of factors on the choice of resource management strategy is the analysis of risks that are
integrated into the complex structure of interdependent types. The generalized mechanism of
influence of the considered factors taking into account the level of the integrated productivity
coefficient of the consumed resources and the level of the integrated profitability coefficient of the
applied resources is presented. The essence of quantitative and qualitative methods of risk
assessment for agribusiness entities is revealed. The expediency of applying the method of
hierarchy analysis proposed by T. Saati for the direct choice of a specific type of strategy for
managing the resource potential of the agrarian business is substantiated.
Keywords: agribusiness entity, resource potential, management strategy, external environment,
risk, methodological approaches, risk assessment methods.
JEL classification: O13; Q15
Вступ
Для забезпечення високого рівня ефективності використання ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу необхідно крім загальної методології управління розробити забезпечення обґрунтування перспективних шляхів використання ресурсного
потенціалу для досліджуваних суб’єктів господарювання. Одним із таких інструментів є
вибір стратегії управління ресурсним потенціалом, що забезпечує максимальну
концентрацію ресурсів на досягнення цілеи діяльності підприємства.
Стратегія виступає ланкою зв’язку між підприємством і зовнішнім середовищем,
окреслюючи орієнтири реалізації напрямів досягнення поставлених цілеи шляхом
акумулювання наявних і потенціиних ресурсів в межах розробленої організаціиної
структури шляхом задіяння внутрішніх резервів. Особливість стратегії полягає в тому,
що вона виступає одночасно і процесом, і результатом. Ії зміст об’єднує множину правил
постановки цілеи і основних процедур їх досягнення, а її сформульовании вид є відображенням основних сподівань і обґрунтованих бажань організації щодо функціонування
суб’єкта господарювання у довготриваліи перспективі. Ефективна стратегія не тільки
відображає вплив зовнішнього середовища, але и дозволяє забезпечувати стале
функціонування підприємства в ньому, амортизуючи иого негативнии вплив крізь
окремі чинники та підсилюючи позитивнии вплив
Комплексними теоретико-практичними дослідженнями проблем формування і
розробки стратегіи ефективного використання ресурсного потенціалу аграрної сфери
заималися такі відомі українські науковці, як: В. Андріичук, В. Амбросов, О. Бородіна,
В. Бортник, П. Гаидуцькии, В. Геєць, М. Гладіи, О. Гуторов, А. Гуторов, А. Дзямко, В. Дієсперов, М. Долішніи, В. Збарськии, К. Кваша, І. Кошкалда, Т. Лепеико, Ю. Лупенко, М. Малік, В. Мацибора, В. Месель-Веселяк, Г. Підлісецькии, В. Россоха, П. Саблук, В. Трегобчук,
А. Чалии, В. Юрчишин, І. Шарко, В. Шиян, В. Шебанін, В. Якубів тощо.
Мета дослідження
Метою статті є вдосконалення методичних підходів до раціоналізації процесу
управління ресурсним потенціалом суб’єктів агробізнесу в стратегічніи перспективі.
Виклад основного матеріалу
Ключовими моментами управління ресурсним потенціалом для суб’єктів аграрного бізнесу виступають:
✓ визнання ролі імпульсу за вивченням рівня та динаміки платоспроможного
попиту, ємності, та структури ринку сільськогосподарської продукції, що вимагає
кон’юнктурного аналізу та діагностики конкурентного середовища ринку [1];
✓ зв'язок зі стратегією агропромислового комплексу регіону, що особливо
важливо в контексті інтеграції економічних напрямів розвитку регіонів [2; 3].
Враховуючи, що сільськогосподарська продукція відрізняється високим рівнем
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
341

стандартизації та виступає сировиною для подальшої переробки, саме тому
регіональний аспект є лише одним з чисельних інших, які необхідно врахувати при
розробці стратегії використання ресурсного потенціалу.
На основі аналізу існуючих підходів до розуміння сутності стратегії управління
ресурсним потенціалом було запропоновано ключові її види. Серед них:
✓ класична стратегія лідерства за витратами для середніх і крупних виробників,
яка передбачає концентрацію зусиль на впровадженні сучасних технологій – в першу
чергу інновацій – для зниження собівартості продукції;
✓ обслуговування нішових ринків на основі органічного землеробства;
✓ стратегія диференціації на локальних ринках.
Для реалізації ресурсного потенціалу крім зазначених стратегіи пропонуються
стратегії вертикальної інтеграції і горизонтальної кооперації. Горизонтальна кооперація передбачає об’єднання суб’єктів аграрного бізнесу однієї галузі, а вертикальна
інтеграція – об’єднання підприємств різних галузеи в межах ланцюга створення доданої
вартості. Доцільність даних стратегіи обумовлена економією на загальноуправлінських
і трансакціиних витратах шляхом створення ієрархічних зв’язків між суб’єктами господарювання, які замінюють ринкову взаємодію. Додатковими перевагами виступають:
єдинии центр управління, єдина фінансова політика, яка покращує управління інвестиціями, галузева і географічна диверсифікація активів знижує загальнии ризик діяльності, використання замкнутих ланцюгів дозволяє скорочувати виробничі витрати,
використання єдиної інфраструктури скорочує трансакціині витрати, існує широка
можливість для ротації кадрів, їх навчання та перепідготовки [4; 5]. Існування потужних
агрохолдингів свідчить про успішність процесів вертикальної інтеграції, натомість
горизонтальна кооперація між малими підприємствами і мікропідприємствами, а
особливо – між господарствами населення, які також заимаються вирощуванням
продукції рослинництва і тваринництвом, розвинута дуже слабко.
Стратегії диверсифікації об’єднують центровану, горизонтальну і конгломеративну її види. За класичним розумінням [6] центрована диверсифікація передбачає
пошук додаткових можливостеи виробництва нових продуктів на освоєних ринках.
Горизонтальна диверсифікація передбачає пошук можливостеи зростання на існуючих
ринках за рахунок нової продукції, яка потребує нової технології – підприємство
орієнтується на виробництво технологічно не пов’язаних продуктів для використання
иого наявних можливостеи. Конгломеративна диверсифікація полягає у розширенні за
рахунок виробництва технологічно не пов’язаних із вже виробленими новими
продуктами на нових ринках.
Для обґрунтування вибору однієї із запропонованих стратегіи управління
ресурсним потенціалом необхідно мати множину критеріїв, за якими буде здіиснюватися вибір. Це стосується оцінювання впливу зовнішнього середовища, яке є ключовим
у виборі будь-якої стратегії. Враховуючи типи аграрних ринків, доцільно виділяти глобалізаціине середовище та внутрішніи ринок. Саме тому критерії мають ґрунтуватися
на аналізі глобалізаціиних трендів і аналізі чинників зовнішнього середовища.
Глобалізаціині тренди стосуються окремих аграрних ринків, які характеризуються профілем зовнішнього середовища в ролі якісного аналізу. Кількіснии аналіз
передбачає дослідження часових рядів динаміки і прогнозування трендів. Динаміка
показників окремих світових аграрних ринків с початку ХХІ століття демонструє стрімке
зростання як обсягу виробництва, так і обсягу реалізації пшениці та кукурудзи. Така
ситуація поряд із збільшенням запасів основних продовольчих сільськогосподарських
культур свідчить про сталу динаміку зростання світових аграрних ринків.
Аналіз чинників зовнішнього середовища включає оцінювання опосередкованого
впливу і безпосередньої взаємодії. Вплив чинників зовнішнього середовища непрямої
дії може здіиснюватися з використанням класичних інструментів SWOT-аналізу і
PESTEL-аналізу. Більшої уваги вимагає аналіз безпосередньої взаємодії, що охоплює
діяльність споріднених і підтримуючих галузеи аграрного сектору, вплив конкурентів
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(існуючих і можливих), для аналізу якого доцільно використовувати інструментаріи
5 сил конкуренції, державну підтримку галузі. Ефективним інструментарієм аналізу
прямої взаємодії суб’єктів аграрного бізнесу із зовнішнім середовищем є відомии
конкурентнии ромб М. Портера.
Результати аналізу впливу конкурентного ромбу М. Портера на формування
конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу представлені в роботі [7], де визначено, що потужним позитивним чинником є державна підтримка галузі, яка за останні
роки поступово зростає, охоплюючи різні напрями: здешевлення кредитів аграріям, фінансування досліджень і науково-технічних розробок, підготовку наукових кадрів, підтримку фермерства, фінансування державного інтервенціиного фонду, державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів і виноградників, державну підтримку галузі тваринництва, яка за останні декілька років залишається пріоритетним
напрямом державного субсидіювання. Крім прямих важелів значнии позитивнии вплив
мають непрямі інструменти, які охоплюють 0% ставку НДС за експортом, яка дозволяє
потужним великим підприємствам отримувати значні виплати з бюджету.
Проведении аналіз підтримуючих і споріднених галузеи дозволяє стверджувати,
що транспорт і логістична система в Україні достатньо розвинуті, що підтверджується
зростанням потужностеи перевезення. Всі інші галузі: ринок паливно-мастильних матеріалів, виробництво добрив, сільськогосподарське машинобудування – представлені переважно імпортними виробниками, що формує залежність вітчизняних суб’єктів аграрного бізнесу від загальносвітових тенденціи та зовнішньоторгівельної політики уряду.
Останнім елементом аналізу впливу чинників на вибір стратегії є аналіз ризиків.
Узагальнении вигляд впливу вищерозглянутих чинників, враховуючи рівень інтегрального коефіцієнту продуктивності спожитих ресурсів та рівень інтегрального коефіцієнту прибутковості застосованих ресурсів, варто представити таким чином (рис. 1).
Рівень інтегрального
коефіцієнту
продуктивності
спожитих ресурсів

Якісний аналіз (аналіз профілю
середовища)

Рівень інтегрального
коефіцієнту прибутковості
застосованих ресурсів
Кількісне оцінювання
(експертний аналіз)
Якісне оцінювання
(експертний аналіз)

Кількісний аналіз (аналіз
динаміки, часових р ядів
світових аграрних ринків)
Якісний аналіз чинників
опосередкованого впливу
(SWOT-аналіз, PESTEL-аналіз)

Тип
стратегії
управління
ресурсним
потенціалом

Якісний аналіз чинників
середовища безпосередньої
взаємодії (ромб Портера;
5 сил конкуренції)

Рис. 1. Чинники обґрунтування вибору стратегії управління ресурсним потенціалом
Як відомо, функціонування підприємства у зовнішньому середовищі зіткається з
численними ризиками, обумовленими як природою самого середовища, так і характером господарської діяльності суб’єкта господарювання. Приклад класифікації ризиків
для аграрних підприємств надано в роботі [8], де представлено 3 категорії: природнокліматичні, ризики, пов’язані із впливом людини на оточуюче середовище (агротехнічні,
агрохімічні, виробничі, екологічні, маркетингові, радіаціині, інституціональні, соціальні,
управлінські та іміджеві) та фінансово економічні ризики (цінові, кредитні, інвестиціині,
та ризики ліквідності).
В роботі [9] виділено 6 основних видів ризиків сільськогосподарського виробництва: виробничі – недоотримання продукції через екстремальні погодні умови,
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хвороби або технологічні зміни; ринкові ризики – недоотримання доходу від виробництва продукції через умови та обставини, які склалися на ринку; фінансові ризики – недоотримання продукції через недостатню спроможність сільськогосподарського підприємства вкладати кошти у процес виробництва; політичні ризики – недоотримання продукції через реалізацію політичних рішень уряду; юридичні ризики – ризики, спричинені складністю та змінами у законодавстві та договірніи базі; ризики, спричинені
людським фактором. Додатковим критерієм класифікації ризиків автор пропонує міру
їх керованості, яка визначається за матрицею поєднання їх інтенсивності (низька,
суттєва, катастрофічна) та частоти (низька, суттєва, висока) від повністю керованого
ризику до некерованого. Іншою рисою класифікації ризиків виступають їх наслідки. Для
суб’єктів аграрного бізнесу наибільш загрозливими варто вважати природнокліматичні, які в умовах змін клімату можуть призвести до неспроможності на окремих
територіях вирощувати обрані типи культур.
Для оцінювання ризиків для суб’єктів аграрного бізнесу як і для будь-яких інших
застосовуються кількісні та якісні методи. Якіснии аналіз передбачає виявлення, опис,
класифікацію ризиків, аналіз вихідних припущень. Кількіснии аналіз передбачає формалізацію, моделювання і розрахунок та оцінювання можливих наслідків настання ризиків.
Якіснии аналіз здіиснюється з використанням неформалізованих методів,
наприклад експертних оцінок, мозгового штурму, асоціаціи та аналогіи та інших
евристичних підходів. Кількіснии аналіз передбачає обчислення значень величини
окремих ризиків [10].
Зміст якісного аналізу полягає у здіисненні порівняльного співставлення ризиків
за характером їх впливу на діяльність підприємства та вірогідності їх настання.
Наичастіше результатом якісного аналізу ризиків є матриця їх розміщення, де наибільш
загрозливими розглядаються ті, вірогідність настання яких є високою і ступінь впливу
на функціонування суб’єкта аграрного бізнесу також є значним. Такии аналіз ризиків
дозволяє здіиснити їх пріоритизацію та відбір саме тих з них, на які варто звертати увагу
в обґрунтуванні стратегії управління ресурсним потенціалом.
Наибільш розповсюдженим методом кількісного аналізу ризиків вважаються:
статистичнии, аналіз доцільності витрат, експертна оцінка і використання аналогів.
Підсумовуючи проведении аналіз існуючих кількісних та якісних методів оцінювання ризиків, варто запропонувати алгоритм їх врахування при обґрунтуванні вибору
стратегії управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу. Безпосередніи
вибір конкретного типу стратегії управління ресурсним потенціалом суб’єкта аграрного
бізнесу доцільно здіиснювати з використанням методу аналізу ієрархії Т. Сааті, якии
дозволяє врахувати вплив всіх вищерозглянутих чинників. Використовуючи запропоновании алгоритм для обґрунтування вибору стратегії управління ресурсним потенціалом
суб’єкта аграрного бізнесу, менеджмент підприємства враховує чинники як рівня використання залученого ресурсного потенціалу на основі розрахованих інтегральних коефіцієнтів, так і впливу чинників зовнішнього середовища, беручи до уваги можливі
ризики, пов'язані із запровадженням конкретних стратегіи.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Для підвищення рівня ефективності використання ресурсного потенціалу доведено доцільність вибору відповідної стратегії управління із множини: лідерство за витратами; обслуговування нішових ринків; диференціація на локальних ринках; горизонтальна кооперації; диверсифіковане виробництво; вертикальна інтеграція. Для вирішення
цього завдання було обґрунтовано множину критеріїв впливу чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища, включаючи отримані під час дослідження наукові результати. Критерії об’єднують рівень сприятливості впливу глобалізаціиних трендів і чинників зовнішнього середовища, міру впливу ризиків і розрахованих значень коефіцієнтів використання ресурсного потенціалу за продуктивністю спожитих ресурсів і прибутковістю застосованих. Вибір стратегії за множиною критеріїв запропоновано здіиснювати з використанням методу аналізу ієрархії, якии дозволяє враховувати пріориISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
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тетність критеріїв у порівнянні один з одним та пріоритетність стратегії за кожним
критерієм. Глобальнии пріоритет відповідає оптимальному варіанту вибору стратегії.
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Анотація
Встановлено, що недосконалість чинного законодавства України, яке регулює питання
управління статутним капіталом акціонерних товариств, і відсутність дієвих механізмів захисту прав інвесторів стримує інвестування в акції вітчизняних емітентів. Як
наслідок, в останні роки в Україні спостерігається тенденція до скорочення кількості
емісій з метою збільшення статутного капіталу акціонерних товариств. Обґрунтовано,
що вирішення проблем фінансового забезпечення та корпоративного управління розвитком акціонерних товариств вимагає формування цілісної системи управління капіталом
акціонерного товариства. Основними складовими управлінської системи є такі підсистеми управління акціонерним капіталом: методології управління; організації управління;
комунікаційного забезпечення; нормативного забезпечення; кадрового забезпечення; матеріально-технічного забезпечення. Висвітлено структуру управлінської системи формування та використання акціонерного капіталу акціонерного товариства. Деталізовано характеристику функцій управління корпоративними правами (частками акціонерного капіталу), де акцентовано увагу на сутності функції та результаті її виконання.
Ключові слова: акціонерний капітал, акціонерні товариства, проблеми управління
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STRUCTURAL CONSTRUCTION OF THE COMPANY OF SHAREHOLDER CAPITAL
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Abstract
Introduction. Joint stock companies play a leading role in modern economic life. In particular,
this is reflected in their significant share in the GDP of countries. That is, in general, on the scale
of the national economy, joint stock companies play an important role in the reproduction of total
capital, its economic potential. The issue of share capital management is especially relevant for
domestic enterprises. Due to the difficult political and economic situation in Ukraine, companies
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are unable to fully realize the benefits of joint ownership. The efficiency of share capital
management directly affects the financial condition of the enterprise, competitiveness and longterm prospects for their development.
The purpose of the article is to develop theoretical and methodological principles of structural
construction of the management system of the enterprise share capital, as a key factor in solving
the problem of the share capital management of enterprises in Ukraine.
Results. It is established that the imperfection of the current legislation of Ukraine, which
regulates the management of authorized capital of joint-stock companies, and the lack of effective
mechanisms to protect the rights of investors hinder investment in shares of domestic issuers. As
a result, in recent years in Ukraine there has been a tendency to reduce the number of issues in
order to increase the authorized capital of joint stock companies. It is substantiated that the solution of the problems of financial support and corporate management of the development of jointstock companies requires the formation of a holistic system of capital management of the jointstock company. The main components of the management system are the following subsystems of
share capital management: management methodologies; management organizations; communication support; regulatory support; staffing; logistics. The structure of the management system
of formation and use of the share capital of the joint-stock company is covered. The characteristics
of corporate rights management functions (shares of share capital) are detailed, where the
emphasis is on the essence of the function and the result of its implementation.
Keywords: share capital, joint-stock companies, problems of corporate rights management,
capital management, functions of corporate rights management.
JEL classification: G32
Вступ
Акціонерні товариства відіграють провідну роль в сучасному економічному житті.
Зокрема це проявляється в їх значніи частці у ВВП країн. Тобто у цілому в масштабах
національної економіки акціонерні товариства виконують важливу роль відтворення
загального капіталу, її економічного потенціалу. Питання управління акціонерним
капіталом є особливо актуальним для вітчизняних підприємств. У зв’язку зі складною
політичною та економічною ситуацією в Україні підприємства не можуть повною мірою
реалізовувати переваги акціонерної форми власності. Від ефективності управління
акціонерним капіталом залежить безпосередньо фінансовии стан підприємства,
конкурентоспроможність та довгострокові перспективи їх розвитку.
Питання формування та використання акціонерного капіталу, корпоративного
управління постіино перебувають у полі зору як вітчизняних, так і зарубіжних
дослідників. Зокрема можна відзначити праці таких авторів, як Дж. Гелбреит,
Р. Гільфердінг, В. Леонтьєв, К. Маркс, А. Маршалл, М. Міллер, Ф. Модільяні, Дж.-С. Міль,
Д. Рікардо, Ж.-Б. Сеи, А. Сміт, В. Шемятенков. Різні теоретичні та практичні аспекти
акціонерного капіталу досліджуються в працях вітчизняних економістів, зокрема можна
назвати таких авторів, як О. Батура, К. Берегович, Н. Волошко, О. Гарагонич, О. Копилова,
С. Мацера, Ю. Петруня, О. Проволоцька, Н. Савенко, Н. Харченко, Л. Юрчишена та ін.
Мета дослідження
Метою статті є розробка теоретико-методичних засад структурної побудови
системи управління акціонерним капіталом підприємства, як ключового фактору
розв’язання проблеми управління акціонерним капіталом підприємств в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження
Помірне и успішне значення України в ринковіи економіці та акомодація до вимог
ЄС можлива за умови ефективного функціонування підприємств. Підвищення результативності їх діяльності забезпечує зростання економічного потенціалу держави і,
навпаки, виникнення кризових явищ на окремих підприємствах негативно відбивається
на економічніи системі в цілому. За цих умов саме підприємства повинні стати у центрі
подальших економічних реформ з метою створення функціонально ефективної, стратеISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
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гічно зорієнтованої та демократичної економіки. В системі управління різноманітними
аспектами діяльності будь-якого підприємства в сучасних умовах наибільш складною і
відповідальною ланкою є управління акціонерним капіталом. Акціонернии капітал є
однією з головних складових пасиву балансу і, відповідно, впливає на фінансовии
результат. Однак на сьогоднішніи час на шляху розвитку та функціонування сучасного
підприємства існує ряд проблемних та невирішених питань, які потребують значної
уваги як науковців, так і практикуючих спеціалістів у ціи сфері. В ході корпоратизації та
приватизації державного сектора економіки України проявилися позитивні і негативні
аспекти, властиві процесу роздержавлення, а, отже, вони зумовили процес становлення
і розвитку національної системи корпоративного управління.
Стан фінансового ринку слід вважати одним з наиважливіших чинників розвитку
корпоративних відносин і формування системи управління акціонерним капіталом [1].
По-перше, на фінансовому ринку відбувається мобілізація, накопичення і розподіл
фінансових ресурсів, які необхідні для формування акціонерного капіталу корпорації.
По-друге, через фінансовии ринок відбувається інтеграція та концентрація акціонерних
товариств, а також перехоплення корпоративного контролю у разі недбалого
розпорядження акціонерним капіталом на користь більш ефективних власників. Потретє, розвинении фінансовии ринок надає інвесторам великі можливості для дієвого
захисту власних інтересів та активної протидії спробам защемлення їх законних прав.
Поступове створення організаціиних умов для роботи з цінними паперами в
організованому секторі торгівлі справляє помітнии позитивнии вплив на інвестиціину
привабливість емітентів, ліквідність цінних паперів та прозорість угод, які укладали
учасники ринку. однак навіть зараз більшість операціи з купівлі-продажу цінних паперів
здіиснюються без залучення організаторів торгів. Більшість ринкових операціи з
цінними паперами відбуваються на вторинному (закритому) ринку в досить невеликих
обсягах. Такии стан істотно ускладнює здіиснення будь-яких вільних операціи купівліпродажу акціи за реальною вартістю, а тим більше не дає можливості отримання доходів
за рахунок зростання ринкової вартості акціи. Відзначена стагнація ринку акціи в першу
чергу обумовлюється приватизаціиною природою походження більшості корпоративних прав, які емітовані вітчизняними акціонерними товариствами [2, с. 75].
Ті перешкоди, з якими зіткнулися вітчизняних корпорації на шляху залучення
фінансово-інвестиціиних ресурсів з емісіиних джерел обумовлені кількома причинами.
З одного боку, обсяги потенціиних джерел залучення коштів в Україні є досить
обмеженими, а портфельне інвестування стає можливим лише за умови надвисокої
надіиності та прибутковості емітента. Поточна ситуація фондовому ринку також не є
досить сприятливою щодо масштабного залучення коштів, оскільки емісіина діяльність
вимагає від емітента значних витрат коштів. Другою причиною є прагнення власників
корпоративного контролю до збереження існуючої структури акціонерного капіталу. У
таких умовах корпорація стає лише формальної оболонкою повністю приватного
підприємства без можливості реалізації корпоративних відносин.
Таким чином, у сучасних умовах здіиснення корпоративних відносин, що
склалися в акціонерних товариствах України, переважна більшість учасників –
інсаидерів і аутсаидерів – мають обмежені можливості щодо використання переваг
акціонерної форми господарювання. Більш того, у результаті низького рівня дієвості
ринкового механізму в сфері регулювання корпоративних відносин, їх учасники змушені
використовувати суто адміністративні або навіть силові методи впливу на опонентів,
вдаватися до перерозподілу корпоративного контролю через процедуру банкрутства.
Аналіз практики збільшення статутного капіталу АТ засвідчує, що правове
регулювання господарських відносин у ціи сфері потребує вдосконалення. Попри те, що
процеси реформування корпоративного законодавства України тривають уже більше
двох десятків років, вони ще далекі від завершення. Незавершеність реформ у
корпоративному секторі спричиняє ряд проблем, пов’язаних із ефективністю правового
регулювання відносин щодо збільшення статутного капіталу АТ.
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
348

По-перше, нагальним питанням, що потребує обов’язкового вирішення, є
адаптація чинного корпоративного законодавства України, зокрема з питань збільшення статутного капіталу АТ, до права Європеиського Союзу (ЄС). Каталізатором процесів
адаптації корпоративного законодавства України до права ЄС може стати Угода про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європеиським Союзом, Європеиським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписана
27 червня 2014 р. [5] і ратифікована Верховною Радою України 16 вересня 2014 р. [6].
Саме Угода про асоціацію повинна стати системоутворюючим правовим документом,
якии визначатиме основні параметри поступового входження вітчизняної правової
системи, зокрема корпоративного законодавства, в європеиськии правопорядок [7, с.
38]. На сучасному етапі адаптація корпоративного законодавства стає не лише
інструментом стратегічного зближення з ЄС, а и безпосереднім інструментом
забезпечення доступу вітчизняних АТ до інвестиціиних ресурсів держав – членів ЄС.
По-друге, досі не вирішеною є проблема оптимального співвідношення
приватноправових і публічно-правовових елементів у структурі емісіиного складу у разі
збільшення статутного капіталу АТ.
Сучасна правова доктрина керується тим, що публічно-правові елементи в
емісіиному складі покликані відповідати регулятивним вимогам захисту ринку.
Державнии контроль за складною процедурою емісії цінних паперів має публічноправовии характер і спричинении, принаимні, двома причинами. По-перше, самою
природою емісіиних цінних паперів, які не наділені індивідуальними ознаками,
випускаються в масовому порядку і невиконання емітентом зобов’язань за ними зачіпає
інтереси широкого, практично необмеженого кола осіб. По-друге, такии контроль
спрямовании на захист прав інвесторів, які є економічно слабшими учасниками
емісіиних відносин, навіть у тому випадку, коли вони є професіиними учасниками ринку
цінних паперів. Наявність же приватно-правових елементів у емісіиному складі
спрямована на спонукання АТ та інвесторів до участі у процесі емісії у разі збільшення
статутного капіталу з урахуванням їх інтересів. Як доводить практика, перенасичення
емісіиного складу публічно-правовими елементами ускладнює та уповільнює процес
акумулювання інвестиціи емітентом та проведення інших корпоративних операціи. У
зв’язку з цим, на нашу думку, подальшии розвиток правового регулювання відносин,
пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу АТ, повинен рухатись у напрямку
зменшення кількості публічно-правових елементів емісіиного складу, забезпечуючи
врахування інтересів АТ та інвесторів. По-третє, досі не вирішено проблеми
забезпечення прозорості процесу емісії у разі збільшення статутного капіталу АТ. У
своєму прагненні до прибутковості інвестиціи в емітовані акції інвестор повинен
свідомо приимати ризики. У зв’язку з цим, з точки зору інвесторів, бажане максимальне
розкриття інформації про емітента цінних паперів і про папери, які він пропонує.
Кількість розкритої інформації відображатиме вартість цінного паперу. Чим вищии
ризик інвестиції, тим нижчою буде її ціна [8, с. 113].
Підбиваючи підсумки, слід наголосити, що недосконалість чинного
законодавства України, яке регулює питання управління статутним капіталом АТ, і
відсутність дієвих механізмів захисту прав інвесторів стримує інвестування в акції
вітчизняних емітентів. Як наслідок, в останні роки в Україні спостерігається тенденція
до скорочення кількості емісіи з метою збільшення статутного капіталу АТ.
Подальшии розвиток правового регулювання управління акціонерним капіталом
АТ в Україні, на нашу думку, необхідно здіиснювати у напрямі иого адаптації до права ЄС
на основі загальновизнаних європеиських стандартів, створення умов для залучення до
формування статутного капіталу АТ іноземних інвесторів, зокрема шляхом розміщення
акціи вітчизняних товариств за межами України, зменшення кількості публічноправових елементів емісіиного складу, вирішення проблеми очищення ринку від АТ з
ознаками фіктивності. Розв’язання проблем фінансового забезпечення та регулювання
розвитку АТ вимагає формування системи управління акціонерним капіталом. Ії
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
349

елементами виступають відповідна управлінська система (суб’єкт управління) та власне
процес формування і використання акціонерного капіталу (об’єкт управління). Основними складовими управлінської системи є такі підсистеми управління акціонерним
капіталом: методології управління; організації управління; комунікаціиного забезпечення; нормативного забезпечення; кадрового забезпечення; матеріально-технічного
забезпечення (рис. 1).
ПІДСИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ
Закони і принципи управління акціонерним капіталом
Цілі, завдання та стратегія управління акціонерним капіталом
Сфера формування акціонерного
капіталу
Методи управління

Сфера використання
акціонерного капіталу

Сфера розподілу результатів використання
акціонерного капіталу
Інструментаріи
управління

Технології
управління

Функції
управління

ПІДСИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ
Організаціина структура управління

Засоби
управління

ПІДСИСТЕМА КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ АКТЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ
Комплекс комунікаціи
внутрішньокорпоративних

Схема організаціиних відносин

зовнішньокорпоративних

Механізм корпоративного контролю

З іншими учасниками корпоративних
відносин

ПІДСИСТЕМА НОРМАТИВНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ

ПІДСИСТЕМА КАДРОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ

Внутрішньо-корпоративні
норми і правила

Процедури оцінки трудової
діяльності та мотивації персоналу

Положення корпоративної
культури

Процедури навчання та
перепідготовки кадрів

ПІДСИСТЕМА МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ
КАПІТАЛОМ
Матеріальна база управління
Схема документообігу та мережі
зв’язку

Рис. 1. Структура управлінської системи формування та використання
акціонерного капіталу АТ
Побудовано на основі джерела: [9, с. 9].
Особливості структурної побудови та функціонування наведеної управлінської
системи визначаються специфікою основних економічних процесів, що в комплексі формують результативність розпорядження акціонерним капіталом: формування акціонерного капіталу; використання акціонерного капіталу; розподіл фінансових результатів
діяльності АТ. Відмінності економічних закономірностеи, що знаходяться в основі
забезпечення інтересів учасників корпоративної власності у межах кожного з даних
процесів, у свою чергу, обумовлюють специфічнии характер цілеи, завдань та стратегії
управління акціонерним капіталом, а також методичного та інструментального підґрунтя виконання конкретних управлінських операціи. Іншою характерною особливістю
структурної побудови управлінської системи у складі системи управління акціонерним
капіталом є виокремлення механізму корпоративного контролю (як комплексу засобів
реалізації законних прав та інтересів учасників корпоративної власності) та створення
складної мережі комунікаціи між цими учасниками та корпорацією в цілому.
Таким чином, система цілеи управління акціонерним капіталом в цілому має
об’єктивнии характер, зумовлении самою природою участі, функціями, роллю та
значенням учасників корпоративних відносин у процесах функціонування та розвитку
акціонерного товариства.
До складу підсистеми структури управління входять усі органи управління
акціонерним товариством, співвідношення прав, відповідальності і обов’язків цих
органів, а також форми, способи і інструменти забезпечення їхньої взаємодії і
підпорядкованості в ході управління акціонерним капіталом.
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Підсистема організації процесу управління відображає реальнии стан функціонування системи управління акціонерним капіталом (табл. 1) у ході розробки, прииняття і реалізації стратегічних і поточних управлінських рішень органами управління
АТ, взаємодії цих органів із акціонерами, комерціиними партнерами корпорації,
органами державної влади і місцевого самоврядування, суспільством в особі політичних
і громадських організаціи, підприємницькими структурами тощо. Процес функціонування системи насамперед стає відображенням виконання нею головних управлінських функціи – планування, організації, координації (розпорядження), мотивації,
керівництва і контролю.
Таблиця 1. Характеристика функцій управління корпоративними правами
(частками акціонерного капіталу) [10, c. 161]
Назва функції
Планування

Організація

Розпорядження
(координація)

Керівництво

Мотивація

Контроль

Сутність функції

Результат виконання функції
Прииняття рішення щодо напрямків діяльності по
Формалізація цілеи і задач на основі
управлінню корпоративними правами акціонерів і
визначення оптимальних шляхів і
встановлення черговості діи (виділення
способів їхнього досягнення
пріоритетів)
Установлення системи взаємин (ієрархії) між різУпорядкування підсистем об’єкта
ними органами, що приимають участь в управлінуправління на всіх иого ієрархічних
ні корпоративними правами акціонерів, а також
рівнях, формування та забезпечення
зв’язків між цими органами и іншими ресурсами,
належного рівня функціонування
що використовуються для досягнення
управлінської системи у цілому
поставлених цілеи
Забезпечення відповідності та
Чіткии поділ компетенції, прав, обов’язків і відпогодженості між різними
повідальності у всіх ланках управління на усіх рівскладовими об’єкта управління через нях управління (збори акціонерів та інші органи
встановлення наибільш раціональних управління акціонерного товариства) для забеззв’язків (технічних, організаціиних, печення оптимальності режиму функціонування
економічних) між цими складовими
системи управління акціонерним капіталом
Прииняття конкретних управлінських Безпосереднє досягнення результатів виконання
рішень та віддача команд щодо їхньої управлінських рішень, відповідних до очікуваних
реалізації безпосереднім виконавцям відносно встановлених цілеи і задач управління
Надання впливу на учасників управлін- Досягнення оптимального психо-фізіологічного
ського процесу для спонукання цих
стану особистостеи, задіяних в управлінському
учасників щодо активного здіиснення
процесі, для забезпечення певного рівня
певних діи через сприяння виникнен- активності і цільової спрямованості діи в певних
ню у них відповідних мотивів і стимулів
умовах діяльності
Здіиснення зворотних зв’язків в системі управління на основі визначення Реалізація заходів, необхідних для проведення
існуючого стану системи у порівнянні
планування і вирішення конкретних задач в
з минулим станом для обґрунтування процесі досягнення цілеи управління, а також
управлінських рішень щодо забезпезабезпечення відповідності поточних задач
чення оптимального функціонування
кінцевим цілям
системи

Підсистема забезпечення системи управління акціонерним капіталом складається з елементів нормативно-методичного, інформаціиного, матеріально-технічного і
кадрового забезпечення. Головними завданнями, вирішення яких покладено на
підсистему забезпечення, є такі: облік часток корпоративних прав у статутних фондах
суб’єктів господарювання; оперативна і достовірна оцінка вартості корпоративних прав;
класифікація пакетів акціи за ознаками, які визначають специфіку форм і методів
управління на кожному з об’єктів власності; створення організаціиних, фінансовоекономічних, технічних та інших умов для реалізації державою прав власності;
розбудова системи контролю за якістю здіиснення управлінських функціи
уповноваженими особами та ін. Однією з головних складових підсистеми забезпечення
управління акціонерним капіталом насамперед є кадрове забезпечення, оскільки саме
людськии фактор відіграє вирішальну роль у корпоративних відносинах у цілому та у
корпоративному управлінні акціонерним капіталом зокрема. Функціонування складової
кадрового забезпечення передбачає виконання робіт з планування и підбору персоналу,
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навчання та підвищення кваліфікації кадрів, оцінки трудової діяльності, мотивації та
стимулювання персоналу, підготовки керівних кадрів управління. Провідне місце у
комплексі завдань кадрового забезпечення відповідно до сучасних вимог ефективності
та належності корпоративного управління акціонерним капіталом заимають навчальна
підготовка представників акціонерів та уповноважених осіб, наиманих вищих
керівників акціонерного товариства, а також визначення ефек-тивності управління
акціями (частками акціонерного капіталу) та якості виконання розпорядницьких
функціи представниками акціонерів.
Таким чином, за змістом управління корпоративними правами як частками
акціонерного капіталу являє собою складнии циклічнии процес надання свідомого і
цілеспрямованого управлінського впливу акціонерів та уповноважених ними осіб та
органів на частки участі, які належать цим акціонерам у статутних фондах акціонерних
товариств, а також на правила і умови володіння, користування та розпорядження цими
частками. Управління корпоративними правами здіиснюється на загальноправових
засадах корпоративного контролю, що витікають з обсягу та структури акціонерного
капіталу (розподілу часток корпоративних прав між певними власниками), а також
виникають відповідно до діючих інститутів регулювання корпоративних відносин.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Недосконалість чинного законодавства України, яке регулює питання управління
статутним капіталом АТ, і відсутність дієвих механізмів захисту прав інвесторів стримує
інвестування в акції вітчизняних емітентів. Як наслідок, в останні роки в Україні спостерігається тенденція до скорочення кількості емісіи з метою збільшення статутного
капіталу АТ. Подальшии розвиток правового регулювання управління акціонерним
капіталом АТ в Україні необхідно здіиснювати у напрямі иого адаптації до права ЄС на
основі загальновизнаних європеиських стандартів, створення умов для залучення до
формування статутного капіталу АТ іноземних інвесторів, зокрема шляхом розміщення
акціи вітчизняних товариств за межами України, зменшення кількості публічноправових елементів емісіиного складу, вирішення проблеми очищення ринку від АТ з
ознаками фіктивності. Активізацію процесів формування та використання акціонерного
капіталу вітчизняних корпораціи слід вважати першочерговою умовою реалізації індивідуальних відтворювальних процесів, а також створення суб’єктів, здатних до здіиснення ефективної господарської діяльності у мінливих умовах трансформаціиної економіки. Вирішення проблем фінансового забезпечення та корпоративного управління
розвитком АТ вимагає формування цілісної системи управління капіталом акціонерного
товариства. Основними складовими такої системи мають бути такі: методології
управління; організації управління; комунікаціиного забезпечення; нормативного
забезпечення; кадрового забезпечення; матеріально-технічного забезпечення.
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Анотація
Вступ. В умовах інтеграції та глобалізації світового господарства соціально-економічна
ефективність діяльності підприємства є головною передумовою забезпечення її
конкурентоспроможності як на національному, так і на глобальному рівні. Забезпечення
ефективності менеджменту персоналу сприяє підвищенню ефективності діяльності
підприємства, яке є одним із найголовніших завдань національної економіки. Виступаючи
основним критерієм функціонування підсистеми менеджменту персоналу на
підприємстві, ефективність менеджменту персоналу відображає рівень формування,
накопичення та використання людського, соціального та інтелектуального капіталів.
Метою статті є визначення методичних засад організації та оцінювання
ефективності використання функціональної підготовки в менеджменті персоналу
підприємства.
Результати. Аналіз менеджменту персоналу за його сутністю та ключовими
характеристиками, а також дослідження еволюції підходів до визначення ефективності
діяльності підприємства дало можливість уточнити уявлення про характер
управлінського впливу щодо приведення підсистем менеджменту персоналу в потрібний
стан. Синтез отриманих узагальнених визначень щодо ефективності та менеджменту
персоналу, а також здійснений морфологічний аналіз існуючих наукових тлумачень
дефініції «ефективність менеджменту персоналу» дозволив запропонувати авторське
розуміння, яке базується на цільовому, витратному та системному підходах, виступає
основою для побудови моделі оцінки ефективності менеджменту персоналу та дозволяє
запропонувати сукупність заходів організаційно-економічного забезпечення підвищення
ефективності менеджменту персоналу. Визначено, що найвпливовішими інструментами,
здатними підвищити якість роботи персоналу, є трудова кар’єра та мотивація кадрів.
Обґрунтовано концептуальні детермінанти забезпечення ефективності управління
персоналом підприємств.
Ключові слова: персонал, управління персоналом, ефективність
детермінанти забезпечення ефективності управління персоналом.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ENSURING THE EFFICIENCY OF
PERSONNEL MANAGEMENT AT ENTERPRISES
Abstract
Introduction. In the context of integration and globalization of the world economy, the socioeconomic efficiency of the enterprise is the main prerequisite for ensuring its competitiveness at
both national and global levels. Ensuring the effectiveness of personnel management helps to
increase the efficiency of the enterprise, which is one of the most important tasks for the national
economy. Acting as the main criterion for the functioning of the subsystem of personnel
management at the enterprise, the effectiveness of personnel management reflects the level of
formation, accumulation and use of human, social and intellectual capital.
The purpose of the article is to determine the methodological foundations of the organization
and evaluate the effectiveness of the use of functional training for the personnel management at
the enterprise.
Results. The analysis of personnel management by its essence and key characteristics, as well as the
study of the evolution of approaches to determining the effectiveness of the enterprise made it
possible to clarify the nature of managerial influence to bring personnel management subsystems
in the right state. Synthesis of the obtained generalized definitions of efficiency and personnel
management, as well as morphological analysis of existing scientific interpretations of the definition
of "personnel management efficiency" allowed to offer an author's understanding based on
targeted, cost and system approaches. to offer a set of measures of organizational and economic
support to increase personnel management efficiency. It has been identified that the most influential
tools that can improve the quality of staff work are careers and staff motivation. The conceptual
determinants of ensuring the personnel management efficiency at enterprises are substantiated.
Keywords: personnel, personnel management, management efficiency, determinants of ensuring
effective personnel management.
JEL classification: D21
Вступ
В умовах інтеграції та глобалізації світового господарства соціально-економічна
ефективність діяльності підприємства є головною передумовою забезпечення її конкурентоспроможності як на національному, так і на глобальному рівні. Забезпечення
ефективності менеджменту персоналу сприяє підвищенню ефективності діяльності
підприємства, яке є одним з наиголовніших завдань національної економіки. Виступаючи
основним критерієм функціонування підсистеми менеджменту персоналу на
підприємстві, ефективність менеджменту персоналу відображає рівень формування,
накопичення та використання людського, соціального та інтелектуального капіталів.
Теоретико-методичним засадам ефективності процесу управління персоналом
підприємства присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них
необхідно виділити роботи таких українських дослідників як М.Д. Виноградськии,
Н.Л. Гавкалова, О. Герасименко, В.М. Данюк, А.М. Колот, О.М. Шканова, М.І. Мурашко,
Г.С. Суков та інші. Проблематиці ефективності управління персоналом присвячені праці
також таких зарубіжних авторів як М. Армстронг, А.П. Єгоршин, Л.В. Карташова,
А.Я. Кібанов, Є.В. Маслова, Ю.Г. Одьогов тощо. Аналіз численних наукових праць показав,
що залишається невирішеним питання щодо визначення методичних засад організації та
оцінювання ефективності використання функціональної підготовки в менеджменті
персоналу підприємства.
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Мета дослідження
Метою статті є визначення методичних засад організації та оцінювання ефективності використання функціональної підготовки в менеджменті персоналу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження
Еволюцію концепціи до визначення ефективності менеджменту підприємства
протягом минулого століття можна прослідити в рамках наукових шкіл, представлених у
табл. 1 [3], кожна з яких по-своєму трактувала та обґрунтовувала шляхи забезпечення
ефективності управління підприємством. Надании огляд еволюції досліджень підходів до
визначення сутності ефективності управління підприємством дає можливість стверджувати, що розвиток наукової думки, розпочавшись з розуміння необхідності поділу праці
та окремого виділення управлінських функціи, обумовив розуміння сутності підприємства крізь призму системного підходу, та призвів до визначення факторів виробництва як взаємопов’язаних елементів, які своєю взаємодією забезпечують ефективність
управління підприємством.
Таблиця 1. Еволюція підходів до визначення ефективності діяльності підприємства

Наукове
управління

А. Фаиоль,
Л. Урвик,
Д. Муні
Е. Меио,
Д. Макгрегор,
Ч. Барнард,
А. Маслоу

Науки управління
(системнии,
ситуаціинии та
процеснии
підходи)

Ф. Теилор,
Г. Емерсон,
Г. Форд,
Г. Гант

Адміністр
ативна
школа

Представники

Школа
людських
відносин та
поведінки

Школи
(концепції)

Школа
соціального
менеджменту

А. Чандлер,
П. Лоуренс,
Дж. Лорш

Д. Торрінгтон, М. Армстронг,
Г. Десслер,
Н. Гавкалова
, Г. Шмідт,
О.Грішнова

Сутність управлінського підходу

Визначення ефективності

Вперше реалізували науковии підхід в організації праці – розподіл роботи на окремі елементи та функції; розглядали мотивацію як
важливии чинник підвищення зацікавленості
робітників у збільшенні продуктивності; обґрунтували необхідність поділу виробничої
та управлінської функції на підприємстві
Розробляють універсальні принципи
управління та поділили адміністративні
операції на загальновизнані функції
менеджменту (планування, організація,
мотивація, контроль та координація)
Людина розглядається як головнии фактор
продуктивності; акцент управління перенесении з виконання завдань на відносини між
людьми; розробки А. Маслоу в області
управління довели важливість впливу на
робітників різноманітних потреб, не всі з
яких можуть бути задоволені матеріально
Розгляд підприємства як системи –
цілісності, що складається із взаємозалежних
частин, кожна з яких впливає на
характеристику цілого. Визначення ефекту
синергії: коли системна сума компонентів
більша за її просту арифметичну суму

Зміст підвищення ефективність
діяльності підприємства
розкривається через підвищення
продуктивності праці робітників
виключно на виробництві, не
беручи до уваги інші сфери
діяльності підприємства
Ефективність розглядається
відносно діяльності всього
підприємства в цілому: як на
виробничому, так і на
управлінському рівні
Ефективність підприємства має
забезпечуватися шляхом підвищення ефективності використання людських ресурсів за
рахунок усвідомлення працівниками своїх можливостеи та
розкриття творчого потенціалу
Рівень системної ефективності
визначається внутрішнім середовищем підприємства, що формується під впливом прииняття
управлінських рішень, які
приимаються керівництвом
Ефективність діяльності підприємства розглядається з позиції досягнення цілеи менеджменту персоналу, інвестиціи у
формування та використання
людського, соціального та
інтелектуального капіталів.

Підприємство – суспільнии інститут, що
прагне досягнення цілеи своєї діяльності з
позиції задоволення балансу інтересів
пов’язаних з ним зацікавлених груп:
споживачі, постачальники, конкуренти,
інвестори, суспільство в цілому.

Ми поділяємо думку С. Сінка, що «результативність» – родове поняття з багатьма
властивостями і складовими елементами, а «продуктивність – конкретне поняття, яке
відображає відношення кількості продукції, виробленої даною системою за дании період
часу до кількості ресурсів, спожитих для створення цієї продукції за тои же період»
[6, с. 49]. Продуктивність є одним з елементів (критеріїв) результативності. Крім нього
виділяються такі: дієвість – ступінь досягнення системою поставлених цілеи,
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
356

економічність – ступінь використання системою ресурсів (відношення обсягу ресурсів,
належних до використання, до обсягу фактично використаних) на досягнення цілеи,
якість – ступінь відповідності системи вимогам, специфікаціям та очікуванням,
прибутковість – відношення між валовими доходами та сукупними витратами, якість
трудового життя – то, яким чином особи, причетні до системи, реагують на соціальнотехнічні аспекти цієї системи [6, с. 49-60]. Таким чином, визначення поняття
продуктивності повністю відповідає розумінню ефективності. При цьому використання
багатокритеріального підходу до визначення результативності дає можливість дослідити
цю категорію якнаиширше та врахувати всі аспекти діяльності підприємства. Саме тому,
на нашу думку, наибільш перспективним є багатокритеріальнии підхід.
Пропонуємо розглядати категорію «ефективність» як багатокритеріальну
категорію, що показує ступінь співвідношення витрат і результатів, ступінь досягнення
поставлених цілеи організації, ступінь задоволення особистих потреб і запитів
працівників у процесі трудової діяльності, здатність організації існувати нескінченно
довго, спроможність забезпечувати високу якість продукції, що виготовляється.
Економічна та соціальна ефективності є основними складовими, на яких ґрунтується
ефективність менеджменту персоналу, що відображає взаємозалежність витрат суспільної
праці і отриманого суспільством корисного результату у вигляді матеріальних благ і послуг,
що є підсумковим якісним показником розвитку і функціонування економіки.
У сучасніи економічніи літературі спостерігаємо єдність думок відносно того, що
рішення щодо персоналу орієнтуються, або повинні орієнтуватися, як на економічні, так
і на соціальні цілі. Тому в основу визначення ефективності менеджменту персоналу
покладении подвіинии зв’язок цілеи економічної та соціальної ефективності. Подальшии аналіз ефективності менеджменту персоналу дозволяє виділити економічну,
соціальну, а також організаціину (функціональну за Ю. Одеговим [4]) складові.
Економічна ефективність в межах ефективності менеджменту персоналу
відображає досягнення економічних цілеи підприємства (виробництво якісних товарів,
забезпечення конкурентоспроможності) шляхом використання здібностеи, навичок,
знань співробітників за принципом економічної витрати обмежених коштів за умови
існування конкретної системи управління. Цеи принцип реалізується при наибільш
сприятливому відношенні результату використання виробничого фактору «праця» до
масштабів иого використання (продуктивність праці) і відповідно при наибільш
сприятливому співвідношенні результатів праці персоналу и витрат на персонал
(економічність праці). Характеризується економічна ефективність показниками, що
відображують результати діяльності підприємства: собівартістю, рентабельністю,
фондовіддачею, продуктивністю праці, обсягом реалізації продукції, питомою вагою нової
продукції в загальному обсязі виробництва тощо та показниками, що відображають
побудову та функціонування систем загального менеджменту: рівнем технічної
озброєності управлінців, рівнем автоматизації робочих місць управлінців тощо [4].
Соціальна ефективність реалізується у досягненні підприємством соціальних
цілеи розвитку: виправдання очікувань, потреб та інтересів співробітників, які є
різноманітними та відображають всі сфери соціального життя працівників – належна
оплата праці, приємні умови роботи, можливості для розвитку особистості тощо. З
іншого боку, соціальна ефективність менеджменту персоналу відображає иого вплив на
процеси формування професіиних характеристик працівників, формування
корпоративного духу, відповідного психологічного клімату в колективі, атмосфери
захищеності та причетності до цілеи організації, перспектив розвитку соціальних
інститутів тощо. Соціальну ефективність можна оцінювати за показниками, які
відображають соціально-культурну сферу функціонування підприємства, зокрема, за
рівнем: трудової дисципліни, стабільності кадрів, розвитку соціальної інфраструктури
на підприємстві, умов праці, соціально-психологічного клімату та ін. [4].
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Організаціина ефективність менеджменту показує, наскільки якісно створена
організація, її система управління, як приимаються управлінські рішення, як на різного
роду конфлікти реагує система управління та ін. Отже, організаціина ефективність
характеризує якість вертикальних ієрархічних зв’язків в організації, що відображають
відносини між керівником і підлеглим. Показниками для оцінки організаціиної
ефективністі є: рівень централізації функціи управління, співвідношення чисельності
управлінських працівників між різними рівнями управління, питома вага керівників у
загальніи чисельності апарату управління, коефіцієнт ланковості структури менеджменту,
швидкість прииняття рішень управлінцями та підлеглими, зарплатовіддача, рівень
задоволення потреб споживачів та ін. [3].
Досягнення поставлених цілеи складовими ефективності менеджменту персоналу
відбувається за рахунок синергетичного ефекту взаємодії цих підсистем менеджменту.
З метою забезпечення організації висококваліфікованими кадрами використовують такі підсистеми менеджменту: планування потреби в персоналі, відбір та прииняття персоналу, оцінка та адаптація працівників, розвиток, стимулювання та мотивація праці. А для реалізації соціальних цілеи підприємства, що полягають у створенні
сприятливого мікроклімату у трудовому колективі, створенні умов, щоб співробітники
брали на себе відповідальність, залученні робітників до реалізації загальнокорпоративних цілеи діяльності тощо, використовують інші підсистеми менеджменту, такі
як: соціалізація, організаціина культура, соціальне партнерство, формування інтелектуального та соціального капіталу.
Спираючись на розвиток концепції менеджменту персоналу та на запропоноване
нами визначення категорії «ефективність», визначимо поняття «ефективність менеджменту персоналу» як багатоаспектну категорію, яка є підсистемою ефективності діяльності підприємства і показує рівень віддачі від понесених на персонал витрат, ступінь
досягнення поставлених цілеи організації, здатність підприємства удосконалюватися за
допомогою забезпечення високої якості продукції та високої якості трудового життя
персоналу, якии зацікавлении у подальшіи успішніи діяльності підприємства, та складається з сукупності складових і реалізується через підсистеми менеджменту персоналу.
Розвиток персоналу є ключовою підсистемою менеджменту персоналу, яка здатна
забезпечити досягнення ефективності організації. Надбання, отримання та акумулювання знань працівниками є не лише підґрунтям для їх професіиної реалізації, але и формує
передумови для впровадження інноваціи, адже знання працівників перетворюються у
власнии інтелектуальнии капітал підприємства. У сучасному світі доступними є безліч
варіантів професіиного розвитку працівників: від звичаиного підвищення кваліфікації з
відривом від виробництва до застосування популярних нині процедур коучингу та
модерації.
Наивпливовішими інструментами, здатними підвищити якість роботи персоналу,
є трудова кар’єра та мотивація кадрів, адже саме розмір заробітної плати та просування
кар’єрними сходами визначають рівень віддачі від роботи кадрів, а отже, і підвищують
рівень ефективності. При розробці вказаних підсистем особливу увагу необхідно
приділяти саме матеріальному фактору, так як цеи фактор впливу має ключове значення.
Тому, обираючи систему заробітної плати в організації та моделі трудової кар’єри, в першу
чергу, необхідно взяти до уваги наявнии рівень життя в країні, вік, стать та соціальнии
статус працівників та специфіку відповідної галузі.
В основу розроблення механізму забезпечення ефективності діяльності управлінського персоналу підприємств покладено класичне уявлення про побудову механізму, виходячи з фундаментальних основ теорії систем. На рис. 1 представлено концептуальні детермінанти забезпечення ефективності управління персоналом підприємств.
Запровадження підсистем менеджменту персоналу за системного підходу здатні
забезпечити високии рівень иого ефективності, якии реалізується в кількісних
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показниках: відсотки збільшення обсягу виробництва, розширення асортименту
продукції, освоєння нових ринків, і в якісних показниках: формування успішної команди
працівників, яка здатна не тільки виконувати поставлені задачі, а и досягати своїх
власних цілеи, тобто самостіино розвиватися.
Цінності та закономірності управління персоналом

Мета

Забезпечення збалансованого процесу розвитку економічної, соціальної та екологічної
підсистем із застосуванням низки інституціиних важелів нівелювання дії соціальноекономічних обмежень в умовах євроінтеграції

Принципи

Гуманізм. Демократизм. Диференціація. Єдиноначальність. Зворотнии
зв'язок. Професіоналізм. Регламентація. Соціально-економічна
адаптація. Субординація. Цілепокладання. Ефективність.

Функції

Методи

Відповідність
дій

- формування та коригування місії та системи цілеи підприємства з урахуванням
балансу інтересів зацікавлених сторін;
- діагностика стану діяльності підприємства;
- ідентифікація основних функціи управління персоналом за експертним аналізом;
- оцінювання організаціино-інформаціино-мотиваціиних компонент управління
персоналом машинобудівних підприємств;
- прииняття управлінських рішень з точки зору отримання економічного ефекту
- логічного узагальнення; - абстрагування, аналізу, синтезу;
- структурно-логічного та семантичного аналізу; - експертні методи;
- статистичні методи; - порівняльного аналізу;
- ранжування; - лініиного управління;
- кореляціиного аналізу та множинної регресії
- формування місії, корпоративних цінностеи, стратегіи розвитку та реалізації на
засадах ефективного управління персоналом;
- формування організаціиної відповідальності в забезпеченні ефективності управління
персоналом;
- розвиток компетенціи та підвищення обізнаності в умовах євроінтеграції;
- забезпечення ефективності впровадження запропонованих компонент.

Рис. 1. Концептуальні детермінанти забезпечення ефективності управління
персоналом підприємств
Для зростання рівня інтелектуального капіталу підприємства потрібно створити
конкурентні переваги шляхом підвищення значимості статусу персоналу, направлення
соціального менеджменту, в першу чергу, до власних працівників, а потім до споживачів,
адже це збільшує бажання робітників працювати не лише задля отримання достоиної
заробітної плати, а і задля високої ідеї. Дані конкурентні переваги надзвичаині і замінити їх будь-яким дорогим обладнанням чи досконалою технологією просто неможливо.
Шляхом підвищення ефективності менеджменту персоналу також є регулювання
витрат у сфері кадрового менеджменту. Якщо розглядати класичнии менеджмент, то
при реалізації проектів щодо розвитку персоналу, витрати на персонал відносяться до
поточних та капітальних витрат, якщо ж розглядати з позиції традиціиної мікроекономіки – ці витрати несе підприємство у грошовіи формі і відносяться вони до
бухгалтерських.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Аналіз менеджменту персоналу за иого сутністю та ключовими характеристиками дав можливість уточнити уявлення про характер управлінського впливу щодо
приведення підсистем менеджменту персоналу в потрібнии стан. Синтез отриманих
узагальнених визначень щодо ефективності та менеджменту персоналу, а також здіиснении морфологічнии аналіз існуючих наукових тлумачень дефініції «ефективність
менеджменту персоналу» дозволив запропонувати авторське розуміння, яке базується
на цільовому, витратному та системному підходах, виступає основою для побудови
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моделі оцінки ефективності менеджменту персоналу та дозволяє запропонувати
сукупність заходів організаціино-економічного забезпечення підвищення ефективності
менеджменту персоналу. Наивпливовішими інструментами, здатними підвищити якість
роботи персоналу, є трудова кар’єра та мотивація кадрів. Обґрунтовано концептуальні
детермінанти забезпечення ефективності управління персоналом підприємств, з
виділенням мети, принципів, функціи, методів та відповідності діи даного процесу.
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Анотація
Вступ. Постійний науковий інтерес до проблеми менеджменту конкурентоспроможності галузей промисловості в контексті соціо-економічного розвитку викликаний
їх значним впливом на економіку України в цілому. Проведення попереднього ґрунтовного
аналізу наукових робіт щодо визначення поняття галузевої конкурентоспроможності
дозволило обґрунтувати головні напрями оцінки та сформувати відповідні множини
факторів, що входять до їх складу.
Метою статті є профілювання конкурентоспроможності промислових видів
економічної діяльності за обраною множиною факторів з метою забезпечення сталого
розвитку на основі пріоритетних напрямів державного управління.
Результати. Сформовано систему показників для оцінки рівня галузевого соціальноекономічного розвитку, що дозволяють оцінити конкурентні переваги або причини відставання того чи іншого сектору економіки. Для економічного обґрунтування пріоритетних
напрямів розвитку промисловості необхідно за визначеною системою показників дати
узагальнену оцінку її переваг перед іншими галузями та акцентувати увагу на причинах
відставання з метою їх усунення. За кожним промисловим видом економічної діяльності
було побудовано відповідний профіль конкурентоспроможності у вигляді пелюсткових
діаграм на основі ранжування. До пріоритетних напрямів розвитку галузей промисловості
належать: обмеження ролі державних та боротьба з недержавними монополіями;
створення сприятливого інвестиційного клімату; практичне впровадження засад
циркулярної економіки; досягнення фінансового благополуччя у постачанні електроенергії,
газу, пари, води, каналізації та поводженні з відходами потребують жорсткої оптимізації
витрат та підвищення цін на вказані послуги.
Висновки. Науковою новизною даної роботи є складання профілей конкурентоспроможності промислових видів економічної діяльності за визначеною множиною факторів
для забезпечення сталого розвитку на основі пріоритетних напрямів державного
управління, що на відміну від існуючих, не містить недоліків суб’єктивізму, пов’язаних з
використанням
інтегральних
показників
для
узагальнення
результатів
багатофакторного порівняльного аналізу.
Ключові слова: галузева конкурентоспроможність, менеджмент, економічний
розвиток, профілювання конкурентоспроможності
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PROFILING OF INDUSTRIAL COMPETITIVENESS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract
Introduction. The constant scientific interest to the problem of the industrial competitiveness
management in the context of socio-economic development is caused by their significant impact
on the economy of Ukraine as a whole. Many scientists have paid attention to this issue in their
work. Carrying out a preliminary thorough analysis of scientific work on the definition of the
concept of industrial competitiveness, allowed us to justify the main directions of evaluation and
to form the appropriate set of factors that are part of them.
The purpose of the article is to profile the competitiveness of industrial economic activities by a
selected set of factors in order to ensure sustainable development on the basis of priority areas of
public administration.
Results. We have formed a system of indicators to assess the level of sectoral socio-economic
development, which allows us to assess the competitive advantages or reasons for the lag of a
particular sector of the economy. To justify economically the priority areas of industrial
development, it is necessary to give a generalized assessment of its advantages over other
industries and focus on the causes of the lag, in order to eliminate them. For each industrial type
of economic activity, a corresponding competitiveness profile was built in the form of petal charts
based on ranking. Therefore, the priority areas for the development of industries, in order to
increase their competitiveness, include: limiting the role of state and combating non-state
monopolies; creating a favorable investment climate; practical implementation of the principles
of circular economy; achieving financial well-being in the supply of electricity, gas, steam, water,
sewerage and waste management requires, which need, firstly, strict cost optimization, and,
secondly, higher prices for these services.
Conclusions. The scientific novelty of this work is to compile profiles of competitiveness of industrial
economic activities based on a certain set of factors, in order to ensure sustainable development in the
priority areas of public administration, which, unlike existing ones, does not contain the shortcomings
of subjectivism, connected to generalization of the results of multifactor comparative analysis.
Key words: industrial competitiveness, management, economic development, competitiveness
profiling.
JEL classification: L6; L16; М2
Вступ
Постіинии науковии інтерес до проблеми менеджменту конкурентоспроможності
галузеи промисловості в контексті соціо-економічного розвитку викликании їх значним
впливом на економіку України в цілому. Увагу даному питанню в своїх роботах
приділяли такі науковці, як: П. Друкер, Л. Запара, Л. Оболенцева, М. Портер, І. Пушкарчук,
Я. Ромусік та інші [1-13], що зумовлює иого актуальність. Проведення попереднього
ґрунтовного аналізу наукових робіт щодо визначення поняття галузевої конкурентоспроможності дозволило нам обґрунтувати головні напрями оцінки та сформувати відповідні множини факторів, що входять до їх складу. В роботі запропоновано вимірювати
її за ринковою позицією, рівнем соціально-економічного розвитку та маиновим станом
и фінансовим благополуччям суб’єктів господарювання.
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Мета та завдання статті
Головним завданням даного дослідження є профілювання конкурентоспроможності промислових видів економічної діяльності за обраною множиною факторів з метою забезпечення сталого розвитку на основі пріоритетних напрямів державного
управління.
Виклад основного матеріалу дослідження
Перш за все, розглянемо методичні основи побудови показників
конкурентоспроможності галузеи за їх ринковою позицією.
1. Ємність внутрішнього ринку ЄР, або сукупнии річнии обсяг спожитої продукції
за існуючого рівня цін та иого динаміка.
2. Експортоорієнтованість. ЕО В умовах стагнації внутрішнього ринку єдиним
джерелом швидкого зростання вітчизняної промисловості є розвиток її експортного
потенціалу.
3. Імпортонезалежність. ІН З макроекономіки відомо, що згідно з принципом
порівняльних переваг, максимальнии виробничии ефект в умовах відкритої ринкової
економіки можна отримати лише у випадку, якщо кожна галузь буде концентрувати свої
зусилля на тих видах діяльності, де має порівняльні переваги.
До складу показників галузевої конкурентоспроможності за рівнем соціальноекономічного розвитку входять:
1. Частка доданої вартості ЧДВ.
2. Легкість входження в галузь. ЧМП, ЧСП – відповідно, частки малих та середніх
підприємств у сукупному випуску продукції.
3. Ефективність факторів виробництва ФВ, ПП – відповідно, фондовіддача та
продуктивність праці.
4. Фактори соціального розвитку.
5. Рівень інвестиціиної активності. КІ – обсяги капітальних інвестиціи підприємств.
6. Еколого-економічна ефективність (ІКЕЕ).
Таким чином, нами було сформовано систему показників для оцінки рівня
галузевого соціально-економічного розвитку, що дозволяють оцінити конкурентні
переваги або причини відставання того чи іншого сектору економіки.
До складу показників галузевої конкурентоспроможності за маиновим станом та
фінансовим благополуччям суб’єктів господарювання увіишли:
1. Коефіцієнт поточної ліквідності (КПЛ). Важливою складовою ритмічної роботи
промислових підприємств є їх платоспроможність, тобто здатність своєчасно погашати
заборгованість, що утворюється в ході господарської діяльності.
Єдиним внутрішнім джерелом галузевого розвитку, в умовах обмежених
зовнішніх інвестиціи, є прибуток підприємств, обсяг якого залежить від швидкості обігу
капіталу та ефективності иого використання.
2. Показник обіговості сукупного капіталу (ОСК). Обіговість вимірюється
відношенням обсягу отриманого у звітному періоді доходу до сумарної величини
власного и позикового капіталу та повинна максимізуватися.
3. Показник рентабельності сукупного капіталу (РСК) характеризує ефективність
використання залученого в обіг власного та позикового капіталу иого можливістю
генерувати прибуток. На відміну від попередніх, дании показник може приимати
від’ємні значення, що свідчить про збиткову діяльність суб’єктів господарювання.
4. Коефіцієнт фінансової автономії (КАВТ). З огляду на фінансовии важіль,
недооцінка ролі позикового капіталу може призводити до зниження доходності
сукупного капіталу компаніи. Проте, фінансова стіикість буде досягатися лише у
випадку достатнього обсягу власного капіталу, якии вимірюється коефіцієнтом
фінансової автономії та повинен максимізуватися.
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Для
економічного
обґрунтування
пріоритетних
напрямів
розвитку
промисловості необхідно за визначеною системою показників дати узагальнену оцінку
її переваг перед іншими галузями та акцентувати увагу на причинах відставання з
метою їх усунення. Задля цього за кожним промисловим видом економічної діяльності
було побудовано відповіднии профіль конкурентоспроможності у вигляді пелюсткових
діаграм на основі ранжування. Вказана діаграма для добувної промисловості та
розроблення кар’єрів наведена на рис. 1.
Всі показники, що увіишли до складу запропонованої методики оцінки, були
упорядковані за галузевими ознаками. В результаті, чим меншою є площа окресленого
на діаграмі профілю, тим більш конкурентоспроможною є дана галузь у порівнянні з
іншими секторами вітчизняної економіки. Водночас пелюсткова діаграма наочно
дозволяє оцінити переваги та відставання досліджуваної галузі у ринковому та
соціально-економічному розвитку, а також у фінансовому благополуччі її підприємств.
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Рис. 1. Профіль конкурентоспроможРис. 2. Профіль
ності добувної промисловості та розконкурентоспроможності переробної
роблення кар’єрів за даними 2019 р.
промисловості за даними 2019 р.
Що стосується добувної промисловості, основними резервами зростання її
конкурентоспроможності є відхід від домінування державних монополіи та створення
умов для розвитку малого и середнього підприємництва. Критичною є ситуація з еколого-економічною ефективністю в галузі, зокрема, за рахунок утворення значних обсягів
неутилізованих відходів. Також слід звернути увагу на розвиток власного видобутку
енергоресурсів та корисних копалин з метою збільшення імпортонезалежності. У
переробніи промисловості спектр нагальних проблем є набагато ширшим, рис. 2.
Низькии середніи рівень конкурентоспроможності кінцевої продукції переробки
не дозволяє виробникам підіимати ціни на продукцію власного виробництва вище
ринкових, що зумовлює низьку частку доданої вартості. Оскільки технологічне
переоснащення за рахунок власних джерел інвестування є проблематичним через їх
обмежении обсяг, на державному рівні необхідно створювати умови для залучення
зовнішніх інвестиціи.
Підтвердженням вказаної проблеми є наивища імпортозалежність галузі від
високотехнологічної продукції у порівнянні зі всією економікою. Низькии рівень
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еколого-економічної ефективності зумовлении атмосферними викидами діоксиду
вуглецю у машинобудуванні та металургіиному виробництві.
Високии рівень монополізації на наибільшому ринку в Україні та непрозорі умови
вступу до нього унеможливлюють розвиток малого та середнього бізнесу. Одночасно із
цим, переробна промисловість практично не має доступу до кредитних ресурсів,
оскільки коефіцієнт автономії, за даними 2019 р. становив 0,25. Це означає, що
джерелами фінансування господарської діяльності на 75% є позиковии капітал.
Наступним видом економічної діяльності є постачання електроенергії, газу, пари
та кондиціиованого повітря, профіль якого наведении на рис. 3.
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вакансію; Рск – Рентабельність сукупного капіталу; КІна – Інвестиційна активність;
ЕО – Експортоорієнтовність; ФВ – Фондовіддача; Кавт – Коефіцієнт автономії; Кпл – Поточна
ліквідність; ЧДВ – Частка доданої вартості; Оск – Обіговість сукупного капіталу; ЄР – Ємність ринку;
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Рис. 3. Профіль конкурентоспроРис. 4. Профіль конкурентоспроможності
можності постачання електроенергії,
водопостачання, каналізації та
газу, пари та кондиційованого
поводження з відходами за даними
повітря за даними 2019 р.
2019 р.
Дана галузь є одним з основних забруднювачів атмосферного повітря та води в
Україні, незважаючи на ємність ринку, що складає лише 4,0%. Тому природоохоронні
заходи повинні бути головним пріоритетом.
З іншого боку, підприємства даного сектору мають проблеми з фінансовим
благополуччям. Від’ємнии рівень рентабельності сукупного капіталу свідчить про
збиткову діяльність, що вже призвело до погіршення ліквідності балансу. Тому
обґрунтоване підвищення цін на продукцію галузі є необхідним.
Аналогічні проблеми мають підприємства водопостачання, каналізації та
поводження з відходами, рис. 4.
Висока частка необоротних активів, що складає 71%, зумовлена галузевою
специфікою. Проте, це негативним чином впливає на фондовіддачу. Також маємо один з
наивищих рівнів зареєстрованого безробіття та наинижчу по економіці продуктивність
праці. Тобто, ринок праці є перенасиченим, а трудові ресурси потребують
перекваліфікації.
З урахуванням вищесказаного, до пріоритетних напрямів розвитку галузеи
промисловості, з метою зростання їх конкурентоспроможності, належать:
– створення сприятливого інвестиціиного клімату для забезпечення швидкого технологічного розвитку, зростання ресурсоефективності та зменшення імпортозалежності;
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
365

– обмеження ролі державних та боротьба з недержавними монополіями для
формування ринку чистої конкуренції та залучення малого и середнього бізнесу у
переробну промисловість и добування;
– практичне впровадження засад циркулярної економіки, що передбачають
кардинальне вирішення проблеми еколого-економічної ефективності шляхом
зменшення шкоди навколишньому середовищу та повторного використання відходів;
– досягнення фінансового благополуччя у постачанні електроенергії, газу, пари,
води, каналізації та поводженні з відходами потребують, по перше, жорсткої оптимізації
витрат, по-друге, підвищення цін на вказані послуги. Тому державне управління
повинно, з одного боку, забезпечити вільне ринкове ціноутворення на вказані послуги,
а з іншого – надати адресну соціальну підтримку населенню.
Висновки та перспективи подальших досліджень
Науковою новизною даної роботи є складання профілеи конкурентоспроможності промислових видів економічної діяльності за визначеною множиною факторів з
метою забезпечення сталого розвитку на основі пріоритетних напрямів державного
управління, що на відміну від існуючих, не містить недоліків суб’єктивізму, пов’язаних з
використанням інтегральних показників для узагальнення результатів багатофакторного порівняльного аналізу.
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Анотація
Вступ. Стаття присвячена вирішенню одного із важливих завдань проблеми використання аутсорсингу – оцінці потенціалу підприємства-претендента у виконавці виду
діяльності, бізнес-процесу, функції, які підприємство-замовник має передати аутсорсеру
тому, що їх самостійне виконання потребує значних витрат часу і ресурсів. Визначено
алгоритм поетапного відбору партнера-виконавця аутсорсингу починаючи з вивчення
ринку аутсорсингових послуг. Розглянуто і класифіковано критерії оцінки за видами.
Мета статті обґрунтувати методичний підхід відбору партнера виконавця
аутсорситнгу за критеріями своєчасного надання послуг, їх якості та ефективності.
Результати. Запропоновано здійснювати вербальну оцінку кандидата в аутсорсери за
організаційними, соціальними, економічними, юридичними критеріями. Встановлено, що
серед економічних критеріїв необхідно розраховувати показники: своєчасного надання
послуг, їх якість та ефективність. Величину оцінки економічних критеріїв кандидата у
виконавці аутсорсингу запропоновано порівнювати з еталонними показниками. Запропоновано здійснювати встановлення узагальнюючого коефіцієнта економічних критеріїв з
наданням вагових значень та визначенням його числової величини від 0 до 1. Одержаний
узагальнений коефіцієнт оцінки претендента у виконавці аутсорсингової діяльності
підприємства порівнюється за числовими інтервалами модифікованої шкали Харрингтона та встановлюється рівень результативності використання аусорсингу. Зазначено, що коли претендент не відповідає рівню оціночних критеріїв, його заявка на участь в
тендері не розглядається, а кандидату у виконавці надається відмова від співпраці.
Висновки. Виокремлена позитивна оцінка кандидатів є підґрунтям для здійснення
подальших тендерних процедур. За результатами тендеру підприємства-виконавці
аутсорсингу ранжуються за рівнем їх узагальнюючого коефіцієнта оцінки. Перевага
надається тому виконавцю аусорсингової діяльності, який пропонує найнижчі витрати
на виконання завдання та має найбільшу величину узагальненого критерію оцінки
ефективності обслуговування замовника, що використовує аусорсинг.
Ключові слова: аутсорсинг, партнер, виконавець, оцінка ефективності, критерії оцінки,
алгоритм, інтегральний критерій.
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SEARCH AND SELECTION OF OUTSOURCING CONTRACTOR FOR AGRICULTURAL
ENTERPRISE
Abstract
Introduction. The article is devoted to solving one of the important tasks of outsourcing –
assessing the potential of the applicant company for executing the activity, business process,
functions that the customer company must outsource because their independent implementation
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requires significant time and resources. The algorithm of step-by-step selection of the outsourcing
partner-executor starting from the study of the outsourcing services market is determined. The
evaluation criteria by types are considered and classified.
The purpose of the article is to substantiate the methodical approach to the selection of an
outsourcing partner based on the criteria of timely provision of services, their quality and efficiency.
Results. It is offered to carry out a verbal assessment of the candidate for outsourcers according to
organizational, social, economic, legal criteria. It is established that among the economic criteria it
is necessary to calculate indicators: timely provision of services, their quality and efficiency. It is
proposed to compare the value of the assessment of the candidate's economic criteria with the
outsourcing performer with the reference indicators. It is proposed to establish a generalized
coefficient of economic criteria with the provision of weights and determine its numerical value from
0 to 1. The obtained generalized coefficient of evaluation of the applicant in the executor of
outsourcing activity of the enterprise is compared on numerical intervals of the modified Harrington
scale and the level of efficiency of use of outsourcing is established. It is noted that when the bidder
does not meet the level of evaluation criteria, his application for participation in the tender is not
considered, and the candidate in the contractor is refused to cooperate.
Conclusions. The highlighted positive evaluation of candidates is the basis for further tender
procedures. According to the results of the tender, the outsourcing companies are ranked by the
level of their generalized evaluation coefficient. Preference is given to the outsourcing contractor
who offers the lowest cost of the task and has the highest value of the generalized criterion for
assessing the effectiveness of customer service that uses outsourcing.
Key words: outsourcing, partner, executor, efficiency evaluation, evaluation criteria, algorithm,
integral criterion.
JEL classification: M12; M51
Вступ
Великі корпорації останнього десятиріччя все більше поширюються в Україні і
намагаються заимати провідне місце в національному агропромисловому виробництві.
При цьому сама компанія може і не володіти власним потенціалом і не заиматися тим чи
іншим видом діяльності. Особливо це стосується тих процесів або функціи, коли витрати
на них вищі, ніж у конкурентів, а умови роботи неналежні та потребують значних і багаторічних інвестиціи. У такіи ситуації компанія з одного боку має концентрувати потенціал ресурсів на осиному виді діяльності, а з іншого – розширювати сфери виробництва
через невпевненість у перспективах розвитку основного бізнесу. Це логічна форма реакції менеджерів холдингу на зміни зовнішнього середовища, яка направлена на виявлення тих унікальних властивостеи потенціалу, на базі яких через «ланцюг цінностеи» вони
можуть розвиватися в довгостроковіи перспективі та забезпечувати власнии успіх у
створенні споживчої вартості продукції, послуг, грамотно розподіливши тривалість і
обсяги використання потенціалу ресурсів. В якості однієї із стратегічних альтернатив,
що поглиблює вищезазначену форму спеціалізації, може бути аутсорсинг як особлива
форма організації ділових відносин між підприємствами-партнерами, що є незалежними
суб’єктами ринку.
В теорію і практику прииняття управлінських рішень доцільності використання
аутсорсингу і вибору партнера-виконавця, виду діяльності бізнес-процесу чи функції
переданих в аутсорсинг істотнии внесок здіиснили науковці: Б. А. Анікін, І. Л. Рудая [1],
О. Вержбинін [2], А. Х. Курбанов [3], Н. К. Моисеєва, О. Н. Малютіна, І. А. Москвіна [4],
І. І. Махмудов, І. А. Муртазін, А. Н. Карамишев [5], В. А. Плотніков [6], С. Ю. Івшин [8] та інші.
Як показав аналіз наукової літератури, дотепер не існує взаємоузгодженого
способу вибору підприємства-виконавця виду діяльності шляхом аутсорсингу.
Мета та завдання статті
Мета статті обґрунтувати методичнии підхід відбору партнера виконавця
аутсорситнгу за критеріями своєчасного надання послуг, їх якості та ефективності.
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Виклад основного матеріалу дослідження
Перш ніж переити до безпосередньої роботи з підприємством-аутсорсером,
необхідно здіиснити иого пошук і відбір. Це має бути юридична особа, яка якісно виконає
передании їи вид діяльності з наименшими матеріальними та часовими витратами.
Запропоновании нами алгоритм включає сім етапів відбору партнера–виконавця
аутсорсингових послуг (рис. 1). На першому етапі визначаються можливості співпраці.
Так, коли підприємство АПВ бачить свіи розвиток через виробництво продукції
наивищої якості, то воно зіштовхується з тим, що при досягненні деякого рівня
виробництва не може забезпечити якість всіх необхідних елементів і компонент, не
перевищуючи граничного значення «вартість/якість». Як правило, знаходиться хтось,
хто є лідером у виробництві або наданні послуг, що пропонує при цьому більш вигідну
ринкову ціну. Аналогічно діє і підприємство, яке бажає при збереженні якості
запропонованих послуг чи товарів одержати додатковии дохід за рахунок зниження
внутрішніх виробничих витрат.
Основною формою переходу на закупівлю товарів та послуг «зі сторони» є
скасування власних допоміжних або сервісних підрозділів та вибір на конкурентному
ринку наибільш придатного за внутрішніми критеріями виконавця. Подібнии підхід є
справедливим при розвиненіи ринковіи економіці, загостреніи конкуренції і
відповідних фінансових можливостях підприємства – виробника.
2. Еталонні вимоги замовника до кандидата
виконавця аутсорсингу:
✓ своєчасність надання послуг;
✓ забезпечення обсягів послуг;
✓ якість послуг;
✓ ефективність послуг.

1. Визначення можливостей співпраці
✓ вивчення ринку аутсорсингових послуг;
✓ розробка Положення про проведення
тендера;
✓ визначення критеріїв оцінки претендентів.

ні

3. Чи відповідає
претендент рівню
оціночних критеріїв?

так

5. Оцінка і пропозиціи:
✓ ранжування виконавців;
✓ встановлення додаткових критеріїв відбору.
Відмова від співпраці

✓

4. Організація тендерних процедур:
попередні перемовини з виконавцями;
✓ підготовка і розсилка тендерної
документації;
✓ розгляд заявок на участь в тендері;
✓ проведення тендеру.

Ні

6. Чи відповідає
партнер системі
критеріїв?
Так
7. Укладання контракту

Рис. 1. Алгоритм відбору партнера-виконавця аутсорсингу
Джерело: власна розробка
Але, на жаль, в національніи економіці і зокрема на підприємствах АПВ виникає
низка проблем, пов’язаних з тим, що на відміну від загальновизначених форм в Україні
проведення аутсорсингу є дещо нестандартним та не класичним. Виходячи із базової
теорії, ми маємо прибрати додатковии чи сервіснии вид діяльності і на конкурсних
засадах одержати підрядника для виконання тих чи інших робіт. Як правило, в
українськіи специфіці проводиться виведення допоміжного виду діяльності шляхом
відокремлення иого в самостіино діючии господарськии суб’єкт. При цьому першии
конфлікт (за класичною теорією), якии виникає, полягає в тому, що послуги, які раніше
вважалися власними, раптом починають коштувати дуже дорого. Причин тут дві. З
одного боку, це недосконалість облікової політики і системи управління витратами, які
були на підприємстві. З іншого – ми, створюючи нове підприємство, надаємо иому
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управлінськии апарат, якии, за визначенням, не знижує, а підвищує витрати на иого
утримання. Як наслідок, ми можемо сформулювати першу необхідну умову ефективного
виділення виду діяльності. Вона, перш за все, зобов’язана мати можливість надавати
послуги не тільки основному споживачу, але і стороннім суб’єктам господарювання.
Задача тут така, що ми маємо перекласти основну частину постіиних витрат не тільки
на себе, але і на інших споживачів.
Проблема, яка виникає при виділенні сервісних видів діяльності, це те, що багато
допоміжних послуг є достатньо нетиповими та не присутніми на ринку. Наприклад,
ремонтні види діяльності в м’ясопереробному виробництві. Досить важко інколи знаити
другого споживача. Крім того, виникає ще одна проблема – не всі роботи корелюють або
мають зв'язок із обсягами вироблюваної продукції. Також наявність конкуренції на
сировинному ринку має враховуватись при використанні аутсорсингу.
При вивченні ринку аутсорсингових послуг дослідники мають використовувати
інформаціино-аналітичну систему (статистичні дані, галузеві журнали, каталоги, брошури, статті, інтернет-ресурси та інше). Інформаціино-аналітична система вивчення
ринку аутсорсингових послуг складається із системи внутрішньої звітності, системи
маркетингових досліджень, бази даних потенціиних і обслуговуючих клієнтів, методи
оперативного моніторингу ефективності аутсорсингових відносин, а також статистичного банку і банку моделеи [5; 6]. Вищезазначена система дозволяє: досягти високого
рівня інформованості про ринок для формування постіиної клієнтської бази; проводити
доцільне вивчення ринку та визначати попит на нові аутсорсингові послуги; проводити
політику диференціиованості та диверсифікації наданих аутсорсингових послуг [6].
Підприємство АПВ, що проводить тендер, розробляє Положення про проведення
тендеру (надалі Положення). Воно включає в себе низку розділів. Опис підприємства–
замовника дозволяє учасникам тендеру одержати загальне уявлення про конкурс, що
проводиться, і групу людеи, які мають брати участь у проекті. Розділ досить важливии,
оскільки при розгляді 3-5 пропозиціи краще, щоб усі учасники тендеру мали однакове
уявлення. Інакше підприємство-замовник може одержати не достатньо адекватну
пропозицію від конкурентоспроможного учасника тендеру. В преамбулі Положення
показують учасникам тендеру, в чому полягають наміри проведення тендеру, чому для
підприємства-замовника на дании час важливо здіиснювати аутсорсинговии проект, які
завдання та нюанси, окрім безпосередньо пов’язаних із розробкою проекту, необхідно
враховувати учасникам тендеру. Формуючи цілі проекту, необхідно надати опис тих
змін, яких бажано було б отримати підприємству АПВ, що проводить тендер. Перш за все,
сам замовник має розуміти, на чому має фокусуватися проект. Безумовно, зрозуміло, що
ні одна програма залучення сторонніх фахівців (у кого б вона не замовлялася) не
вирішує всіх завдань підприємства АПВ. Отже, наибільш ефективним методом має бути
концентрація на наибільш актуальних завданнях.
Важливим розділом Положення є кінцевии продукт (послуга), де замовник має
спробувати подати у «видимих формах» свої очікування та надії. Тут мають бути
зафіксовані ті конкретні види діяльності та критерії їх оцінки, які в подальшому
допоможуть об’єктивно підбити підсумки реалізації проекту.
На другому етапі вибору виконавця аутсорсингу заявник має попередньо довести,
що саме иого пропозиція послуг є наибільш оптимальною та відповідає вимогам
«жорстких» і «м’яких» критеріїв замовника.
Щодо вибору критеріїв, у науковіи літературі [1; 3; 7; 8; 9; 6] приділяється досить
значна увага. Дослідники пропонують різні види критеріїв, що є методичним
інструментарієм прииняття рішення, яке б дозволяло визначити між замовником і
виконавцем підприємницьке партнерство в сфері конкретного виду аутсорсингу через
виявлення переваг і недоліків, загроз і можливостеи, чинників впливу і показників
ефективності передбачуваної взаємодії. На сьогодні немає єдиної думки дослідників у
використанні тих чи інших критеріїв, як і їх класифікації. Ми пропонуємо критерії
розділити на шість функціональних груп: економічні, організаціині, соціальні,
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екологічні, юридичні та критерії ділової репутації (рис. 2). Економічні критерії
припускають вибір аутсорсера на основі терміну и ефективності здіи снення виду
діяльності при використанні не тільки традиціиного затратного підходу, що
ґрунтується на вимірі вартості самостіино виконаного процесу чи функції, також
застосуванні дохідного та ринкового підходів. Тож, при дохідному підході вивчається, чи
спроможнии вид діяльності, передании в аутсорсинг, приносити додатковии дохід
підприємству, чи зможе вид діяльності розширитися до розмірів, за яких лишки
реалізуються на ринку, і цеи вид діяльності, спочатку будучи не основним,
трансформується у профільнии та функціонуватиме, як інсорсинг.
Оцінка самостіиного виконання виду діяльності здіиснюється з позиції,
сформованої на ринку пропозиції, яка вивчається замовником. Після вивчення
пропозиції визначається середньоринкова вартість здіиснення аналогічних послуг, а
одержании результат порівнюється з тим, якии виконувався власними силами.
Одержані результати за різними методами можуть сильно відрізнятися, і самостіине
виконання виду діяльності може бути більш привабливим порівняно із иого
виконанням стороннім виконавцем. Це може бути викликано недооцінкою власного
бізнесу. Необхідно пересвідчитися у фінансовіи стіикості маибутнього партнера, якии на
протязі дії укладеного контракту про аутсорсинг збереже своє місце на ринку та
фінансово гарантуватиме взяті на себе обов’язки.
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Рис. 2. Класифікація критеріїв оцінки відповідності виконавця вимогам
замовника виду діяльності на засадах аутсорсингу
Джерело: власна розробка
Організаціині критерії пов’язані із взаємодією замовника і виконавця як важливої
складової стратегії підприємства, що дозволяє набути конкурентні переваги. Надіиність
означає, чи задовольняє дании виконавець послуг вимогам свого клієнта, а гнучкість –
чи працює виконавець за єдиним зразком, чи може він швидко задовольнити потреби
замовника, а в подальшому скорегувати свою роботу в залежності від кон’юнктури
ринку. Оцінюючи потенціиного виконавця виду діяльності на засадах аутсорсингу,
необхідно виявити иого можливості по відношенню до розвитку бізнесу, прагнення до
удосконалення технологіи, які мають відношення до послуг, що передаються до
аутсорсера, та встановити основні ризики, які можуть загрожувати як замовнику, так і
виконавцю в процесі організації аутсорсингу і иого розвитку в ході науково-технічної та
інноваціиної діяльності підприємств АПВ.
Замовнику послуг важливо знати, яку політику щодо кадрового потенціалу, мотивації і стимулювання праці персоналу проводить виконавець послуг і як це відіб’ється на
иого працівниках. Важливим також є стан соціально-психологічного клімату трудового
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колективу виконавця, умови праці та рівень технічного оснащення робочих місць. Надзвичаино важливими є юридичні критерії. До них відносяться договірні умови щодо прав
і обов’язків сторін, правова и інтелектуальна власність на засоби, ноу-хау тощо. Суттєве
значення надається з боку замовника на розподіл власності і її контролю у виконавця.
Нарешті, необхідно пересвідчитися в діловіи репутації маибутнього партнера, яка
характеризує якість бізнесу та містить морально-етичні, ділові риси менеджменту підприємств, номенклатуру і стабільність якості виду діяльності, що здіиснюється на принципах аутсорсингу, а також її імідж [10].
Ці, а можливо и інші чинники складно описати кількістю, але намагання аутсорсу
упорядкувати довгострокові и ефективні взаємо-відносини з аутсорсером є достатнім
підґрунтям для детального вивчення маибутнього партнера. Аналізуючи критерії,
окремі науковці вважають, що головними з великого їх переліку можуть бути:
мінімальна вартість виконання роботи, визначена з врахуванням поточних ринкових
цін, а також умови розрахунків, які пропонуються претендентом; час, якии потрібнии
для виконання тієї чи іншої роботи; ділова репутація підприємства; стіикі
довготермінові контракти і можливості залучення кваліфікованих фахівців [11].
Виходячи із запропонованої класифікації, замовник має сформулювати попередні
оціночні вимоги до претендента на виконання аутсорсингу за такими економічними
критеріями: своєчасність надання послуг, їх якості та ефективності.
Розглянемо розрахунки критеріїв більш детально.
Коефіцієнт своєчасного надання аутсорсингових послуг (Кt):
𝑆
𝐾𝑡 = 𝑆 𝑡
(1)
𝑡𝑜

в рік;

де 𝑆𝑡 – кількість послуг, які фактично здіиснює претендент-виконавець за рік, од.

𝑆𝑡𝑜 – потреба в загальніи кількості надання послуги замовнику, од. в рік при Кt=1
всі послуги можуть бути надані в установлені терміни.
Коефіцієнт забезпечення обсягу надання послуг (Кv):
𝑉
𝐾𝑣 = 𝑉𝑓
(2)
𝑦

де Vf – фактичні обсяги наданих послуг від виконавця од. в рік;
Vy – реальна потреба замовника в обсягах послуг, од. в рік.
Ідеальною вважається умова Kv=1.
Критеріи якості обслуговування замовників з боку претендента у виконавця
аутсорсингу потрібно визначати за методом, показаним у формулах (3 – 5).
Якість послуг (Q) визначається експертним методом за формулою:
𝑄 = ∑𝑛𝑖=1 𝐾𝑞𝑖 × 𝑤𝑖 , при ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
(3)
𝑞1𝑖 +𝑞2𝑖 −𝑞4𝑖
тоді 𝐾𝑞𝑖 = 𝑞 +𝑞 +𝑞 +𝑞
(4)
1𝑖

2𝑖

3𝑖

4𝑖

при 𝑞1𝑖 + 𝑞2𝑖 + 𝑞3𝑖 + 𝑞4𝑖 = 1, якщо 𝑞4𝑖 (𝑞1𝑖 + 𝑞2𝑖 ), то 𝐾𝑞𝑖 = 0
𝑞1 +𝑞2 −𝑞4
𝑄 = 𝑞 +𝑞
+𝑞 +𝑞
1

2

3

4

(5)

де 𝐾𝑞𝑖 – питомии коефіцієнт якості наданих послуг по і-му критерію;
𝑤𝑖 – вагове значення відносної важливості і-го критерію;
𝑛 – число критеріїв;
𝑞1𝑖 + 𝑞2𝑖 + 𝑞3𝑖 + 𝑞4𝑖 – питома частка оцінок якості послуг по і-му критерію
відповідно на рівні «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно» в загальніи
структурі.
Розрахунок даного критерію здіиснюється на основі: зібраної інформації від
безпосередніх виконавців і споживачів товару чи послуг, а також експертів. Значення 𝐾𝑞𝑖
має знаходитися в діапазоні [0; 1]. Якщо коефіцієнт якості обслуговування 𝐾𝑞𝑖 в інтервалі
[0,8-1,] то вона «відмінно»; [0,6-0,8] – «добре»; [0,4-0,6] – задовільно; [0-0,4] – незадовільно.
У процесі проведення розрахунків можлива ситуація, при якіи коефіцієнт якості
𝐾𝑞𝑖 <0, тобто складається умова q4і>(q1і+q2і). Це означає, що частка оцінок «незадовільно»
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перевищує суму часток оцінок «відмінно» та «добре». Потрібно у вищезазначеному
випадку прииняти коефіцієнт якості 𝐾𝑞𝑖 =0.
Критеріи ефективності надання послуги за аутсорсингом (Ke) з боку маибутнього
виконавця:
𝑊𝑝 −𝑛𝑒
𝐾𝑒 = 𝑛
(6)
𝑒

де Wp – вартість послуги за видом діяльності та цінами ринку, грн. в рік;
ne – величина реальних витрат, пов’язаних з наданням послуги, грн. в рік.
Ефективність послуги за аутсорсингових процесом оцінюється в числовому
інтервалі від 0 до 1. Коли ne≥Wр то Ке=0
Коли ne<Wр , то Ке>0. За умови, коли Ке>1, то иого значення відповідає наикращим
стандартам виконання виду діяльності та за шкалою Харрінгтона [12] набуває
наивищого рівня за максимальної оцінки Ке=1 (табл. 1).
Таблиця 1. Модифікована шкала Харрінгтона оцінки рівня результативності
аутсорсингового процесу
№
1
2
3
4
5

Числові інтервали
0,80-1,00
0,63-0,80
0,37-0,63
0,20-0,37
0,00-0,20

Рівень результативності процесу використання аутсорсингу
Дуже високии рівень
Високии рівень
Середніи рівень
Низькии рівень
Дуже низькии рівень

Джерело: [12]
На третьому етапі визначення виконавця аутсорсингу для з’ясування, чи
відповідає кандидат вимогам при виконанні виду діяльності, переданої в аутсорсинг,
потрібно розрахувати узагальнюючии коефіцієнт оцінки за вище наведеними чотирма
критеріями. При цьому кожен із відібраних показників пропонується оцінювати з
урахуванням вагових коефіцієнтів, заданих експертним шляхом.
𝐾у = 𝑥𝑘𝑡 + 𝑦 ⋅ 𝑘𝑣 + 𝑧𝑘𝑞 + 𝑚𝑘𝑒
(7)
де Ку – коефіцієнт узагальнюючої оцінки ефективності аутсорсингового
обслуговування замовника; х=0,1; у=0,1; z=0,2; m=0,6 – вагові коефіцієнти критеріїв.
Одержании узагальнюючии коефіцієнт оцінки претендента на виконавця аутсорсингової діяльності підприємства АПВ порівнюють за числовими інтервалами модифікованої шкали Харрингтона та визначають рівень результативності процесу використання аутсорсингу. Якщо вищезазначении узагальнюючии коефіцієнт низькии, то претендента виключають із числа кандидатів на виконавці, а якщо високии і дуже високии,
то такому кандидату у виконавці аутсорсингових послуг віддають перевагу, долучаючи
до тендерних процедур. На четвертому етапі організації тендерних процедур вибору
виконавця аутсорсингу тендерна комісія за визначеним порядком: визначає умови тендеру; організує публікацію інформації про иого проведення; заявки на участь в ньому;
організує ознаиомлення учасників з вимогами; здіиснює процедуру тендеру; забезпечує
проведення експертизи і оцінку одержаних пропозиціи; визначає переможця; організує
публікацію інформаціиного повідомлення про результати проведення тендеру.
Документи, що заявлені тендерною комісією, є базою інформування потенціиних
учасників торгів на послуги аутсорсингу. Ці документи мають охоплювати всю
інформацію, необхідну для того, щоб учасники подали відповідні заявки. В тендерних
документах мають бути чітко визначені обсяги і види робіт, товарів або послуг, які
будуть постачатися, права і обов’язки замовника і виконавця аутсорсингу. В тендерних
документах мають бути вищезазначені замовником оціночні критерії, яким має
відповідати претендент на виконавця аутсорсингових послуг.
В пошуках виконавця аутсорсингу замовник оцінює потенціал розвитку
кандидатів. За додатковими критеріями важливого значення надається накопиченому
досвіду потенціиного аутсорсера в даніи сфері діяльності, способи поведінки і взаємодії
з іншими підприємствами. Приділяється значна увага юридичним відносинам: правам,
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обов’язкам, маину. Ефективнии аутсорсер має володіти фінансовою стабільністю і
незалежністю. При пошукові інформації велике значення надається таким показникам,
як загальна чисельність персоналу, фінансовии стан, форма власності, відношення до
інноваціи, конкурентні переваги, репутація, кваліфікація персоналу.
На п’ятому етапі відбору виконавця аутсорсингу пропозиції, які поступили
замовнику, мають проходити експертизу і порівнюватись за визначеними критеріями.
Замовнику слід розуміти, на яких умовах аутсорсер готовии реалізувати дании проект.
У разі необхідності для оцінки партнера можуть бути використанні інструменти
кількісного і якісного аналізу. В перелік альтернатив включається варіант-еталон,
якому відповідає максимальне значення по кожному із критеріїв відбору. На основі
проведених розрахунків визначається наивища величина інтегрального критерію
оцінки ефективності обслуговування замовника, що використовує аутсорсинг. По мірі
зменшення інтегрального критерію виконавці ранжуються. Варіанту з максимальним
значенням інтегрального критерію надається перевага, а кандидату право стати
партнером в якості виконавця виду діяльності. Якщо максимальне значення критерію
належить внутрішньому підрозділу, то процес або функція залишаються всередині
підприємства. Якщо максимальне значення інтегрального критерію належить
побічному підприємству, то процес або функція передаються на аутсорсинг. При чіткому
і послідовному виконанні вищевикладених умов ризик некоректного відбору виконавця
знижується до мінімуму, так як про потенціиних кандидатів збирається інформація, яка
потім ретельно аналізується. За результатами аналізу приимається на шостому етапі
рішення про відповідність маибутнього партнера системі критеріїв. Після експертизи,
оцінки та вибору партнера–виконавця аутсорсингових послуг з ним на сьомому етапі
укладається контракт. Умови контракту мають бути такими, щоб справедливо
розподілити ризики, пов’язані з контрактом та з врахуванням головної цілі – досягнення
наибільш економічної ціни і наибільш ефективного виконання умов контракту.
Висновки і перспективи подальших досліджень
Отже, запропоновании нами методичнии підхід вибору виконавця аутсорсингу
через еталонні критерії передбачає порівняння потреб замовника і спеціалізації
аутсорсера. Останніи має бути наикращим виконавцем необхідних функціи для
замовника. Втім, для виконавця аусорсингової діяльності наикращии коефіцієнт оцінки
результативності претендента за модифікованою шкалою Харингтона має бути ˃0,8.
Ефективнии аутсорсер має володіти фінансовою стабільністю і незалежністю та мати
впевненість в професіоналізмі.
Подальших розробок потребують механізми організації співробітництва між
підприємствами-партнерами по аутсорсингу.
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Анотація
Дослідження показали, що максимально ефективне реформування електроенергетичного ринку слід здійснювати на засадах ефективного та прозорого функціонування
НКРЕКП; розмежування виробничого сектору від розподільного сектору електромереж;
здійснити необхідну сертифікацію оператора системи передачі; оновити системне, технічне та програмно-інформаційне забезпечення; оптимізувати заходи та реформувати
до потреб споживачів роздрібний ринок; економічно обґрунтувати тарифоутворення до
потреб та можливостей споживачів, в тому числі змінити механізм перехресного
субсидування. Досягнення намічених цілей та пріоритетних напрямів дозволить зменшити ризики при реформування електроенергетичного ринку, пожвавити конкурентні
засади між учасниками (суб’єктами) даного ринку, створити передумови задля
підвищення якості послуг, обмежити дію негативних чинників на навколишнє середовище
з стимулюючою політикою ціноутворення.
Ключові слова: ефективність, організаційний механізм, економічний механізм,
формування електроенергетичного ринку, енергетичний ринок.
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PRIORITY DIRECTIONS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL AND
ECONOMIC MECHANISM IN REFORMING THE ELECTRICITY MARKET
Abstract
Introduction. Radical reform of the electricity market has begun long ago. European vectors of
liberalized market development stimulate to adapt to changes in Ukraine. However, the internal
conflict environment of the domestic market is hampered by these changes. This is manifested in
the following: all enterprises (producers and suppliers) in the electricity market must operate on
a separate, self-organized basis; publicity and free access to the use of networks of all business
entities on the basis of public contracts. Legislation stipulates and envisages the creation of several
electricity markets: intraday market, balancing market, ancillary services market. At each of
them, there is a separate order of functioning, system of purchase and sale of the electric power,
price formation, establishment of norms and quotas of sales volumes.
The purpose of this article is definition of prior directions for the most effective realization of
the organizational and economic mechanism in the course of reforming the electric power market
in the state.
Results. Studies have shown that the most effective reform of the electricity market should be
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carried out on the basis of efficient and transparent
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operation of the National Commission for Electricity Market Regulation; delimitation of the
production sector from the distribution sector of electricity networks; carry out the necessary
certification of the transmission system operator; update system, hardware and software;
optimize measures and reform the retail market to the needs of consumers; economically justify
tariff formation to the needs and opportunities of consumers, including changing the mechanism
of cross-subsidization.
Conclusions. Achieving the set goals, priorities will reduce the risks of reforming the electricity
market, revive the competitive framework between market participants (entities), create
conditions for improving the quality of services, limit the impact of negative factors on the
environment with incentive pricing policies.
Keywords: efficiency, organizational mechanism, economic mechanism, formation of the
electricity market, energy market.
JEL classification: L94
Вступ
Докорінне реформування ринку електроенергетики розпочалося вже давно.
Європеиські вектори розвитку лібералізованого ринку стимулюють адаптувати зміни
на українських теренах. Однак, внутрішньоконфліктне середовище вітчизняного ринку
гальмує ці зміни. Вагомим підґрунтям цих змін є Закон України «Про ринок електричної
енергії», приинятии у 2017 році, що формує плацдарм докорінного реформування. Це
проявляється в наступному: усі підприємства (виробники та постачальники) на ринку
електроенергетики повинні функціонувати на відокремлених, самостіино організованих засадах; гласність і публічність, вільнии доступ до користування мережами усіх
суб’єктів господарювання на засадах публічних договорів; законодавчо обумовлюється
та передбачається створення декількох ринків електроенергії: внутрішньодобовии
ринок, балансуючии ринок, ринок допоміжних послуг. На кожному з них існує окремии
порядок функціонування, система купівлі-продажу електроенергії, цінове утворення,
встановлення норм та квот обсягів продажу [3].
Мета та завдання статті
Метою статті є визначення пріоритетних напрямів наибільш ефективної реалізації організаціино-економічного механізму в процесі реформування електроенергетичного ринку в державі. Для досягнення визначеної мети було поставлено завдання:
визначити етапи формування механізму реформування електроенергетичного ринку;
удосконалити принципи організаціино-економічного механізму реформування
електроенергетичного ринку; дослідити можливості та загрози електроенергетичного
ринку України через застосування методу SWOT-аналізу.
Методи дослідження
Задля досягнення бажаних результатів, а також досягнення поставленої мети в
даніи статті було використано не лише загальні наукові підходи в дослідженні, а и
спеціальні, серед яких аналіз і синтез, регіональнии та економічнии аналіз,
статистичнии та історичнии аналіз.
Виклад основного матеріалу дослідження
Процес становлення сучасного ринку електроенергетичних послуг має свою історію становлення, яка є результатом тривалих цивілізаціиних змін. Здебільшого
історико-економічнии підхід обумовлює етапність становлення електрики від ресурсного забезпечення до цілісної стратегічно важливої галузі. Серед дослідників, які збагатили термінологічнии та технологічнии прорив електроенергетичного ринку, слід
віднести філософа Фалеса Мілетського, англіиського фізика Уільяма Гільберта, фізика
Отто фон Бірена, науковця Стефана Грея, німецьких інженерів Гаузена, Бозе и Вінилера,
італіиського природознавця Александро Вольта, дослідника Андре-Марі Ампера,
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ученого Нікола Теслу, Томаса Алва Едісона, Лорда Кельвіна, Галілео Феррасіса та інших.
Окрім того, продовжується процес вдосконалення електроенергетичного ринку і надалі,
тому формується наступна плеяда сучасних дослідників: В. Купчак, О. Павлова,
О. Стрішенець, К. Павлов, В. Лагодієнко та інші.
Інтегруючись, національнии електроенергетичнии ринок за європеиським зразком мав би ретельно дотримуватися Директив Європеиського Союзу. Зокрема, держави
ЄС координують свої зусилля для виконання Директиви 96/92/ЄС, Європеиського парламенту та Ради Європи відносно спільних умов для внутрішнього ринку електроенергії
на виконання наступного: 1) підвищити рівень конкуренції для роздрібного електропостачання протягом обумовленого періоду часу; 2) демократизувати вибір і доступ всіх
учасників у межах вільних видів діяльності на електроенергетичному ринку [4].
Водночас оновлена конфігурація електроенергетичного ринку виставляє нові
вимоги до діяльності функціонування електричних мережевих компаніи. Серед них є ті
умови, які дозволяють здіиснити реформування на конкурентних засадах, а саме:
сприяння прозорого та недискримінаціиного допуску до електричних мереж,
своєчаснии розвиток електроенергетичного ринку до потреб та викликів динамічної
економічної системи, зняття обмежень на транспортування електроенергії.
З’ясування стратегічних орієнтирів ефективного запровадження організаціиноекономічного механізму, реформування електроенергетичного ринку обумовлює
з’ясування суті та значення категорії «організаціино-економічнии механізм». Організаціино-економічнии механізм реформування електроенергетичного ринку України являє
собою чинні форми та методи впливу держави на діяльність суб’єктів електроенергетики, включає виконання функціи управління, а саме: планування, організація
взаємодії, координація, мотивація та контроль [6].
Крім того, структура зазначеного механізму повинна включати наступні елементи: інформаціино-системне та нормативно-правове забезпечення процесів реформування; методи регулювання діяльності лібералізованого електроенергетичного ринку; інвестиціино-інноваціина політика; інструментаріи регулювання діяльності електроенергетичних ринків.
На наш погляд, структурована будова організаціино-економічного механізму
дозволить певним чином систематизувати розуміння етапності функціонування
електроенергетичного ринку. Відтак, перелічені нижче етапи формують в своїи сукупності єдину систему взаємозв’язків між цілями реформування, пошуком методів реформування, джерелами фінансового супроводу, суб’єктними та об’єктними позиціями,
принципами та способами їх регулювання, які прямо або опосередковано, здіиснюють
вплив на ефективність електроенергетичного ринку, що представлено на рис. 1.
Запропоновании підхід в основному орієнтується на взаємозалежність та
послідовність запропонованих етапів, їх цілеспрямованість, системність (поєднання
відносин, методів, форм, принципів організації та ефективного реформування).
Разом з тим, запропоновані етапи матимуть різнии результативнии ефект
відносно обраної моделі реформування, а також впливів зовнішніх факторів та
стратегічних орієнтирів, які чинять вплив на них, та обсяги можливих фінансових
залучень. Отже, вибір наиоптимальнішого рішення потребує чіткішого обґрунтування
напрямів та методів реформування. На сьогодні існує достатньо моделеи, які
дозволятимуть здіиснити оцінку та прогнозування процесів реформування ринку.
Однак, переважна кількість зазначених моделеи є елементами схоластичного методу,
що, на жаль, унеможливлює точність результату.
Отже, спрощена система взаємозв’язків дозволить досягти формування детермінованих моделеи, які шляхом системи параметрів спроможні описати стан об’єкту, а
також можуть застосовуватися в більш широкому діапазоні; електроенергетичнии
ринок не спроможнии значною мірою прогнозувати трансформацію зовнішніх факторів,
оскільки не залежить від них на пряму. Тому, результативність процесів реформування
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Етапи формування організаціиноекономічного механізму реформування
електроенергетичного ринку

залежатиме від точності методів реформування з подальшим прогнозуванням. При
цьому взаємозв'язки між цілями та напрямами регулювання мали б класифікуватися за
ступенем їх спрямування та аналітичних рахунків [1].
I.
II.

V.
VI.

Визначення пріоритетів реформування
III.

Пошук методів реформування

IV.

Обрання джерел фінансування

Визначення суб’єктів та об’єктів реформування

Вибір пріоритетних інструментів ті методів реформування

VII.

Вибір параметрів оцінювання результатів діяльності
VIII.

IX.
X.

Вибір цілей реформування

Проведення SWOT-аналізу

Вибір та реалізація ефективної стратегії реформування
Визначення ефективності обраного напряму реформування

Рис. 1. Визначення етапів формування механізму реформування
електроенергетичного ринку
Удосконалено автором на основі [2]
З’ясування окресленого кола проблем створить передумови для комплексного
використання статистичних, динамічних, експертних методів, застосування реитингового аналізу, шляхом моделювання оцінки процесів реформування електроенергетичного ринку. Разом з тим, об’єктами мають стати послуги з надання електроенергетичних споживацьких ресурсів задля підвищення виробничої ефективності
суб’єктів електроенергетичного призначення, а суб’єктами виступають водночас
електроенергетичні мережі та НКРЕКП. Звісно, що будь-яка організаціино-економічна
діяльність дотримується в процесі свого реформування чітких та зрозумілих принципів,
які в нашому дослідженні представленні в такому алгоритмі, рис. 2:
Принциипи механізму регулювання
орієнтованість на потреби
електроенергетичного ринку

інформаційна системність та
інформаційно-правове забезпечення

Цілеспрямованість

Ефективність

Системність

Диверсифікація

Комплексність

Впорядкованість та етапність

Рис. 2. Принципи організаційно-економічного механізму реформування
електроенергетичного ринку
Удосконалено автором на основі [14, 15, 16].
- орієнтованість та потреби електроенергетичного ринку – полягає в
позачерговому реформуванні наибільш недієвих напрямів у діяльності суб'єктів
електроенергетичного ринку, що дозволить знизити або взагалі уникнути ризиків
нераціонального витрачання коштів на здіиснення управлінських рішень;
- цілеспрямованість – спрямована на те, що цілі реформування та їх напрями
мають виокремлюватися відповідно до можливості потенціалу та джерел фінансування,
що забезпечить ефективне протікання процесу реформування;
- системність – означає розробку та протікання механізму реформування
електроенергетичного ринку;
- комплексність – передбачає залучення до процесу реформування діяльності усіх
джерел та інструментів організаціино-економічних змін;
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- інформаціина системність та нормативно-правове забезпечення – використання
вже наявних результатів реалізації реформування інформаціиної системи та
нормативно-правового базису електроенергетичного ринку;
- ефективність – зосереджується в правильному виборі методів та інструментів
реформування за умов досягнення наиоптимальніших результатів;
- диверсифікація – передбачає всебічне застосування оновлених цілеи, моделеи,
напрямів та джерел реформування їх діяльності;
- впорядкованість та етапність – обумовлює націленість механізму реформування
електроенергетичного ринку відносно запланованої впорядкованості на затверджених
етапах, які в наибільш вірному напрямі дозволять досягти наибажанішого ефекту.
Розглянутии нами принциповии підхід організаціино-економічного механізму
реформування електроенергетичного ринку дасть змогу врахувати всі чинники, які
прямо або опосередковано можуть чинити вплив на безперебіине функціонування
суб’єктів електроенергетичного ринку.
Водночас, кістяком важливих перетворень виступає саме структура відповідних
установ та органів, впорядкованість та організованість якої сприятиме имовірності
планування подальшого розвитку та ефективної діяльності підприємств, котрі
розширюють свіи стратегічнии потенціал.
Для з’ясування цілеи, пріоритетів та завдань становища електроенергетичного
ринку передусім варто проаналізувати позитивні та негативні сторони иого функціонування. Наибільш влучно, на нашу думку, застосувати метод стратегічного SWOTаналізу, за допомогою якого можна стверджувати про реальнии стан справ і спрогнозувати подальшии розвиток галузі. Однак, обсяг факторів і чинників, котрі визначають сильні та слабкі сторони, потенціині можливості та загрози електроенергетичного ринку є не новим, однак достатнім для того, аби сфокусуватися на потрібних
елементах стратегії (табл. 1).
З огляду на переваги та недоліки слабких та сильних сторін електроенергетичного ринку методом SWOT-аналізу, слід зосередитися на имовірності реформування
ключових елементів (рис. 3) стратегії реформування електроенергетичного ринку
України, що візуалізовано нами, шляхом групування зазначених елементів:
Ринок

Мережа

Інформатизація
Фінанси

Персонал
Корпоратизація

Інтеграція

Комунікації

Рис. 3. Ключові елементи електроенергетичного ринку, які лежать в основі
реформування [21]
- реформування мережі першочергово передбачає вирішення наступних завдань:
зростання надіиності системи з подальшою ліквідацією «вузьких місць», шляхом
концепції зниження витрат на обслуговування усієї системи;
- реформування ринку шляхом збільшення ринкової кон’юнктури через
балансуючии ринок, ринок допоміжних послуг, розмежування функціи здіиснення
комерціиного обліку та розрахунків, активізація участі споживачів;
- реформування інформаціиних технологіи сприятиме балансуванню електросистеми за сучасних умов та вимог посиленням якості автоматизації розрахунків між
суб’єктами ринку, обліку електроенергії, контролю над платіжними операціями, надіи ністю диспетчерського сервісу;
- реформування фінансового забезпечення дозволить обрати наибільш
ефективнии варіант фінансування інвестиціиних програм і методик використання RAB
«тарифу шляхом зменшення стрімкоподібного підвищення», зменшено частини
операціиних витрат, ріст амортизаціиного фонду;
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- реформування інтеграціиних процесів дозволить підготовити технічну сторону
ОЕС України до адаптації з Європеиською мережею системних операторів передачі
електроенергії, можливого обсягу обміну потужностями, імплементацію зусиль в
контроль над структурованістю будівництва альтернативної енергетики шляхом
впровадження механізмів «зелених» тарифів;
- реформування персоналу та посилення корпоратизації є потрібними через
підвищення продуктивності праці, вдосконалення системи її погашення, розвиток
персоналу та комплексної зміни діяльності на засадах корпоративного цілісного
управління та посилення корпоративної соціальної відповідальності;
- реформування комунікаціиних процесів дозволить вдосконалити систему
внутрішньої, зовнішньої та міжнародної комунікації через інформаціино-прозоре
сприяння максимізації популяризації.
Таблиця 1. Можливості та загрози електроенергетичного ринку України,
застосування методу SWOT-аналізу [7, 18]
Сильні сторони
- впорядковане та поетапне впровадження
елементів організаціино-економічного механізму
поступу мінімізації витрат електроенергії;
- високии рівень інформаціиної та оперативної
безпеки енергомереж, шляхом постіиного
контролю над оновленням програмного
забезпечення та галузевих комп’ютерних засобів
захисту; - доступність міжнародних ресурсів
провідних фінансових компаніи; - транскордонне
вигідне географічне сполучення України; - значнии
сировиннии та резервнии потенціал для
втамування внутрішніх і зовнішніх потреб.
Можливості
- диверсифікаціині варіанти пошуку джерел
постачання сировини для ГЕЦ та АС; - консолідація
зусиль та подальшої співпраці з міжнародними
компаніями та створення власного паливного циклу
з управління паливними відходами; - підвищення
рівня безпеки при розробці систем-них комплексів
протиаваріиної автоматики; - затвердження
стратегії розвитку альтернативних джерел енергії;
- імплементація вимог та стандартів ЄС з метою
інтегрування в Європеиську енергетичну систему
вітчизняного електроенергетичного ринку

Слабкі сторони
- обмеження обсягу експортних поставок внаслідок
нестабільного економічного та політичного клімату
України; - неадаптована до лібералізаціиних процесів
нормативно-правова база; - монополізованість
секторів генерації та розподілу електроенергії;
- низькии рівень культурного споживання
електроенергії; - значна матеріально-технічна
зношеність основного капіталу; - залежність від
регулятора (НКРЕКП) та необ’єктивність відповідно
до сучасних вимог встановлення тарифоутворення;
- відсутність інноваціиної політики в бізнес-процесах і значнии рівень бюрократичних процедур.
Загрози
- низька інвестиціина привабливість; - віиськові
конфлікти з РФ; - неможливість обопільного
(двостороннього) розмежування енергетичних
систем між Росією та Білоруссю; - значне лобіювання
інтересів монополістів в процесах лібералізації
електроенергетичного ринку; - тотальне
монопсонічне панування на регіональних ринках
постачання електроенергії; - низька національна
спроможність споживачів електричної енергії

Однак, реформування регіонального ринку електроенергії має слугувати певним
стратегічним цілям:
- різнобічне сприяння конкурентному середовищу напрямів виробництва та
постачання електроенергетичних ресурсів;
- посилення технологічної та відтворювальної структур інвестиціиного
забезпечення шляхом модернізації та переоснащення об’єктів інфраструктури ринку з
метою дотримання необхідних норм безпеки та надіиності енергопостачання;
- підвищення якості наданих послуг;
- обмеження екодеструктивного впливу на дозвілля;
- удосконалення системи ціноутворення;
- інтегрування системи в Європеиськии енергетичнии простір.
Загалом ринкова трансформація електроенергетичного ринку мала б досягти таких основних сегментів ринкових перетворень: ринок прямого товарного постачання
електроенергії шляхом здіиснення двосторонніх договорів купівлі-продажу електроенергетичних товарів між виробниками електричних ресурсів (ТЕС, ТЕЦ, АЕС), постачальниками та безпосередніми споживачами; балансуючии електроенергетичнии риISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
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нок (якии узгоджує відхилення запланованих обсягів електропостачання від фактичних), втамовує споживацькі потреби електричної енергії шляхом коригування в реальному часі обсягів, в межах двосторонніх контактів та аукціонних продажів; ринок додаткових послуг дозволить сприяти суб’єктам оптового ринку на конкурентних засадах
задля підтримки та забезпечення надіиного та заданого рівня якості електроенергетичного забезпечення споживачів [19].
Будь-які реформи спочатку мають орієнтуватися на фактичні показники певної
галузі, щоб можна було в подальшому спеціалізувати ефективність або навпаки,
неефективність впроваджених стратегіи та заходів. Стосовно реформування ринку
електроенергії, иого модель має сприяти недискримінаціиному доступу до електричних
мереж нових суб’єктів, сприяти загальніи конкурентніи ситуації щодо підвищення
генерації та розподілу електричної енергії. Це все, в свою чергу, передбачає створення
автоматизованої системи диференціиованого підходу до обліку електричної енергії та
ефективного обміну даними, що дозволятиме взнати алгоритм відслідковування кожної
кіловат години в регіонах України. Отже, є необхідність вдосконалення системи усіх
складових балансуючого механізму [12].
Водночас, реформування електроенергетичного ринку України обумовлює не
лише посилення лібералізаціиних процесів конкуруючих засад, а и вагоме місце відводить суб’єктніи взаємодії, формуючи сценаріи уніфікованості та узгодження їх інтересів
щодо прииняття стратегічних рішень. Однак, конкуруючи засади передбачають збільшення кількості суб’єктів появою ризикових ситуаціи та форс-мажорних наслідків. Як
зазначалося раніше, суб’єктами ринку електроенергетики України є Міністерство енергетики та вугільної промисловості НКРЕКП, НРК «Укренерго», Обленерго. Використовуючи вертикально-інтегровану спіраль, можемо закцентувати увагу на їх функціональних зобов’язаннях та існуючих ризиках при цьому. Взаємодія між суб’єктами на
електроенергетичному ринку в умовах ризику реформування наведена на рис. 4.
Однак спираючись на досвід іноземних країн варто розуміти, що лібералізація
регіональних енергетичних ринків може спричинити такі негативні події, які слід
вирішувати в маибутньому:
1) Деформація видовості ринку з переходом від ринку досконалої конкуренції до
ринку «монополістичної конкуренції» з продовженням впливу монопольних структур.
Саме ця обставина підкріплена законодавчо, зокрема, Законом України «Про ринок
електричної енергії», відносно якого Обленерго мають розмежувати свої зобов’язання
та власні документи на сегмент розподілу (забезпечення експлуатації, технічного
обслуговування, розвиток системи розподілу та безпосередньо функціонування
розподілу, а також сегмент постачання електроресурсу шляхом потоку електроенергії
споживачам через мережі операторів системи розподілу). Оскільки ця модель не
обмежує вплив монопольних структур, варто посилити інтегруючо-імплементуючи
договірні стосунки з Європеиським Союзом та долучить до внутрішньої конкуренції
потенціиного учасника шляхом іноземних поставок електроенергії.
2) Підвищення тарифів на електроенергію також є результатом взаємодії
Енергетичної Стратегії 2030. Тариф на електроенергію в Україні є одним з наинижчих у
Європі з огляду на низьку середню заробітну плату. НКРЕКП регулюючи тарифи для усіх
постачальників, окрім ПНТ, які в свою чергу користуються власними підходами для
подачі електричного ресурсу непобутовим споживачам згідно з договірними цінами.
Водночас, роздрібнии ринок характеризується значним перехресним субсидіюванням
промисловими споживачами для реалізації окремим категоріям споживачів за
фіксованими тарифами.
Процес тарифоутворення на сьогодні формується за схемою: НКРЕКП встановлює
тарифи на енергоресурси, які РП «Енергоринок» реалізовує «Обленерго» з врахуванням
доплат за генерацію та обслуговування, в свою чергу «Обленерго» реалізують ресурси
споживачам за тим самим принципом «Витрати+». Дании підхід не мотивує керівників
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даних підприємств знижувати неефективні витрати тому, що частка прибутку не залежить безпосередньо від ефективності роботи підприємства. Водночас, Європеиськии
підхід базується на дещо інших аспектах, зокрема пріоритетним є застосування норми
прибутку на увесь інвестовании капітал та регуляторної бази активів, застосування
виправданого часом стимулюючого регулювання [17]. Однак, зараз триває перехіднии
період, в результаті чого відбувається підвищення тарифів як результат зросту
амортизаціиних витрат ДП «НЕК» Укренерго».
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України (регулює роботу
електроенергетичного ринку)
Обленерго – основні постачальники
електроенергії для населення та іншим
споживачам
ДП «НАЕК» «Енергоатом» − виробник
електроенергії та теплоелектростанціях
Виробники
Постачальники
Незалежні брокери та дилери

НКРЕКП (регулює та контролює відносини на
ринку, затверджує тарифи та послуги з передачі,
розподілу та постачання електроенергії
НЕК «Укренерго» − здіиснює управління ОВС
експлуатацію магістральних, міждержавних
електричних мереж
генеруючі компанії (Виробники електроенергії
на теплоелектростанціях)
виробники електростанції за «зеленими»
тарифами – виробляють електроресурси з
альтернативних джерел
Інвестори

Споживачі

Рис. 4. Взаємодія між суб’єктами на електроенергетичному ринку в умовах
ризику реформування [11]
3) Лобіювання політичних і бізнесових інтересів на регулювання
електроенергетичного ринку. Враховуючи те, що законодавство не дозволить змінити
форму власності, ціноутворюючі аспекти якого контролюються зовні. Тобто, оплата
послуг диспетчерів здіиснюється за фіксованим тарифом НКРЕКП, що свідчить про
частковии вплив на всю систему загалом [13].
4) Неврівноваженість єдиної енергетичної системи пояснюється здебільшого
имовірними ризиками зриву постачання та споживання газових ресурсів. Дія сили
природи, технічні збої або поломки часто змушують не відповідати умовам двосторонніх
контактів і дисбалансують узгодження попиту та пропозиції. Відповідальним за баланс
ОВСЕ ДП «НЕК» Укренерго», якии повинен мати відповідні резерви, інструментом
дотримання якого є ринок допоміжних послуг. Дані послуги функціонують на платніи
основі, розмір якого може бути врегульованим в межах чинного законодавства [20].
5) Падіння інвестиціиного клімату в розвитку ринку. Слід сказати, що в Україні
середніи термін експлуатації електричних мереж на сьогодні перевищує 40 років,
матеріально-технічна база інфраструктурних об’єктів зношена на 60-85%, що ставить
проблеми постачання електроенергетики досить гостро. Тільки п’ять років лише 20%
від загального комплектовано на модернізацію інфраструктурного забезпечення.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Аналітики та практики електроенергетичного ринку оцінюють ситуацію такою,
яка при умовах надіиності та безперебіиності поставок електроенергетики потребує на
протязі 10 років близько 25 млрд дол. [18].
Водночас ефективне реформування електроенергетичного ринку слід здіиснювати на засадах ефективного та прозорого функціонування НКРЕКП; розмежування
виробничого сектору від розподільного сектору електромереж; здіиснити необхідну
сертифікацію оператора системи передачі; оновити системне, технічне та програмноінформаціине забезпечення; оптимізувати заходи та реформувати до потреб споживачів
роздрібнии ринок; економічно обґрунтувати тарифоутворення до потреб та
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можливостеи споживачів в тому числі змінити механізм перехресного субсидування.
Досягнення намічених цілеи та пріоритетних напрямів дозволить зменшити ризики при
реформування електроенергетичного ринку, пожвавити конкурентні засади між
учасниками (суб’єктами) даного ринку, створити передумови задля підвищення якості
послуг, обмежити дію негативних чинників на навколишнє середовище з стимулюючою
політикою ціноутворення.

Список літератури
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Гребешков О.М. Інформаційне забезпечення розвитку підприємства: аналітична
оцінка зарубіжної та вітчизняної практики. Формування ринкової економіки. 2010.
№23. С. 177-189.
Дзьоба А.Г. Ефективність чинного організаційно-економічного механізму управ-ління
інвестиційно-інноваційною діяльністю газотранспортних підприємств. Со-ціальноекономічна інтеграція України в глобальну інноваційну економіку: досвід під-приємств
та регіонів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 вересня
2014 року. Черкас. держ. технолог. університет. Черкаси: ЧДТУ. 2014. С. 22-24.
Єрлімов
С.
Формування
конкурентних
ринків
в
Україні.
URL:
www.me.gov.ua/file/link//07824/file/UE10-2007_Er.pdf
Закон
про
ринок
електроенергії:
що
він
нам
готує.
URL:
https://24tv.ua/zakon_pro_rinok_electroenergiyi_2017_zhho_vin_nam_prineze_n807964
Купчак В.Ф., Павлова О.М., Павлов К.В., Лагодієнко В.В. Формування та регулювання
регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика: монографія
Луцьк, 2010. 346 с.
Лагодієнко В.В. Сучасний розвиток регіонального електроенергетичного комплексу. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. Дніпро. 2014.
№12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4814
Національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laneg/show/902-2014 .
Павлов К.В. Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової
нерухомості України: монографія. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня»,
2018. 482 с.
Павлов К.В., Павлова О.М. Формування та регулювання конкурентних відносин на
регіональних ринках житла України: монографія. Луцьк: видавництво «Терен»,
2019. 542 с.
Павлова О.М., Павлов К.В., Якимчук А.Ю., Сорокопуд І.В., Галянт С.Р. Енергетичний
ринок західного регіону України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".
Серія: "Економічні науки". 2020. №7. URL: https://doi.org/10.25313/2520-22942020-7-6202.
Палійчук У.Ю. Передумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті
євроінтеграційних
намірів
України.
URL:
https://elar.nung.edu.ua/bifstream//23456789/5416/1/4799.pdf.
Пляцко С.Р. Пріоритетні напрями державного регулювання ринку електроенергії
України
в
контексті
Євроінтеграції.
URL:
https://ied.kpi.ua/wpcontent/uploads/2017/03/Пляцко.
Розпорядження Кабміну України від 18 серпня 2017 р. №605-р «Про схвалення
Енергетичної Стратегії України на період до 2035 року». Безпека,
енергоефективність,
конкурентоспроможність.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/lanes/show/605-2017_%Д1/%80.
Стрішенець О.М,, Павлов К.В. Особливості конкурентних відносин на регіональних
ринках нерухомості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:
Економіка. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. Вип.1 (47). Т.2. С. 35-38.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
385

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

Стрішенець О.М. Особливості функціонування інновацій в діяльності
газорозподільних підприємств. Актуальні проблеми управління соціальноекономічними системами : матеріали міжнар. Наук.-практ. Інтернет-конф. 2017 р.
(1). Луцьк. С. 162-163.
Стрішенець О.М., Павлов К.В., Павлов К.В. та [ін.] Механізм фінансово-кредитного
забезпечення енергоефективних заходів на об’єктах ЖБК та ОСБ. Кліматичні
фінанси: кол. моногр.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Карліна. Луцьк: ВежаДрук, 2017. С. 165-183.
Трансформація ринку електроенергії України: шлях від виробника до споживача
URL: https://issun.com/uaenergy/docs/power_markets_holikova.
Ущановський К.В. Вплив реформування ринку електроенергії України та діяльність
ОП
“НЕК”
“Укренерго”.
URL:
https://periodicals.karazin.ua/economy/arfide/riene/5390.
Фарокушний І.Д. Трансформація ринку електроенергії України в умовах
Європейської інтеграції. URL: https://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/03/
Ченерук Т. Використання відновлювальних джерел енергії - інвестиція в майбутнє.
URL:
https://ua.112.ua/mnenie/vykorystannia_vidnovlinvanykh_dzherel_enevhii_
investytsiia_v_maibutnie_43
Що нам дасть і що забере закон про ринок електроенергії. URL:
https:dt.zabere_zakon_pro_rinok_elektroenergiyi_240471.html.

References
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Hrebeshkov, O.M. (2010). «Information support of enterprise development: analytical
assessment of foreign and domestic practice». Formuvannia rynkovoi ekonomiky. №23,
рр. 177-189.
Dz'oba, A.H. (2014). «The effectiveness of the current organizational and economic
mechanism for managing investment and innovation activities of gas transmission
companies». So-tsial'no-ekonomichna intehratsiia Ukrainy v hlobal'nu innovatsijnu
ekonomiku: dosvid pid-pryiemstv ta rehioniv. [Socio-economic integration of Ukraine into
the global innovation economy: the experience of enterprises and regions]. Proceedings
of the International Scientific and Practical Conference on September 26-27, 2014.
Cherkasy. state technologist. university. Cherkasy: ChTTU, рр. 22-24.
Yerlimov, S. Formuvannia konkurentnykh rynkiv v Ukraini. [Formation of competitive
markets in Ukraine]. Available at: www.me.gov.ua/file/link//07824/file/UE102007_Er.pdf
Zakon pro rynok elektroenerhii: scho vin nam hotuie. [The law on the electricity market:
what
it
prepares
for
us].
Available
at:
https:
//24tv.ua/zakon_pro_rinok_electroenergiyi_2017_zhho_vin_nam_prineze_n807964
Kupchak, V.F., Pavlova, O.M., Pavlov, K.V., Lahodiienko, V.V. (2010). Formuvannia ta rehuliuvannia rehional'nykh enerhetychnykh system: teoriia, metodolohiia ta praktyka. [Formation
and regulation of regional energy systems: theory, methodology and practice]. Lutsk. Ukraine.
Lahodiienko, V.V. (2014). Suchasnyj rozvytok rehional'noho elektroenerhetychnoho
kom-pleksu. [Modern development of the regional electric power complex]. Efekty`vna
ekonomika. [Effective economy]. (electronic journal). №12. Available at:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4814
Natsional'nyj plan dij z vidnovliuval'noi enerhetyky na period do 2020 roku. [National
Renewable Energy Action Plan for the period up to 2020]. Available at:
https://zakon.rada.gov.ua/laneg/show/902-2014.
Pavlov, K.V. (2018). Otsinka konkurentospromozhnosti rehional'nykh rynkiv zhytlovoi
nerukhomosti Ukrainy. [Estimation of competitiveness of regional markets of residential
real estate of Ukraine]. PrAT «Volyns'ka oblasna drukarnia». Lutsk. Ukraine.

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
386

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

Pavlov, K.V., Pavlova, O.M. (2019). Formuvannia ta rehuliuvannia konkurentnykh vidnosyn
na rehional'nykh rynkakh zhytla Ukrainy. [Formation and regulation of competitive relations in the regional housing markets of Ukraine]. Vydavnytstvo «Teren». Lutsk. Ukraine.
Pavlova, O.M., Pavlov, K.V., Yakymchuk, A.Yu., Sorokopud, I.V., Haliant, S.R. (2020).
Enerhetychnyj rynok zakhidnoho rehionu Ukrainy. [Energy market of the western region
of Ukraine]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal "Internauka". Seriia: "Ekonomichni nauky".
[International scientific journal "Internauka"]. (electronic journal). №7. Available at:
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-7-6202.
Palijchuk, U.Yu. Peredumovy ta zasady liberalizatsii rynku elektroenerhii v konteksti
ievrointehratsijnykh namiriv Ukrainy. [Preconditions and principles of liberalization of the
electricity market in the context of Ukraine's European integration intentions].
Available at: https://elar.nung.edu.ua/bifstream//23456789/5416/1/4799.pdf.
Pliatsko, S.R. Priorytetni napriamy derzhavnoho rehuliuvannia rynku elektroenerhii
Ukrainy v konteksti Yevrointehratsii. [Priority directions of state regulation of the
electricity market of Ukraine in the context of European integration]. Available at:
https://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/03/Pliatsko.
Rozporiadzhennia Kabminu Ukrainy vid 18 serpnia 2017 r. №605-r «Pro skhvalennia
Enerhetychnoi Stratehii Ukrainy na period do 2035 roku». Bezpeka, enerhoefektyvnist',
konkurentospromozhnist'. [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 18,
2017 №605-r "On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035".
Security,
energy
efficiency,
competitiveness].
Available
at:
https://zakon.rada.gov.ua/lanes/show/605-2017_%D1/%80.
Strishenets', O.M,, Pavlov, K.V. (2016). «Features of competitive relations in regional real
estate markets. Scientific Bulletin of Uzhhorod University». Naukovyj visnyk
Uzhhorods'koho universytetu. Seriia: Ekonomika. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU «Hoverla»,
Issue 1 (47). Vol. 2, pp. 35-38.
Strishenets', O.M. (2017). «Features of the functioning of innovations in the activities of
gas distribution companies». Aktual'ni problemy upravlinnia sotsial'no-ekonomichnymy
systemamy. [Actual problems of management of social and economic systems]. Proceeding
of intern. Scientific-practical Internet conference mizhnar. № 1. Lutsk, рр. 162-163.
Strishenets', O.M., Pavlov, K.V., Pavlov, K.V. ta [in.] (2017). Mekhanizm finansovo-kredytnoho zabezpechennia enerhoefektyvnykh zakhodiv na ob'iektakh ZhBK ta OSB. Klimatychni
finansy. [Mechanism of financial and credit provision of energy efficiency measures at HBC
and OSB facilities. Climate finance]. In Karlina, M.I. (ed.). Vezha-Druk, pp. 165-183.
Transformation of the electricity market of Ukraine: the path from producer to consumer.
Available at: https://issun.com/uaenergy/docs/power_markets_holikova.
Uschanovs'kyj, K.V. Vplyv reformuvannia rynku elektroenerhii Ukrainy ta diial'nist' OP
“NEK” “Ukrenerho”. [The impact of reforming the electricity market of Ukraine and the
activities
of
Ukrenergo].
Available
at:
https://periodicals.karazin.ua/economy/arfide/riene/5390.
Farokushnyj, I.D. Transformatsiia rynku elektroenerhii Ukrainy v umovakh Yevropejs'koi
intehratsii. [Transformation of the electricity market of Ukraine in the conditions of
European integration]. Available at: https://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/03/
Cheneruk, T. Vykorystannia vidnovliuval'nykh dzherel enerhii – investytsiia v majbutnie.
[The use of renewable energy sources – an investment in the future]. Available at:
https://ua.112.ua/mnenie/vykorystannia_vidnovlinvanykh_dzherel_enevhii_
investytsiia_v_maibutnie_43
Scho nam dast' i scho zabere zakon pro rynok elektroenerhii. [What will give us and what
will take away the law on the electricity market]. Available at:
https:dt.zabere_zakon_pro_rinok_elektroenergiyi_240471.html.

Стаття надійшла до редакції 10.08.2020 р.
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
387

УДК 338.242.2:631.11
DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-46
Світлана Володимирівна ВОВЧОК
кандидат економічних наук,
старшии викладач кафедри публічного управління та адміністрування,
Сумськии національнии аграрнии університет
ORCID ID: 0000-0001-7221-5201
E-mail: svitlana.vovchok@snau.edu.ua
Людмила Валеріївна СЛЮСАРЕВА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства,
Університет державної фіскальної служби України
ORCID ID: 0000-0002-6845-9307
E-mail: kaf.economik@gmail.com
СТАЛИЙ ТА КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
ЕКОНОМІКИ
Вовчок, С. В. Сталии та конкурентнии розвиток підприємств аграрного сектору
економіки / Світлана Володимирівна Вовчок, Людмила Валеріївна Слюсарева
// Українськии журнал прикладної економіки. – 2020. – Том 5. – № 4. – С. 388 – 394. – ISSN
2415-8453.
Анотація
Вступ. Сталий розвиток як глобальне явище сприяє та обумовлює взаємозалежності
факторів у всіх функціональних сферах діяльності. Актуальність організації й управління
ринковою діяльністю аграрних підприємств та інших суб’єктів аграрної економіки
зростає у зв’язку із загостренням конкуренції на аграрному ринку як з боку вітчизняних,
так і з боку зарубіжних товаровиробників. Процес виробництва сільськогосподарської
продукції триває місяці, тому на етапі визначення виробничої програми аграрного
підприємства дуже важко вчасно реагувати на зміни попиту споживачів і підвищувати
конкурентоздатність товару в межах уже сформованих схем виробництва на ринках.
Метою статті є визначення ключових детермінант забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств та інших суб’єктів аграрної економіки на засадах
сталого розвитку.
Результати. Встановлено, що концепція сталого розвитку здійснює значний вплив на
методологію визначення проблем та їх розвиток, розгляд їх з позиції взаємозв’язку,
взаємодії та взаємозумовленості окремих складових, які забезпечують економічне
зростання, охорону навколишнього середовища та соціальний прогрес. Обґрунтовано,
що формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на засадах сталого розвитку має відбуватися з врахуванням двох суттєвих
принципів: по-перше, це формування збалансованого зв’язку в тріаді економіка, екологія
та соціальна сфера, що означає оптимальне використання в інтересах людини і
природи тих ресурсів, які дає економічний розвиток; по-друге, розв’язання завдань
виробництва на основі впровадження відповідальних інновацій, пов’язаних з розвитком
не лише на сучасному етапі, а й з урахуванням інтересів прийдешніх поколінь.
Ключові слова: сталий розвиток, конкурентний розвиток, фактори сталого розвитку,
чинники конкурентоспроможності, управління конкурентоспроможністю.
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SUSTAINABLE AND COMPETITIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR
ENTERPRISES OF THE ECONOMY
Abstract
Introduction. Sustainable development as a global phenomenon contributes to and determines
the interdependence of factors in all functional areas of activity. The urgency of organizing and
managing the market activities of agricultural enterprises and other subjects of the agrarian
economy is growing due to the intensification of competition in the agricultural market by both
domestic and foreign producers. The process of agricultural production lasts for months, so at the
stage of determining the production program of an agricultural enterprise it is very difficult to
respond in time to changes in consumer demand and increase the competitiveness of goods within
the already established production schemes in the markets.
The purpose of the article is to identify key determinants of ensuring the competitiveness of
agricultural enterprises and other agricultural entities on the basis of sustainable development.
Results. It is substantiated that the concept of sustainable development has a significant impact on
the methodology of identifying problems and their development, considering them from the
standpoint of interconnection, interaction and interdependence of individual components that ensure
economic growth, environmental protection and social progress. It is also substantiated that the
formation of mechanisms for managing the competitiveness of agricultural enterprises on the basis of
sustainable development should take into account two essential principles: firstly, it is the formation
of a balanced relationship in the triad – economy, ecology and social sphere, which means optimal use
of human and nature resources provided by economic development; secondly, the solution of
production problems based on the introduction of responsible innovations related to development not
only at the present stage, but also taking into account the interests of future generations.
Key words: sustainable development, competitive development, factors of sustainable development, factors of competitiveness, competitiveness management.
JEL classification: Q13
Вступ
Аграрнии сектор економіки України функціонує у складніи економічніи ситуації.
Погіршення технічного і технологічного стану виробництва, криза платежів, пасивна
інвестиціина діяльність, втрата традиціиних ринків збуту, повільна структурна
перебудова призводять до простоювання великої кількості підприємств і виробництв.
Формування цивілізованих ринкових відносин в Україні вимагає вивчення теоретичних
передумов у питаннях забезпечення конкурентоспроможності підприємств. У країнах
розвиненого агробізнесу продовольчии ринок знаходиться під постіиною увагою
вчених і практиків. Для цього ринку характерна наявність конкурентної боротьби
різного виду и інтенсивності. Актуальність організації і управління ринковою діяльністю аграрних підприємств та інших суб’єктів аграрної економіки зростає у зв’язку із
загостренням конкуренції на аграрному ринку як з боку вітчизняних, так і з боку
зарубіжних товаровиробників. Процес виробництва сільськогосподарської продукції
триває місяці, тому на етапі визначення виробничої програми аграрного підприємства
дуже важко вчасно реагувати на зміни попиту споживачів і підвищувати конкурентоздатність товару в межах вже сформованих схем виробництва на ринках.
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Проблематику взаємозв’язку сталого та конкурентного розвитку економіки
відображено в працях таких провідних науковців, як Н. Басюркіної, О. Гука, М. Дем’яненка, Ю. Данька, О. Длугопольського, Л. Забуранної, В. Лагодієнка, П. Макаренка, О. Митяи, Р. Мудрака, О. Ніфатової, В. Онегіної, Ю. Петрушенка, О. Попової, А. Ужви, М. Хвесика,
І. Чаиковськии та інших [1-13]. Проте, низка питань все ж таки залишилася поза увагою
та потребує додаткового теоретико-методологічного опрацювання.
Мета дослідження
Метою статті є визначення ключових детермінант сталого та конкурентного
розвитку підприємств аграрного сектору економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження
Концепція сталого розвитку здіиснює значнии вплив на методологію визначення
проблем та їх розвиток, розгляд їх з позиції взаємозв’язку, взаємодії та взаємозумовленості окремих складових, які забезпечують економічне зростання, охорону навколишнього середовища та соціальнии прогрес. Аналогічнии підхід має бути витримании
i до узгодження локальних, регіональних та міжнародних інтересів. Сталии розвиток як
глобальне явище сприяє та обумовлює взаємозалежності факторів в усіх функціональних сферах діяльності.
Концепція сталого розвитку передбачає задоволення поточних потреб
нинішнього покоління без посягань на потреби та можливості маибутніх поколінь.
Усвідомлення необхідності змін орієнтирів суспільного розвитку перш за все пов’язане
з турботою про проблеми наступних поколінь людеи. На сьогодні можна виділити деякі
характеристики концепції сталого розвитку:
✓ потреба рівності та справедливості в забезпеченні прав на розвиток, з одного
боку – щодо теперішніх та майбутніх поколінь, а з іншого боку - між багатими та бідними
вже сьогодні;
✓ використання перспективного підходу до програм розвитку;
✓ побудова моделей та програм розвитку на основі системного підходу як до
цілого, так i складових частин;
✓ розуміння значущості, взаємозв’язку та взаємозалежності усіх рівнів сталого
розвитку, від локального до міжнародного;
✓ усвідомлення значення свого внеску у вирішення проблем виживання та в
безпеку глобального розвитку.
В сучасних умовах сталии розвиток вимагає глобальної солідарності, глобальної
інтеграції, синхронізації та координації розвитку національних економік та секторів
різних країн на локальних та міжнародних рівнях. Він має характеризуватися певними
параметрами стіикості, які б забезпечували життєдіяльність людеи, суспільства,
екосистем протягом тривалого часу як єдиної системи, а не тільки окремих її складових.
Це потребує введення нових критеріїв споживання ресурсів, що характеризують не
валові показники, а питомі – в розрахунку на душу населення [10].
Щодо компонентів сталого розвитку, то на сьогодні ними можуть бути такі, як
соціалізація, державне регулювання, суспільна відповідальність, екологічність, безпека,
інформатизація, власність, корпоративна система, ринкове регулювання, інтелектуалізація, транснаціоналізація. Зазначені компоненти виступають не лише як статичні, а
насамперед як динамічні механізми організації та функціонування національної,
регіональної та світової економіки, поєднання або взаємнии вплив яких певним чином
дозволяє визначати зміст та структуру моделі.
Класична система чинників, які забезпечують рівень конкурентоспроможності,
складається із таких елементів:
1. конкурентоспроможність продукції (якість, ціна, рівень споживчої переваги та
задоволення);
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2020 рік. Том 5. № 4.
390

2. конкурентоспроможність
ресурсного
потенціалу
(рівень
технікотехнологічного оснащення, виробничо-сировинна структура, кадрове забезпечення та
фінансово-інноваційні можливості;
3. конкурентоспроможність організаційного потенціалу та системи менеджменту
(форма господарювання і власності, організаційна структура, структура управління та
функції, механізми управління, гнучкість та оперативність менеджменту);
4. конкурентоспроможність інформаційно-маркетингових і комунікаційних
зв’язків (система внутрішньої і зовнішньої інформації з постачальниками, споживачами,
інвесторами, потенційними клієнтами).
Сукупність факторів, які впливають на процес формування конкурентоспроможності підприємства, різні вчені поділяють за різними ознаками. Залежно від сфери
походження фактори, що впливають на конкурентоспроможність, поділяються на
науково-технічні, організаціино-економічні, соціальні, екологічні, політичні.
Науково-технічні фактори відображають стан та динаміку науково-технічного
прогресу, рівень техніки та технології, продуктивність та надіиність устаткування,
гнучкість виробничих процесів тощо.
Організаціино-економічні фактори відображають, з одного боку, стадію циклу
розвитку економіки, розвиток інтеграціиних процесів у економічному просторі,
загальногосподарську та галузеву кон’юнктуру, методи та механізми регулювання
господарської діяльності на рівні держави, регіонів та галузеи; з іншого боку ці фактори
характеризують структуру та ефективність системи управління підприємства, рівень
організації иого маркетингової та фінансово-економічної діяльності, характер
організації виробничих процесів та організації праці, ступінь ефективності створених на
підприємстві систем прогнозування, стратегічного та поточного планування,
моніторингу та оперативного регулювання тощо.
Соціальні фактори відображають стан та динаміку соціальних процесів, що
відбуваються на макро- та мікрорівнях. Вплив цієї групи факторів на
конкурентоспроможність підприємства є двобічним: з точки зору маркетингового
аспекту, вони здіиснюють суттєвии вплив на рівень, динаміку та специфічні особливості
попиту на кожному конкретному ринку, а значить певною мірою впливають на
конкурентоспроможність продукції, що виробляється тим чи іншим підприємством; з
позиції економічної ефективності ці фактори певною мірою відбиваються на рівні
ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
Екологічні фактори характеризують взаємозв’язок виробничо-економічної
діяльності підприємства зі станом оточуючого природного середовища.
Політичні
фактори
здіиснюють
суттєвии
вплив
на
рівень
конкурентоспроможності підприємства, що наияскравіше виявляється при реалізації
продукції підприємства на зовнішніх ринках, або при придбанні імпортних ресурсів.
У цілому для досягнення довготривалого успіху робота по забезпеченню
конкурентоспроможності підприємства має здіиснюватися в усіх сферах та по всіх
аспектах иого діяльності. Звідси випливає, що ми можемо виділити наступні групи
факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства:
✓ виробничі – ключове значення мають номенклатура й асортимент товарів,
якість продукції та можливі обсяги її виробництва, характер технології, масштаби
виробництва, забезпеченість основними видами ресурсів, якість ресурсів (для
сільського господарства велике значення має якість землі), інноваційний характер
виробництва;
✓ маркетингові – ключове значення мають дослідження і прогнозування ринку,
система просування та збуту товару, ціноутворення, рекламна діяльність,
обслуговування споживача;
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✓ фінансові – ключове значення мають ступінь ліквідності, активність,
доходність, платоспроможність підприємства, залучення зовнішніх фінансових ресурсів,
інвестування наявних коштів, загальний фінансовий стан підприємства;
✓ інноваційні – ключове значення мають здійснення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) власними силами, використання
запозичених результатів НДДКР, ступінь оновлюваності продукції, технології, ступінь
використання інформаційних технологій;
✓ кадрові та організаційно-культурні – ключове значення мають кількісний та
якісний склад персоналу, тип лідера, характер організаційних цінностей, комунікації та
процедури;
✓ управлінські – ключове значення мають тип організаційної структури
управління (ОСУ), гнучкість та раціональність ОСУ, стиль та методи управління,
адаптаційні можливості, гнучкість та гомеостатичність підприємства.
Для реального втілення даної ідеї необхідно акумулювати наведені вище фактори
впливу на процес формування конкурентоспроможності підприємства у цілісну систему,
яка б не тільки визначала ступінь впливу зазначених факторів на об’єкт (тобто, процес
формування конкурентоспроможності), але и враховувала б їх взаємозв’язок – силу та
напрям їх взаємовпливу та давала б можливість спрогнозувати поведінку об’єкта при
різних можливих варіантах впливу даних факторів [3].
На жаль, на дании момент у сучасніи літературі не існує оптимального наукового
підходу, якии би задовольняв дані вимоги. На нашу думку, одним із варіантів вирішення
даної проблеми може стати використання методу когнітивного моделювання ситуаціи
з високим ступенем невизначеності.
Однією з вагомих причин гальмування інноваціиного процесу в аграрному
секторі є відсутність коштів на створення інноваціиного товару. Як варіант розв’язання
цієї проблеми може бути проведення прикладних досліджень завдяки внутрішнім
ресурсам, потім їх результати можна пропонувати споживачам. Потрібно враховувати
важливість успішного маркетингу в реалізації нового товару. Також необхідно створити
проміжні ланцюги між виробниками і споживачами продукції.
Ці заходи із стимулювання інноваціиного процесу, де головна роль відводиться
державі, мають сприяти подоланню наявного суттєвого відставання аграрного сектору
України від розвинених країн світу, виробництву конкурентоспроможної продукції,
можливості збільшення експорту готової продукції на зовнішні ринки.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, варто узагальнити, що концепція сталого розвитку здіиснює значнии
вплив на методологію визначення проблем та їх розвиток, розгляд їх з позиції
взаємозв’язку, взаємодії та взаємозумовленості окремих складових, які забезпечують
економічне зростання, охорону навколишнього середовища та соціальнии прогрес.
Формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
на засадах сталого розвитку має відбуватися з урахуванням двох суттєвих принципів:
по-перше, це формування збалансованого зв’язку в тріаді економіка, екологія та
соціальна сфера, що означає оптимальне використання в інтересах людини і природи
тих ресурсів, які дає економічнии розвиток; по-друге, розв’язання завдань
виробництва, на основі впровадження відповідальних інноваціи, пов’язаних з
розвитком не лише на сучасному етапі, а и з урахуванням інтересів приидешніх
поколінь.
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Annotation
Introduction. The article presents a study of the current food security management system at the
macro and micro levels in a dynamic business environment. Monographic, economic-statistical
and abstract-logical scientific methods of economic research are used.
The purpose of this article is a comprehensive study of the food security management system at
the macro and micro levels in a dynamic business environment.
Results. The main actual tasks of the economic security system of the enterprise are determined.
The basic principles that increase the efficiency of the food security system (system, timeliness,
continuity, planning) are presented. The modern technique of the food security system is
determined. Among the main trends in the development of the food security system are
fluctuations in the share of agriculture in GDP, a decrease in the share of those employed in
agriculture from the total number of people employed in the country's economy and an increase
in the index of agricultural production. These main factors may indicate a significant increase in
labor productivity in agriculture and the instability of the grain market in the world. The scientific
novelty in this article is the systematization of a set of modern administrative, insurance, legal,
economic, security, regime, judicial and other measures to protect against unlawful
encroachment, minimize or avoid possible losses.
Conclusions. The offered basic personnel have practical value in the presented scientific research;
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information-analytical; economic; legal; technical and technological; resource activities carried
out in the process of food security management at the macro and micro levels in a dynamic
business environment. Prospects for further research in this area should be directed to the
integrated system of food safety diagnostics as a set of interrelated organizational and
legal measures carried out by special bodies, services, units aimed at protecting the important
interests of individuals, organizations, regions and the state from illegal actions by real and / or
potential individuals and / or legal entities that may lead to losses from food security breaches at
the macro and micro levels in a dynamic business environment.
Key words: management, food security, development, strategy, diagnostic system, business
environment.
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УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО БІЗНЕС–
СЕРЕДОВИЩА
Анотація
Вступ. В статті представлено дослідження актуальної системи управління
продовольчою безпекою на макро- та мікрорівнях в умовах динамічного бізнес–
середовища. Використано монографічний, економіко-статистичний та абстрактнологічний наукові методи економічних досліджень.
Метою даної статті є комплексне дослідження системи управління продовольчою
безпекою на макро- та мікрорівнях в динамічному бізнес-середовищі.
Результати. Визначено основні актуальні завдання системи економічної безпеки
підприємства. Представлені основні принципи, що підвищують ефективність системи
продовольчої безпеки (системність, своєчасність, безперервність, плановість).
Визначено сучасну методику системи забезпечення продовольчої безпеки. Серед основних
тенденцій розвитку системи продовольчої безпеки зазначено коливання питомої ваги
сільського господарства у ВВП, зниження питомої ваги зайнятих у сільському
господарстві від загальної кількості зайнятих у економіці країни та ріст індексу
сільськогосподарського виробництва. Дані основні фактори можуть свідчити щодо
суттєвого збільшення продуктивності праці в сільському господарстві та
нестабільності функціонування ринку зернових культур в світі. Наукову новизну в даній
статті представляє систематизація комплексу сучасних управлінських, страхових,
правових, економічних, охоронних, режимних, судово–правових та інших заходів із захисту
від незаконних посягань, мінімізації або уникнення можливих втрат.
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Висновки. Практичну значущість в представленому науковому дослідженні мають
пропоновані основні кадрові; інформаційно–аналітичні; економічні; правові; техніко–
технологічні; ресурсні заходи, що здійснюються в процесі управління продовольчою
безпекою на макро- та мікрорівнях в умовах динамічного бізнес–середовища. Перспективи
подальших досліджень в даному напрямку слід спрямувати на інтегральну систему
діагностики продовольчої безпеки як комплексу взаємозв’язаних заходів організаційно–
правового характеру, які здійснюються спеціальними органами, службами, підрозділами,
спрямованих на захист важливих інтересів особи, організацій, регіонів і держави від
протиправних дій з боку реальних та/або потенційних фізичних та/або юридичних осіб,
які можуть призвести до втрат від порушення продовольчої безпеки на макро- та
мікрорівнях в умовах динамічного бізнес–середовища.
Ключові слова: управління, продовольча безпека, розвиток, стратегія, система
діагностики, бізнес–середовище.
JEL classification: Q18
Introduction
The food security system is implemented through the provision of pre-planned strategic
goals based on the use of internal environmental factors and reserves with the use of effective
interaction with environmental stakeholders. Adverse environmental factors include: illegal
activities of various structures, unreliable business partners, as well as dishonest actions of
administrative bodies endowed with power. Implicit dangers and factors are caused by acts of
passivity (including intentional and unintentional), discrediting reputation, problems with
logistics, conflicts with competitors, and so on. The analysis of the above threats shows that
reliable food security can be only with a comprehensive and systematic approach to its
organization, which actualizes the research topic.
Food security management in a dynamic business environment has been studied by a
wide range of scientists, among whom the greatest contribution was made by I. Artimonova,
T. Gurgula, M. Zos-Kior, E. Kirilyuk, S. Kornovenko, O. Svatyuk, G. Shary, etc. At the same time,
given the rather extensive scientific field of this issue, the consideration of food safety
management under market conditions requires a continuous review. The food security system
is defined as a set of special structures, tools and measures that ensure the security of business
from explicit and implicit factors. In this case, in addition to sufficiency, accessibility and
independence, the system can be characterized by a set of management, insurance, legal,
economic, security, judicial and other actions against unlawful encroachment, minimization or
avoidance of damage [5; 9].
Taking into account the full range of possible threats, all resources involved in economic
activities are subject to protection. Areas of protection [5; 8; 11]: physical protection of food
infrastructure facilities; protection of intangible assets and intellectual property, protection of
information networks, software; legal security; safety, security of personnel, security of
business relations.
The main tasks of the enterprise economic security are the protection of the rights and
interests of the state; collection, analysis, evaluation of security data; analysis of partners and
competitors; finding, preventing and terminating possible illegal activities or inaction of
interested actors; preservation of material values; attracting the necessary information for the
development of optimal management decisions on the development of strategy and tactics, etc.
Basic principles that increase the efficiency of the food security system are as follows [5;
7; 11]: systematic – the development of such a food security system that can provide protection
from dangers and threats, unforeseen circumstances; the food security program should be the
basis for the integrated use of forces and means; timeliness – detection of various destructive
elements, taking measures to prevent harmful effects; continuity – the food security system
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must be built on an ongoing basis; planning – systematization in the functioning of the food
security system.
Among others, the following safety criteria are distinguished:
- food independence – the criterion of adequacy of food consumption (energy value of
the daily per capita diet should be not less than 2.5 thousand kcal). Indicators of the country's
food independence are the share of food imports in total food consumption. A similar
importance belongs to the share of domestic products in providing the agricultural industries
with basic production resources;
- the criterion of adequacy of food consumption is the ratio of the actual level of per
capita consumption of basic food products to scientifically sound (medically recommended)
norms of healthy nutrition;
- the criterion of affordability of food consumption (expenditures for food needs should
not exceed 60% of the family budget). Indicators of the criterion of affordability of food
consumption are the ratio of the cost of the annual shower set of food products, which
corresponds to scientifically sound (medically recommended) norms of healthy eating, to the
annual shower income [7].
The physical availability of food products is also important, which is characterized by
the satisfaction in the necessary assortment on the territory of the state and its respective
conditions; followed by economic availability of food products, which is determined by the
ability of the population, regardless of their residence and social status, to consume food; safety
of consumer goods for consumers, which meets the effective functioning mechanism of
production and sale prevention of low-quality satisfactory goods.
Some scientists consider it necessary when calculating the level of food security to
calculate the stocks of food in relation to the possible volume of consumption in the market;
dynamics of grain production in the main countries-impotepax of grain (India, China, etc.); the
share of final stocks of grain crops in the total volume of their production; the dynamics of grain
production in countries with a shortage of food products, which arose as a result of low
incomes; the volume of deliveries of the five main world exporters of wheat and corn to the
needs of importers; dynamics of export prices for basic types of grain, etc. [6].
Actions to ensure food security have uniform provisions, which are set out in a
comprehensive program and strategic plans in areas and subtypes of security.
The purpose and objectives of the article
The purpose of the article is to study the food security management system in a dynamic
business environment.
Presenting main material
The methodology of the food security system has the following stages [1; 3; 7; 11]: the
specifics of business, niche analysis; study of food security threats and data on crisis situations,
causes and ways to overcome them; audit of existing food security tools and their compliance
with the identified threats; creation of a new food security system and a plan to eliminate the
shortcomings obtained during the audit; development of proposals to improve the food security
system, calculation of all types of necessary resources; development of a monthly expenses
budget for the operation of the food security system; management approval of the new system
model and its financing; creation of a new food security system; determining the effectiveness
of the existing system, and its further improvement.
To provide an example, we present data on the largest exporters of grain crops in the
world (table 1) by the share of agriculture in GDP, the share of those employed in agriculture
from the total number of people employed in the country's economy and the index of
agricultural production. Ukraine leads in the growth rate of the agricultural production index
in 2020/2010. Among the main trends are fluctuations in the share of agriculture in GDP, a
decrease in the share of people employed in agriculture from the total number of people
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employed in the country's economy and an increase in the index of agricultural production.
These factors may indicate a significant increase in labor productivity in agriculture and the
instability of the grain market in the world.
Table 1. The Largest Exporters of Cereals in the World
The share of people
employed in agriculture
Index of agricultural
The share of agriculture
from the total number of production (2004-2006 =
in GDP, %
Countries
people employed in the
100%), %
economy, %
2010 y. 2015 y. 2020 y. 2010 y. 2015 y. 2020 y. 2010 y. 2015 y. 2020 y.
EU
1,6
1,5
1,5
2,4
2,1
1,8
102
106
103
Australia
2,4
2,6
2,8
3,2
2,6
2,5
95
108
104
Canada
1,6
2,0
2,0
1,8
1,6
1,4
103
110
113
RSA
2,6
2,3
2,4
4,9
5,6
5,0
117
122
117
USA
1,0
1,0
0,8
1,4
1,4
1,3
106
112
117
Argentina
8,5
6,1
7,2
1,3
0,3
0,1
112
131
131
Brazil
4,8
5,0
5,1
12,6
10,2
9,1
122
139
136
Kazakhstan
4,7
5,0
4,7
28,3
18,0
15,4
106
131
139
Russia
3,8
4,3
3,5
7,7
6,7
5,6
99
131
139
Ukraine
8,4
14,2
12,0
20,3
15,3
14,1
107
135
153

The growth rate
of the index of
agricultural
production in
2020/2010, %
1
9
10
0
11
19
14
33
40
46

Source: compiled by the author on the basis of materials [4]
The food security system should be preventive in nature, and the criteria for assessing
the reliability and effectiveness are [2; 6; 9]:
ensuring stable operation of the industry, preservation and increase of finances and
material values;
prevention of crises, various emergencies that are related to the actions of external or
internal adversaries.
Food security difficulties also arise for any organization not only during a crisis, but also
when working in a stable economic environment. Thus, the complex of the solved target tasks
has essential difference.
The problems of many organizations lie in the lack of demand for products in markets,
customs and currency barriers; in the inability to compete; unavailability of investment resources,
etc. In this situation, it is necessary to develop a food security strategy, which should include [9]:
characteristics of threats (external and internal);
formulation and monitoring of factors that strengthen or destroy the stability of its
socio-economic situation in the short and medium term;
development of economic policy, covering the accounting system, which affects the
direction of action to implement the strategy.
The implementation of the food security strategy takes place in [6; 8; 10]:
organization of the coordination center;
formation and approval of strategy methodological support;
resource revenue and targeted use of resources.
The food security system is an architecture of interacting and synergistically related
measures of managerial, administrative nature, carried out by relevant structures,
organizations, business elements aimed at protecting the most important interests of an
individual, organization, region or other market participants from unfair actions of other
market stakeholders causing destructive consequences in the future.
The main activities carried out in the process of food security management are as
follows [5; 7; 11]:
personnel – to eliminate risks;
information-analytical – are carried out to make effective management decisions related
to strategy and tactics, to take preventive measures or to prevent threats to food security;
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economic – ensuring a high level of competitiveness on the basis of effective
management and marketing;
legal – monitoring of new legal acts on food security, active application of laws, by-laws
in the struggle for the interests of business entities;
technical and technological – achieving the level of development of production capacity
in the agri-food sector, innovation policy, timely renewal of fixed assets;
resource – providing resources: economic, material, labor.
When assessing the level of food security, the generally accepted line of approaches is
used, i.e. the protective approach; sustainable approach; evolutionary approach; process
approach; competitive approach; harmonization approach.
Due to the fact that food security is a complex multifactorial category, all approaches
should be considered in combination. Accordingly, food security should be understood as a
comprehensive description of the results for the state, obtained through the efficient use of its
resources, aimed at achieving goals and protection from threats to the external and internal
environment.
The formation of a food security system, like any system, is based on principles. At the
same time, there is no consensus among scientists on their formation and application, which
determines the relevance of systematization of food security principles.
Modern scientists consider the "security system" and the "food security system" from
the viewpoint of different hierarchical levels, from different positions. Functional components
of food security are economic, intellectual and personnel, technical-technological, politicallegal, informational, ecological, power.
Principles of the food security system are priority of preventive measures, legality,
integrated use of forces and means, coordination and interaction, competence, economic
feasibility, planned basis of activity, system.
The concept of safe operation should include the formation of the management system
foundations, which is aimed to create the conditions for sustainable operation and regular
satisfaction of security needs. This concept operates with its own concepts, such as "threat",
"risk", "crisis", "food security strategy".
According to system theory, in each system there are thresholds of sensitivity,
vulnerability and decay.
To ensure safe operation, the system must be constantly waiting for signals from the
external and / or internal environment, which "trigger" the mechanism of negative or positive
changes and adequate response to them. Accordingly, there are basics of diagnosing the
environment (external and internal), namely:
1) The assessment of environmental factors should be carried out in order to inform
about opportunities and threats. The results of the analysis are used to develop measures to
achieve and maintain a sufficient level of food security.
2) To obtain information about the state and trends of internal and external factors in
the course of substantiation of strategic directions, a method of comprehensive analysis is
required, which is characterized by the following sections:
threat assessment;
assessment of the main factors of threats from the internal environment;
regular analysis of the state and development of the external environment;
analysis and assessment of world development trends;
formulation of the functioning zone in the country;
predicting the impact of changes in environmental factors on the country.
The main element of food security is diagnostics, which in this context pursues the
following goals [8]:
identification of factors of food security violation;
formulation of the area of operation;
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forecast of the area of operation in the future with further determination of measures to
neutralize negative trends and calculation of costs for the application of these measures;
analysis of the state of competing countries and partner countries.
Achieving and maintaining a stable level of food security is impossible without the
application in the development and implementation of any projects (plans, strategies) on the
probability of failure to achieve certain indicators, i.e. the level of risk. Almost no modern
methods of risk and environmental research are comprehensive and they are not aimed at
systematic reporting of adverse or favorable trends in the internal and external environments.
The method of scanning the internal and external environments is essentially a more
comprehensive method of food security risk analysis. It allows assessing the features of the
internal and external environment, namely, changes are analyzed by constructing "chains of
phenomena".
Thus, the creation of an organizational and economic mechanism for maintaining the
appropriate level of food security requires regular systematic diagnosis of the quality of
existing food potential in order to eliminate the possibility of security breaches and crises, as
well as to enable the country and its regions to withstand external environmental factors.
The important condition for maintaining food security is the presence of an
organizational structure for managing this system, which is able to adapt to an unstable
external environment, as well as a mechanism for applying favorable global and regional trends
that are emerging. Effectively, the functions of achieving and maintaining food security are
implemented through the separation in the organizational management structure of the
organizational unit, namely the food security service.
Conclusions and prospects for further explorations
Thus, the architectonics of food security should be understood as a synergistic set of
elements, systems, measures that create security from implicit and explicit threats in a
turbulent environment. Such architecture should be formed on the basis of interrelated
administrative, organizational, regulatory, financial, managerial, regime measures of a
regulatory nature to protect against dishonest actions aimed at eliminating or at least
minimizing losses in the course of operating activities. Methods of food safety diagnostics are a
pre-developed procedure of interconnected methods of organizational, economic and
regulatory nature, which are planned by authorized bodies, functional units, aimed at ensuring
and guaranteeing the important interests of business entities, organizations, regions and the
state from unfair influence by individual market stakeholders, which may result in financial or
reputational losses.
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Анотація
У статті представлено дослідження менеджменту інноваційних проектів з
ресурсозбереження підприємств агропродовольчої сфери на основі діджиталізації.
Використано монографічний, системний аналіз, економіко–математичне моделювання
та абстрактно-логічний методи економічних досліджень. Основними результатами
дослідження можна визначити запропоновану удосконалену методику визначення
економічної ефективності зазначених проектів шляхом оцінювання ризику кожного
заходу, що входить до складу проекту окремо і проекту в цілому. У зв’язку з цим: відбір
заходів до складу певного інноваційного проекту з енерго– та ресурсозбереження на основі
діджиталізації повинен бути заснований на визначенні максимальної економічної
ефективності та мінімального рівня ризику кожного з них; оптимальна з огляду на
ризикованість структура проекту забезпечується за рахунок ефективної диверсифікації
ризиків, що полягає у підборі заходів, спрямованих на економію енергії та різнорідних видів
ресурсів; зниження рівня ризиків має забезпечуватися впровадженням ефективної
системи управління підприємств агропродовольчої сфери, орієнтованої на реалізацію
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проектів енерго– та ресурсозбереження на основі діджиталізації. Наукову новизну
представляє система менеджменту енерго– та ресурсозберігаючими інноваціями на
підприємствах агропродовольчої сфери на основі діджиталізації. Практичну значущість
має запропонована методика оцінювання економічної ефективності інноваційних
проектів з енерго– та ресурсозбереження, що може бути використана у процесі
комплексного менеджменту енерго– та ресурсозберігаючими інноваціями на основі
діджиталізації на підприємствах агропродовольчої сфери шляхом реалізації базових
стандартів управління ресурсами з урахуванням можливих ризиків. Перспективи
подальших досліджень слід спрямувати на удосконалення механізму управління
підприємствами агропродовольчої сфери, його орієнтації на програмно–цільове
планування та гнучкі організаційні структури управління, що забезпечують розвиток
зазначених суб’єктів господарювання в умовах жорсткої конкуренції та постійних змін
навколишнього середовища.
Ключові слова: менеджмент, інноваційні проекти, ресурсозбереження, підприємства
агропродовольчої сфери, діджиталізація.
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INNOVATIVE PROJECTS MANAGEMENT OF RESOURCE SAVING AT AGRICULTURAL
ENTERPRISES BASED ON DIGITALIZATION
Abstract
The article presents a study of the innovative projects management for resource saving of agrifood enterprises on the basis of digitalization. Monographic, system analysis, economicmathematical modeling and abstract-logical methods of economic research are used. The main
results of the study can determine the proposed improved method of determining the economic
efficiency of these projects by assessing the risk of each measure that is part of the project partly
and as a whole. In this regard, the selection of measures for a particular innovative project on
energy and resource saving taking into account digitalization should be based on determining the
maximum economic efficiency and minimum risk of each of them; optimal, in terms of risk, the
project structure is ensured through effective risk diversification, which consists of the selection of
measures aimed at energy saving and diverse types of resources; Risk reduction should be ensured
by the introduction of the effective management system of agri-food enterprises focused on the
implementation of energy and resource saving projects based on digitalization. The scientific
novelty is represented by the proposed system of energy and resource-saving innovation
management at the agri-food enterprises on the basis of digitalization. The practical importance
is presented by the proposed method of assessing the economic efficiency of innovative projects for
energy and resource saving, which can be used in the process of integrated management of energy
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and resource-saving innovations based on digitalization in agri-food enterprises by implementing
basic standards of resource management. The use of the proposed method of assessing the
economic efficiency of innovative energy and resource conservation projects based on
digitalization will quickly improve solutions in the process of integrated management of energy
and resource-saving innovations in agri-food enterprises by implementing basic standards of
resource management taking into account possible risks. Prospects for further research should be
aimed at improving the management mechanism of agri-food enterprises, its focus on programtarget planning and flexible organizational management structures that ensure the development
of these entities in conditions of fierce competition and constant changes in the environment.
Keywords: management, innovative projects, resource saving, agri-food enterprises,
digitalization.
JEL classification: O13; O31; Q13
Вступ
В умовах посилення процесів інтеграції національних економік у світове
господарство однією з головних умов, що забезпечує стабільний розвиток економіки
будь–якої країни, є впровадження та оптимізація використання енерго– та
ресурсозберігаючих інновацій на основі діджиталізації. При цьому використання
зазначених нововведень найбільш актуальним є для підприємств агропродовольчої
сфери через високий рівень споживання ними сировини, допоміжних матеріалів, палива
та енергії. Однак, менеджмент енерго– та ресурсозберігаючих інновацій на основі
діджиталізації ускладнюється дефіцитом інвестицій в агропродовольчу сферу в цілому,
низькою ефективністю використання власних фінансових ресурсів кожним окремим
підприємствам агропродовольчої сфери, високим рівнем кредитного ризику, що
властивий інноваційним проектам. У зв’язку з цим пріоритетною задачею у розвитку
агропродовольчої сфери є постійна модернізація виробничих технологій, оптимізація
взаємодії фінансово–кредитних організацій та підприємств агропродовольчої сфери,
розробка та впровадження економічних механізмів менеджменту, що на основі
діджиталізації забезпечуватимуть максимально ефективне використання наявних у
підприємств ресурсів.
Дослідженню інновацій у сфері енерго– та ресурсозбереження на основі
діджиталізації та організації їх впровадження у виробничу діяльність підприємств
різних галузей економіки присвячено наукові праці багатьох вчених. Так, у статті Xu,
Wang, Chiu, Ren на прикладі показників фінансово–господарської діяльності 23
теплоенергетичних компаній Китаю здійснено емпіричне дослідження впливу
інноваційних технологій на ефективність енерго– та ресурсозбереження на зазначених
підприємствах [14]. Zhang, Li, Han, Geng, Chu запропоновано метод AP–MNR для
енергозбереження та оптимізації ресурсів реальних виробничих процесів на
підприємствах агропродовольчої сфери [15]. Zhang, Huang, Yang та Cunha et al. проведено
дослідження впливу заходів з енергозбереження на фінансові показники діяльності
підприємств Китаю та Португалії [16]. Li, Zeng, Xiao, Cao, Yang, Zhang запропоновано
використання аналізу потоку цінностей ресурсів з метою зниження енерго– та
ресурсоспоживання, мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище
підприємств агропродовольчої сфери та підвищення стійкого розвитку зазначених
суб’єктів господарювання з обмеженими ресурсами [10]. У статті Choi, Thangamani,
Kissock розроблено систематичну модель для виявлення та вибору інноваційних
проектів з підвищення ефективності використання та зберігання ресурсів у
агропродовольчій сфері [4]. Ting запропоновано заходи з державної підтримки енерго–
та ресурсозбереження на підприємствах агропродовольчої сфери шляхом впровадження
інноваційних технологій у виробництво [13]. Dobes et al. розроблено комплексний
ISSN 2415-8453. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2020. Volume 5. № 4.
405

інструмент для виявлення потенційних джерел фінансування інноваційних проектів
ресурсозбереження на підприємствах агропродовольчої сфери у Центральній Європі [6].
Вченими (Nofal, Yusof; Chofreh, Goni, Klemeš) розглянуто методи запровадження системи
стійкого планування ресурсів з метою забезпечення ефективності процесу енерго– та
ресурсозбереження на підприємствах агропродовольчої сфери та, як наслідок, їх
стабільного розвитку та функціонування [5; 11]. Özbuğday, Fїndїk, Özcan, Başçї на базі
дослідження підприємств, що працюють у енергоємних галузях економіки у
Європейських країнах, перевірено гіпотезу про те, що інвестування в інноваційні
проекти з енерго– та ресурсозбереження підвищить темпи росту малих та середніх
підприємств на основі підвищення ефективності використання наявних ресурсів [3].
Brüggemann, Stempin, Meier розглянуто специфіку візуалізації даних у системах
енергоменеджменту підприємств, що забезпечує використання нових підходів до
оптимізації використання ресурсів у процесі виробничої діяльності [2].
Віддаючи належне вищевказаним науковим роботам, варто зазначити про
необхідність подальших досліджень у напрямі удосконалення менеджменту енерго– та
ресурсозберігаючих нововведень на підприємствах агропродовольчої сфери на основі
діджиталізації.
Мета та завдання статті
Метою статті є дослідження менеджменту інноваційних проектів з
ресурсозбереження підприємств агропродовольчої сфери на основі діджиталізації.
Виклад основного матеріалу дослідження
Вважаємо, що аналізуючи ефективність інноваційних проектів енерго– та
ресурсозбереження на підприємствах агропродовольчої сфери на основі діджиталізації,
доцільно порівнювати дві альтернативні ситуації, коли підприємство реалізує або не
реалізує зазначені проекти. У модифікованому вигляді цю ситуацію можна представити
у вигляді формули (1):
𝑃 = ∆𝑃𝑛.𝑝. − ∆𝐾𝑛.𝑝.
(1)
де 𝑃 – прибуток за рахунок економії ресурсів при реалізації програми
ресурсозберігаючих нововведень;
∆𝑃𝑛.𝑝. – зміни у прибутку за рахунок економії ресурсів при реалізації програми
ресурсозберігаючих нововведень;
∆𝐾𝑛.𝑝. – зміни у витратах за рахунок економії ресурсів при реалізації програми
ресурсозберігаючих нововведень.
Даний підхід в найбільш загальному вигляді характеризує економічну
ефективність проектів енерго– та ресурсозберігаючих нововведень на основі
діджиталізації, однак, для її детального дослідження потрібне використання більш
досконалого апарату.
Ґрунтуючись на методиках аналізу інвестиційних проектів [1], економічну
ефективність проектів з енерго– та ресурсозбереження на підприємствах
агропродовольчої сфери на основі діджиталізації можна визначити, використовуючи
систему показників, що відображають співвідношення витрат і результатів. До
зазначених показників відносяться: 𝑃𝑉 – поточна вартість, 𝑁𝑃𝑉 – чистий дисконтований
дохід; 𝐼𝑅𝑅 – внутрішня норма рентабельності проекту; 𝑃𝐵𝑃 – термін окупності; 𝑃𝐼 –
індекс прибутковості і 𝑀𝐼𝑅𝑅 – модифікована внутрішня норма прибутковості.
Розглянемо вказані показники більш детально.
Так, 𝑃𝑉 характеризує поточну вартість грошового потоку, генерованого проектом
енерго– та ресурсозбереження (2):
𝑃𝑚
𝑃𝑉 = (1+𝑟)
(2)
𝑚,
де m – число років, протягом яких проводяться розрахунки.
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Показник NPV розраховується як різниця між наведеними (дисконтованими) до
моменту початку проекту вартостями економії ресурсів і витрат, пов’язаних з
реалізацією проекту енерго– та ресурсозберігаючих нововведень (3):
𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑛 ,
(3)
де 𝑛 – число окремих заходів щодо впровадження енерго– та ресурсозберігаючих
нововведень.
Нехай 𝑃 і 𝑆 відповідно наведені вартості доходів від економії ресурсів і витрат на
реалізацію інноваційного проекту з енерго– та ресурсозбереження на основі
діджиталізації. Тоді (4–5):
𝑝(𝑡)
𝑃 = ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑖)𝑡 ,
(4)
∑𝑇𝑡=1 𝑆 = 𝑠(𝑡)⁄(1

(5)
+ 𝑖)𝑡 , 𝑖 ≥ 𝐾(𝑡) + 𝑉 + ℎ,
е 𝑝(𝑡) – доходи від економії ресурсів в період 𝑡;
𝑠(𝑡) – витрати на реалізацію програми ресурсозберігаючих нововведень в період 𝑡;
𝑖 – ставка дисконтування;
𝑡 = (1, … , 𝑇) – період часу.
На підставі (2) і (3) чистий дисконтований дохід від економії енергії та ресурсів в
результаті реалізації проекту енерго– та ресурсозберігаючих нововведень на основі
діджиталізації може бути обчислений за виразом (6):
𝑝(𝑡)
𝑠(𝑡)
𝑁𝑃𝑉 = 𝑃 − 𝑆 = ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑖)𝑡 − ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑖)𝑡 .
(7)
Оскільки на показник 𝑁𝑃𝑉 значний вплив має норма дисконту (𝑖), то для оцінки та
аналізу економічної ефективності проектів енерго– та ресурсозберігаючих нововведень
на основі діджиталізації доцільно обчислювати залежність 𝑁𝑃𝑉 від норми дисконту.
Показник IRR – це норма дисконту 𝑖 ∗ , при якій приведена вартість економії енергії
та ресурсів, очікуваної від інноваційного проекту з енерго– та ресурсозбереження на
основі діджиталізації на підприємствах агропродовольчої сфери, дорівнює приведеній
вартості витрат по її реалізації, тобто сумарний економічний ефект покриває суму
залучених позик, відсотків по ним і податок на прибуток підприємства.
Значення показника є пороговим значенням норми дисконту, при якому
реалізація проекту є доцільною. Рішення про фінансування проекту слід приймати на
основі порівняння IRR з нормативною рентабельністю проекту енерго– та
ресурсозберігаючих нововведень на основі діджиталізації, при цьому, чим вище
значення показника IRR і більше різниця між його значенням і нормованої ставкою
дисконту, тим більший запас фінансової міцності даного проекту.
𝑃𝐵𝑃 – термін окупності інноваційного проекту з енерго- та ресурсозбереження на
основі діджиталізації, визначається як період часу 𝑡 ∗ , необхідний для відшкодування інвестицій за допомогою грошових коштів, заощаджених у ході реалізації проекту й акумульованих підприємством. Аналітично термін окупності проекту визначається як (7):
𝑃𝐵𝑃 = 𝑡 ∗ при {𝑁𝑃𝑉(𝑡 ∗ ) = 0}.
(7)
Реалізація проекту є доцільною, якщо розрахований термін окупності не
перевищує термін повернення кредиту, узгодженого з інвестором.
𝑃𝐼 – індекс прибутковості – відображає відносну прибутковість (дисконтовану
рентабельність) проекту.
Даний показник характеризує ефективність вкладень в реалізацію проекту і
повинен відповідати умові 𝑃𝐼 > 1.
Ще одним показником, схожим за змістом з 𝐼𝑅𝑅, є модифікована внутрішня норма
прибутковості – 𝑀𝐼𝑅𝑅, що обчислюється за формулою (8):
∑𝑇𝑡=1

𝐾(𝑡)
(1+𝑔)𝑡

𝑃(𝑡)∙(1+𝑔)𝑡

= ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑀𝐼𝑅𝑅)𝑡

(8)
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Для оцінки майбутніх витрат і результатів інноваційних проектів з енерго– та
ресурсозбереження потрібно визначити межі розрахункового періоду, тривалість якого
(горизонт розрахунку) приймається виходячи з: тривалості розробки і впровадження
енерго– та ресурсозберігаючих інновацій; досягнення заданих характеристик економії
від реалізації заходів; вимог інвестора.
Для
визначення
економічної
ефективності
проекту
енерго–
та
ресурсозберігаючих нововведень вважаємо за необхідне ввести такі показники:
𝐶𝐽𝑗 – кошти, вкладені в 𝑗 − ий захід;
𝑁𝑃𝑉𝑗 – віддача 𝑗 − го заходу;
𝑃𝐽𝑗 – рентабельність 𝑗 − го заходу.
Нехай 𝐽𝑉 – фонд фінансування досліджуваного проекту. Тоді (9):
𝐽𝑉 ≥ ∑𝑛1 𝐶𝐽𝑗 ,
(9)
де 𝑛 – кількість заходів.
Віддача від проекту (10):
𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑗
(10)
З урахуванням того, що розглядаються проекти, реалізовані протягом одного
року, їх поточна дисконтована вартість буде визначатися в такий спосіб (11):
𝑃
𝑃𝑉 = 1−𝑖,
(11)
де 𝑃 – очікуваний приплив грошових коштів від економії коштів в ході реалізації
програми;
𝑖– ставка дисконтування.
Без урахування ймовірнісного підходу кожному показнику можна шляхом
експертних оцінок надати певний ваговий показник і побудувати рейтинг енерго– та
ресурсозберігаючих заходів на основі діджиталізації. При такому підході:
1) чим більше 𝑁𝑃𝑉 по відношенню до 𝐶𝐽, тим вище «вага» 𝑁𝑃𝑉
2) чим більше 𝑃𝐽 і 𝐼𝑅𝑅 по відношенню до рентабельності активів підприємства,
тим вище «вага» 𝑃𝑉.
Однією з основних проблем оцінки ефективності інновацій є невизначеність очікуваної віддачі. У зв’язку з невизначеністю потоків грошових коштів, одержуваних від
реалізації проекту енерго– та ресурсозбереження, виникає ризик вкладення коштів в
енерго– та ресурсозберігаючі інновації на основі діджиталізації. Для оцінки зазначеного
ризику доцільно використовувати коефіцієнт варіації («йота–коефіцієнт») (12):
𝜎
𝐽 = 𝑀,
(12)
де 𝐽 – йота–коефіцієнт,
𝜎 – середньоквадратичне відхилення;
𝑀 – математичне очікування оцінюваної величини.
Для проекту заходів (13):
𝜎𝑁𝑃𝑉
𝐽 = 𝑁𝑃𝑉 ,
(13)
де 𝜎𝑁𝑃𝑉 – середньоквадратичне відхилення чистого дисконтованого доходу від
економії ресурсів в ході реалізації проекту.
Таким чином, ризик реалізації проекту знижується при зменшенні середньої
вартості включених до його складу заходів.
З урахуванням ризиків гарантований рівень чистого дисконтованого доходу від
економії енергії та ресурсів в ході реалізації проекту енерго– та ресурсозбереження на
основі діджиталізації можна визначити, використовуючи визначення довірчого
інтервалу випадкової величини. Він складе (14):
𝑁𝑃𝑉 ≥ 𝑁𝑃𝑉 − 𝑡 ∙ 𝜎𝑁𝑃𝑉 = 𝑁𝑃𝑉(1 − 𝑡 ∙ 𝐽𝑁𝑃𝑉 ),
(14)
де 𝜎𝑁𝑃𝑉 – середньоквадратичне відхилення чистої дисконтованої вартості
проекту;
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𝐽𝑁𝑃𝑉 – йота–коефіцієнт проекту;
𝑡 – коефіцієнт довірчого інтервалу.
Для оцінки проекту можна використовувати показник гарантованої NPV, який
пропонується визначити з використанням такої формули (15):
𝑁𝑃𝑉𝑞
𝑁𝐺 = 𝑁𝑃𝑉 = 1 − 𝑡 ∙ 𝐽𝑁𝑃𝑉 ,
(15)
де 𝑁𝐺 – показник гарантованої 𝑁𝑃𝑉 проекту енерго– та ресурсозберігаючих
нововведень.
Але в сучасних умовах нестабільний не тільки потік грошових коштів від економії
енергії та ресурсів, але і рівень процентної ставки по кредиту і норми дисконту. Отже,
необхідно уточнити визначення коефіцієнту варіації 𝑁𝑃𝑉, який від них залежить.
Числові характеристики функцій випадкової величини, як відомо, визначають
шляхом їх розкладання в ряд Тейлора [12; 17], причому зазвичай обмежуються лінійним
розкладом [7–9]. Тоді для проекту з енерго– та ресурсозбереження маємо (16):
𝑃𝑉
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑗=1 1+𝑖𝑗 − 𝐶𝐽,
(16)
де 𝑁𝑃𝑉 – очікуване значення – математично очікуваний чистий дисконтований
дохід;
𝑃𝑉𝑗 – очікуване значення віддачі 𝑗 − того заходу;
𝐺𝐽 – вартість фінансування проекту з енерго– та ресурсозбереження.
Крім того, вважаємо, що при визначенні економічної ефективності проектів
енерго– та ресурсозберігаючих нововведень, необхідно враховувати вплив нестабільних
ставок дисконтування. В першому приближенні (17):
𝜕𝑁𝑃𝑉
𝜕𝑁𝑃𝑉
2
𝐷𝑁𝑃𝑉 = ( 𝜕𝑃𝑉 )2 𝐷𝑃𝑉
+ ( 𝜕𝑖 )2 𝐷𝑖2 .
(17)
де 𝐷𝑁𝑃𝑉 – дисперсія чистого дисконтованого доходу від реалізації проекту;
𝐷𝑃𝑉 – дисперсія поточної вартості грошового потоку, генерованого проектом;
𝐷𝑖2 – дисперсія ставки дисконтування;
𝜕 – частинні похідні.
Таким чином, використовуючи отримані вирази, що враховують нестабільність
ставок дисконтування для 𝑁𝑃𝑉 (18):
𝑁𝐺 = 1 − 𝑡𝐽𝑁𝑃𝑉 .
(18)
де 𝑡 залежить від 𝑛 (числа заходів в програмі ресурсозберігаючих нововведень) і
довірчої ймовірності 𝑃.
Таким чином, визначено сім параметрів, від яких залежить економічна
ефективність інноваційних проектів з енерго– та ресурсозбереження на основі
діджиталізації на підприємствах агропродовольчої сфери, а саме:
– число заходів проекту енерго– та ресурсозберігаючих нововведень (n);
– ставка дисконтування (i);
– рентабельність енерго– або ресурсозберігаючої інновації (r);
– йота–коефіцієнти економії від реалізації кожного з заходів проекту (JPV);
– йота–коефіцієнт ставки дисконтування (𝐽𝑗 );
– ставлення йота–коефіцієнта ставки дисконтування і йота–коефіцієнта
грошового потоку, що генерується енерго– та ресурсозберігаючими інноваціями (𝐽/𝐽𝑝𝑣 );
– коефіцієнти кореляції між величиною економії від кожного із заходів проекту з
енерго– та ресурсозбереження (k).
При цьому варто окремо наголосити на тому, що ефективний менеджмент
інноваційних проектів з енерго– та ресурсозбереження на основі діджиталізації
потребує удосконалення механізму управління підприємствами агропродовольчої
сфери, його орієнтації на програмно–цільове планування та гнучкі організаційні
структури управління, що забезпечують розвиток зазначених суб’єктів господарювання
в умовах жорсткої конкуренції та постійних змін навколишнього середовища.
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Висновки та перспективи подальших досліджень
У результаті проведеного дослідження з метою оптимізації менеджменту
інноваційних проектів з енерго– та ресурсозбереження на основі діджиталізації на
підприємствах агропродовольчої сфери запропоновано удосконалити методику
визначення економічної ефективності зазначених проектів шляхом оцінювання ризику
кожного заходу, що входить до складу проекту окремо і проекту в цілому. У зв’язку з цим:
відбір заходів до складу певного інноваційного проекту з енерго– та ресурсозбереження
на основі діджиталізації повинен бути заснований на визначенні максимальної
економічної ефективності та мінімального рівня ризику кожного з них; оптимальна з
точки зору ризикованості структура проекту забезпечується за рахунок ефективної
диверсифікації ризиків, що полягає в підборі заходів, спрямованих на економію енергії
та різнорідних видів ресурсів; зниження рівня ризиків має забезпечуватися
впровадженням ефективної системи управління підприємств агропродовольчої сфери,
орієнтованої на реалізацію проектів енерго– та ресурсозбереження на основі
діджиталізації.
Використання запропонованої методики оцінювання економічної ефективності
інноваційних проектів з енерго– та ресурсозбереження на основі діджиталізації
дозволить оперативно покращувати рішення у процесі комплексного менеджменту
енерго– та ресурсозберігаючими інноваціями на підприємствах агропродовольчої сфери
шляхом реалізації базових стандартів управління ресурсами з урахуванням можливих
ризиків.
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Анотація
Вступ. У сучасних фінансово-економічних умовах ефективна інвестиційна діяльність
підприємства є запорукою його прибутковості та перспективного розвитку. Наявність
високої конкуренції на ринку інвестицій спричиняє необхідність постійного розвитку та
удосконалення інвестиційної привабливості підприємств, що прагнуть до отримання
додаткового капіталу. В той же час зовнішнє середовище постійно змінюється –
удосконалюється законодавство і нормативна база, що спричиняє постійну
динамічність підходів до управління інвестиційними процесами. Зазначені вище аспекти
підтверджують сучасну актуальність досліджень, пов’язаних з удосконаленням
інструментів управління інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання.
Метою статті є розкриття особливостей управління інвестиційною привабливістю
підприємства в умовах ринку та в даному контексті розробка процедур стратегічного
управління нею.
Результати. Встановлено, що в управлінському аспекті інвестиційну привабливість
підприємства доцільно розглядати як систему фінансових, економічних та інших відносин, що виникають у процесі забезпечення ефективного розвитку підприємства і задоволення вимог потенційних інвесторів. Обґрунтовано, що розроблення та впровадження
інвестиційної стратегії в практичну діяльність підприємства дозволить забезпечити
реалізацію цілей, які спрямовані на розвиток підприємства в економічній та соціальній
сферах. Запропоновано основні функції управління інвестиційною привабливістю
підприємства. Визначено загальні та спеціальні принципи діагностування інвестиційної
привабливості промислових підприємств. Встановлено ключові етапи розробки
інвестиційної стратегії підприємства. Запропоновано основні етапи оцінки
результативності інвестиційної стратегії підприємства. Обґрунтовано, що успішна
реалізація напрямів інвестиційної стратегії підприємства можлива за умови нарощення
та підтримки інтелектуального потенціалу інвестиційної діяльності, стимулювання
підвищення його творчої віддачі, формування господарського механізму, який зробив би
процес упровадження науково-технічного прогресу життєво необхідним і вигідним.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, стратегії, управління, оцінка
результатів управління.
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STRATEGIC MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES
Abstract
Introduction. In modern financial and economic conditions, effective investment activities of the
enterprise are the key to its profitability and long-term development. The presence of high
competition in the investment market necessitates the constant development and improvement of
investment attractiveness of enterprises seeking additional capital. At the same time, the external
environment is constantly changing - improving legislation and regulations, which causes a
constant dynamism of approaches to investment process management. The above aspects confirm
the current relevance of research related to improving the tools for managing the investment
attractiveness of economic entities.
The purpose of the article is to reveal the features of managing the investment attractiveness of
the enterprise in market conditions and in this context to develop procedures for strategic
management.
Results. It is established that in the managerial aspect the investment attractiveness of the
enterprise should be considered as a system of financial, economic and other relations that arise
in the process of ensuring the effective development of the enterprise and meeting the
requirements of potential investors. It is substantiated that the development and implementation
of investment strategy in the practical activities of the enterprise will ensure the implementation
of goals aimed at the development of the enterprise in the economic and social spheres. The main
functions of investment attractiveness management of the enterprise are offered. The general and
special principles of diagnosing the investment attractiveness of industrial enterprises are
determined. The key stages of development of investment strategy of the enterprise are
established. The main stages of evaluating the effectiveness of the investment strategy of the
enterprise are proposed. It is substantiated that successful realization of directions of investment
strategy of the enterprise is possible on condition of increase and support of intellectual potential
of investment activity, stimulation of increase of its creative return, formation of the economic
mechanism which would make process of introduction of scientific and technical progress vital
and profitable.
Key words: investments, investment attractiveness, strategies, management, evaluation of
management results.
JEL classification: E22
Вступ
У сучасних фінансово-економічних умовах ефективна інвестиціина діяльність
підприємства є запорукою иого прибутковості та перспективного розвитку. Висока
конкуренція серед реципієнтів інвестиціи, з одного боку, та обмеженість інвестиціиних
ресурсів, з іншого, обумовлюють необхідність підготовки та проведення ґрунтовного
фінансово-економічного дослідження перед прииняттям рішення щодо вибору об’єкта
інвестування та здіисненням капіталовкладень. Наявність високої конкуренції на ринку
інвестиціи спричиняє необхідність постіиного розвитку та удосконалення інвестиціиної
привабливості підприємств, що прагнуть до отримання додаткового капіталу. В тои же
час зовнішнє середовище постіино змінюється – удосконалюється законодавство і
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нормативна база, що спричиняє постіину динамічність підходів до управління інвестиціиними процесами. Зазначені вище аспекти підтверджують сучасну актуальність
досліджень, пов’язаних з удосконаленням інструментів управління інвестиціиної
привабливості суб’єктів господарювання.
Теоретичні і практичні питання, пов’язані з оцінкою інвестиціиної привабливості,
висвітлено в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як І.А. Бланка,
Н.Ю. Брюховецької, М.С. Герасимчук, О.Б. Гром’як, В.І. Гунько, А.О. Єпіфанова, В.В. Костецького, І.В. Кубаревої, О.О. Пересади, Т.В. Маиорової, Н.Н. Муравєвої, О.Г. Мельник,
О.В. Товстенюк, Л.О. Чорної, К.С. Хорішко, К.В. Щиборщ, У. Шарпа та інших дослідників.
Поняття інвестиціиної привабливості досить багатогранне, а тому до кінця не визначене
та потребує подальших наукових досліджень, а також детального розгляду вимагають
фактори, які безпосередньо впливають на рівень інвестиціиної привабливості
підприємств.
Мета дослідження
Метою статті є розкриття особливостеи управління інвестиціиною привабливістю підприємства в умовах ринку та в даному контексті розробка процедур стратегічного
управління нею.
Виклад основного матеріалу дослідження
В управлінському аспекті інвестиціину привабливість підприємства доцільно
розглядати як систему фінансових, економічних та інших відносин, що виникають у
процесі забезпечення ефективного розвитку підприємства і задоволення вимог
потенціиних інвесторів. Для оцінки стану цієї системи можна використовувати безліч
показників, що відображають різні аспекти діяльності підприємства, важливих для иого
маибутнього і цікавих для інвесторів.
Управління інвестиціиною привабливістю підприємства – це процес цілеспрямованого впливу керівництва підприємства на систему фінансових, економічних та інших
відносин, що виникають у процесі забезпечення ефективного розвитку підприємства і
задоволення вимог потенціиних інвесторів [1, с. 186]. Метою цього процесу є забезпечення інвестиціиної привабливості підприємства.
Виходячи з основних завдань і напрямів діяльності щодо забезпечення
інвестиціиної привабливості, можна виділити наступні основні функції управління
інвестиціиною привабливістю підприємства:
✓ планування, яке полягає у встановленні та обґрунтуванні цілей і завдань для
конкретних виконавців (функціональних підрозділів підприємства), а також координації їх дій і виділення їм;
✓ організація, що пов’язана зі створенням організаційної структури (механізму),
що забезпечує оптимальні умови взаємодії менеджменту і виконавців для досягнення
цілей і завдань управління інвестиційною привабливістю; очолити таку структуру може
директор підприємства або його заступник з інвестицій (фінансовий директор);
✓ мотивація, що припускає створення і застосування системи стимулів для
спонукання виконавців та менеджерів до досягнення цілей і завдань управління
інвестиційною привабливістю підприємства;
✓ оцінка і контроль, які полягають у вимірюванні стану інвестиційної
привабливості, її складових і перевірки відповідності їх фактичних значень плановим
завданням по забезпеченню інвестиційної привабливості;
✓ регулювання, яке полягає у прийнятті управлінських рішень щодо усунення
недоліків системи, що призвели до відхилень фактичних значень показників від
планових завдань із забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;
✓ аналіз, який полягає в проведенні комплексу розрахунків і висновків, які
дозволяють встановити причини невідповідності фактичних значень плановим
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завданням по забезпеченню інвестиційної привабливості та виробити рекомендації
щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на усунення цих відхилень;
✓ координація, що забезпечує узгодженість у роботі всіх ланок системи
управління інвестиційною привабливістю шляхом встановлення раціональних зв’язків
та обміну інформацією між ними [2, с. 327].
Чітке і послідовне виконання перерахованих функціи у рамках здіиснення
управлінського циклу дозволить забезпечити безперервність і ефективність процесу
управління. Критерієм останньої є здатність системи управління досягати поставлених
цілеи щодо забезпечення інвестиціиної привабливості підприємства.
Схематично процес управління інвестиціиною привабливістю підприємства
можна відобразити таким чином (рис. 1.).
Зовнішнє середовище
Потенціині інвестори
Фактори зовнішнього
середовища

Внутрішнє середовище
Керівництво підприємства

Фінансово-економічні
відносини

Аналіз регулювання, прогнозування та планування
інвестиціиної привабливості підприємства

Мотивація покращення інвестиціиної
привабливості підприємства
Систем оцінки контролю за результатами (моніторинг) інвестиціиної
привабливості підприємства
Виробничі та трудові відносини

Рис. 1. Процес управління інвестиційною привабливістю підприємства
Побудовано на основі джерела: [3, с. 50]
Враховуючи вимоги потенціиних інвесторів і вплив факторів зовнішнього
середовища (кон’юнктурних, фінансових, політичних, правових, зовнішньоекономічних,
соціальних, природно-кліматичних та інших), керівництво підприємства виробляє
комплекс діи, що формують, координують і контролюють фінансові, економічні,
виробничі, трудові та інші відносини всередині підприємства з метою забезпечення иого
інвестиціиної привабливості.
Ключову вихідну базу діагностики інвестиціиної привабливості підприємства
формують принципи діагностики як базові положення, що регламентують правила
здіиснення, властивості та призначення діагностики. Виконані дослідження дають
змогу класифікувати принципи діагностування інвестиціиної привабливості
підприємств на загальні (притаманні будь-якому процесу діагностики) та спеціальні
(стосуються виключно діагностування інвестиціиної привабливості підприємств).
До загальних принципів діагностування класично зараховують: принципи
повноти (максимальне охоплення об’єкта діагностики), адекватності (відповідність
цілям діагностики потребам суб'єктів діагностики), економічної доцільності
(перевищення позитивних ефектів від здіиснення діагностики від витрат на її
здіиснення), завершеності (формулювання конкретних висновків за результатами
діагностики), динамічності (врахування розвитку та зміни параметрів об’єкта
діагностики), об'єктивності (ґрунтування діагностики на реальних, документально
підтверджених даних, обґрунтованому інструментарію) тощо.
До спеціальних принципів діагностування інвестиціиної привабливості
промислових підприємств рекомендується відносити такі:
1) цілеспрямованість. Передбачає чітке формулювання цілеи діагностування
інвестиціиної привабливості підприємства (з метою вкладання реальних, фінансових,
прямих чи портфельних інвестиціи, забезпечення участі в управлінні, контролю над
діяльністю підприємства тощо);
2) об’єктність. Ґрунтується на окресленні складових інвестиціиної привабливості
підприємства, що є об’єктом інвестування. Зокрема, реальних інвесторів зазвичаи
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цікавлять матеріально-технічна виробнича база, технології виробництва, кадровии
потенціал підприємства, унікальність продукції, бренд та торговельна марка, імідж
підприємства тощо [4, с. 248]. Портфельні інвестори зосереджуються на діагностиці
фінансово-економічних результатів, капіталізації вартості підприємства, кредитніи
історії. Інвесторів-спекулянтів переважно цікавлять земельно-маинові комплекси;
3) часова актуальність. Важливим для інвесторів є актуальність інформації про
інвестиціину привабливість підприємства на момент прииняття рішення про вкладання
у нього інвестиціиних ресурсів. Адже переважно фундаментальна діагностика
інвестиціиної привабливості підприємства триває доволі значнии період і вже отримані
інформаціині результати характеризуються певним рівнем «старіння»;
4) обґрунтованість індикаторно-критеріального забезпечення діагностики. На
думку Мельник О.Г. перелік діагностичних індикаторів не повинен перевищувати 25,
адже лише за таких умов результати оцінювання можна інтегрувати у єдину цілісну
картину [5, с. 90].
Таким чином, здіиснювати діагностику інвестиціиної привабливості слід
обираючи наибільш репрезентативні індикатори, уникаючи подібні за змістом та
значенням, взаємообернені та пов’язані між собою показники. Варто також акцентувати
увагу на критеріальне забезпечення бізнес-індикаторів, адже критерії оптимальності
певних індикаторів можуть істотно відрізнятись для підприємств різних видів
економічної діяльності;
5) інформативність результатів. Діагностика інвестиціиної привабливості
формує підґрунтя для прииняття рішення інвестором щодо інвестування коштів у
діяльність підприємства, таким чином результати діагностики повинні відображати тои
масив інформації, якии є важливим та пріоритетним для інвестора;
6) використання якісного методичного забезпечення. Йдеться про вибір
адекватних методів і методик діагностики інвестиціиної привабливості, які наибільш
доцільні у відповідних умовах функціонування підприємства та відображають
інвестиціині цілі. Адже за використання економіко-математичних та експертних
методів інвестор може отримати різні результати діагностики, що, як правило,
зумовлює застосування комбінованого підходу;
7) гнучкість. Передбачає адаптацію методико-прикладного забезпечення
діагностики до цілеи інвесторів, наявного інформаціиного забезпечення, до змін у
середовищі функціонування;
8) оптимальність. Має на меті пошук наикращих форм, методик, підходів до
діагностики інвестиціиної привабливості у конкретних просторово-часових умовах.
У ролі суб'єктів діагностики можуть виступати іноземні та національні інвестори,
власники та менеджери підприємств, фахівці інвестиціиного спрямування, які
керуючись базовими принципами діагностики інвестиціиної привабливості,
здіиснюють самостіино чи із залученням фахівців процедуру діагностування.
Процес діагностики інвестиціиної привабливості охоплює перелік логічних та
послідовних етапів, які у взаємозв’язку відображають ключові елементи діагностики:
цілі, чинники, складові, інструментаріи, інтерпретаціине забезпечення.
Варто зауважити, що на процес діагностування інвестиціиної привабливості
підприємства впливає чимало чинників, до яких на підставі виконаних досліджень
зараховано такі:
✓ технічне та програмне забезпечення, котре дає змогу застосовувати складнии
розрахунковии, економіко-математичнии інструментаріи у сфері діагностики
інвестиціиної привабливості підприємства;
✓ фінансове
забезпечення
діагностики
інвестиціиної
привабливості
підприємства: чим більші фінансові можливості, тим фундаментальнішу та
комплекснішу діагностику здатні здіиснити суб’єкти оцінювання;
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✓ рівень компетентностеи суб’єктів діагностики, адже чим кваліфікованіші,
професіиніші та досвідченіші суб'єкти оцінювання, тим складнішии інструментаріи
вони можуть використовувати, тим оперативніше та ефективніше вони
реалізовуватимуть діагностичні процедури;
✓ інформаціині обмеження, оскільки інколи необхідна для оцінювання
інвестиціиної привабливості підприємства інформація є комерціиною таємницею, яку
неможливо акумулювати та проаналізувати;
✓ стабільність середовища функціонування, адже за стабільних умов процес та
результати діагностики інвестиціиної привабливості підприємства мають більшу
достовірність та тривалість поширення тощо.
Інвестиціина привабливість підприємства є багатоаспектною та полівекторною
характеристикою, яка потребує адекватного діагностування відповідно до базових
принципів та з використанням наибільш репрезентативного методичного
інструментарію.
Інвестиціина привабливість підприємства значною мірою залежить від розробки
чіткої стратегії, що пов’язана як із реалізацією у перспективі иого інвестиціиного
потенціалу, так и із забезпеченням дотримання положень загальної стратегії фінансовоекономічного розвитку та головних цілеи функціонування підприємства.
Таким чином, вважаємо, що в існуючих швидко мінливих та високо конкурентних
умовах наибільш приинятними и відповідними для успішної реалізації стратегіи
інноваціиного розвитку вітчизняних підприємств є ідеї та погляди прихильників теоріи
конфігурації та комплексного підходу, тобто процес формування стратегії повинен
визначатися конкретним часом і обставинами, постіино враховуючи вплив факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
Інвестиціина привабливість характеризує наявні економічні (ресурсні)
можливості підприємства на сучаснии момент та потенціину організаціиноуправлінську спроможність у маибутньому. Інвестиціина привабливість – це властивість
підприємства, зумовлена иого наявними економічними ресурсами, залучати внутрішні і
зовнішні інвестиціині кошти для досягнення цілеи інвестування.
Оскільки інвестори, як правило, прагнуть до задоволення своїх раціональних потреб, тобто потреб, що мають економічне спрямування на досягнення певного рівня
ефективності, наприклад, в отриманні прибутку, їх цікавить спроможність підприємства
реалізувати проектні пропозиції за умови мінімальних вкладень. Тому важливою ознакою привабливості підприємства є кількість і якість належних иому економічних ресурсів, які и приваблюють, залучають, цікавлять інвесторів. У зв’язку з тим, що підприємство є відкритою системою, иого привабливість охоплює як внутрішнє, так і зовнішнє
середовище, що за економічними рівнями розподіляється на макро-, мезо- та мікроекономічне. Тобто інвестора цікавить підприємство не тільки як суб’єкт господарювання з належними иому економічними ресурсами, а и підприємство як суб’єкт
підприємницьких відносин у відповідному ринковому середовищі з певною ємністю
секторів ринку, уподобаннями споживачів, взаємозв’язками з партнерами, органами
влади, сукупністю розповсюджених на иого діяльність податкових пільг, тобто впливом,
якии справляє підприємство на зовнішнє середовище. З огляду на це твердження, аналіз
інвестиціиної привабливості підприємства доцільно проводити поетапно, виявляючи
иого явні та латентні, реальні та потенціині переваги на кожному економічному рівні,
тобто з урахуванням внутрішньої і зовнішньої інвестиціиної привабливості. Внутрішня
обумовлюється наявними економічними ресурсами, а зовнішня – особливостями макроі мезоекономічного середовища, в якому функціонує суб’єкт господарювання.
Економічна ефективність інноваціиного проекту ідентифікує иого теперішню
значущість та потенціину корисність для підприємства, інвестора, суспільства з позиціи
латентно та явно вираженої результативності в економічному, організаціиному,
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техніко-технологічному, соціальному и екологічному аспектах. Таким чином, у
запропонованіи троїстіи всі складові мають комплексні характеристики в
економічному, організаціиному, управлінському, соціальному и екологічному аспектах
у коротко- та довгостроковому періоді. Іншими словами економічна ефективність
інноваціиного проекту є комплексним поняттям, що характеризує внутрішню для
підприємства та зовнішню для економіки в цілому. Таке тлумачення ефективності
відповідає положенню про те, що результати інвестування створюють додаткові
екологічнии, соціальнии, техніко-технологічнии, організаціинии, фінансовии ефекти
щодо підприємства та бюджетнии, ринковии, споживацькии і соціально-екологічнии
щодо економіки, тобто зовнішнього середовища [6, с. 206].
Вважаємо, що інвестиціина стратегія є головним планом діи підприємства в сфері
иого інвестиціиної діяльності, якии визначає пріоритети її напрямків і форм, характер
формування інвестиціиних ресурсів і послідовність етапів реалізації довгострокових
інвестиціиних цілеи, що забезпечують ефективнии розвиток підприємства.
Вибір інвестиціиної стратегії пов’язании з пошуком і оцінкою альтернативних
варіантів інвестиціиних рішень, які наибільше відповідають меті підприємства і
перспективам иого розвитку. Можна виокремити низку чинників, які впливають на
вибір інвестиціиної стратегії підприємства, а саме: стадія життєвого циклу
підприємства; загальна стратегія розвитку підприємства; стан зовнішнього і
внутрішнього ринків інвестиціиних ресурсів; інвестиціина привабливість підприємства
як об’єкта вкладання засобів тощо.
Процес розробки інвестиціиної стратегії включає етапи, що подані на рис. 2.
Наведені послідовність і зміст основних етапів розробки інвестиціиної стратегії
підприємства в цілому відображають загальноприиняті в економічніи теорії і практиці
принципи і методологічні підходи.
1 етап

Визначення загального періоду інвестиціиної стратегії

2 етап

Аналізування поточного стану та дослідження зовнішнього середовища підприємства

3 етап

Формування стратегічних цілеи інвестиціиної діяльності

4 етап

Розробка наибільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілеи
Вибір стратегічних напрямів і форм
інвестиціиної діяльності підприємства

Визнання стратегічних напрямів формування
інвестиціиних ресурсів підприємства

5 етап

Конкретизація інвестиціиної стратегії за періодами її впровадження

6 етап

Розробка системи організаціино-економічних щодо забезпечення процесу реалізації
інвестиціиної стратегії підприємства

7 етап

Оцінка результативності розробленої інвестиціиної стратегії

Рис. 2. Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства
Побудовано на основі джерела: [7, с. 169]
Зрозуміло, що необґрунтоване здіиснення інвестиціи ще не гарантує підприємству
ринкового успіху, якщо відсутня узгодженість діи у сфері інвестування, основу якої
становить інвестиціина стратегія. Водночас, інвестиціина стратегія виходить з загальної
стратегії економічного розвитку підприємства і має узгоджуватися з нею за цілями та
етапами розвитку. Урахування взаємозв’язку інвестиціиної стратегії з іншими
складовими стратегічного набору дозволить значно підвищити ефективність її розробки.
Аналіз потенціалу підприємства доцільно проводити за такими розділами:
виробництво та збут продукції, організаціина структура менеджменту, маркетинг і
фінанси [8, с. 109].
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Економічна ефективність інвестиціиних проектів повинна враховувати
інвестиціинии ризик як з позиціи збитків, так і збільшення витрат на реалізацію
проекту. Підвищення обґрунтованості впровадження інвестиціиної стратегії
забезпечується відповідною оцінкою. Інвестиціину стратегію неможливо оцінити лише
за одним узагальнюючим показником, тому що вона охоплює різні напрями діяльності
суб’єкта господарювання. Оцінюють стратегію за якістю запланованих діи та успішністю
їх реалізації. Іноді розроблення стратегії заслуговує високої оцінки, однак її
впровадження не дає очікуваних результатів (наприклад, невдало організоване
управління порушило заплановані терміни переходу на випуск нової продукції,
внаслідок чого підприємство понесло збитки). Крім того, оцінка обраної стратегії в
основному здіиснюється у вигляді аналізу вірності та достатності урахування факторів,
що визначають можливості впровадження і реалізації стратегії.
Оцінка інвестиціиної стратегії підприємства має важливе значення для розробки
наступної інвестиціиної стратегії, так як вона дає можливість обґрунтувати
результативність діючої інвестиціиної стратегії, що має здіиснюватися керівництвом та
провідними фахівцями з інвестиціиного менеджменту за наступними основними
етапами (рис. 3).
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Рис. 3. Основні етапи оцінки результативності інвестиційної стратегії
підприємства
Джерело: складено автором
Таким чином, процес формування інвестиціиної стратегії підприємства та
тактичних кроків її реалізації передбачає послідовність реалізації основних її етапів, які
можуть бути впроваджені через форми зв’язку окремих иого етапів та періодів розробки
інвестиціиної стратегії.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Отже, в управлінському аспекті інвестиціину привабливість підприємства
доцільно розглядати як систему фінансових, економічних та інших відносин, що
виникають у процесі забезпечення ефективного розвитку підприємства і задоволення
вимог потенціиних інвесторів. Для оцінки стану цієї системи необхідно враховувати
безліч важливих показників, які б відображали різні аспекти діяльності підприємства,
для иого маибутнього і привабливих для інвесторів.
Важливість розробки інвестиціиної стратегії підприємства за сучасних кризових
умов господарювання обумовлена, перш за все, значними змінами, які відбулися і
відбуваються в зовнішньому середовищі суб’єктів господарювання. Розроблення та
впровадження інвестиціиної стратегії в практичну діяльність підприємства дозволить
забезпечити реалізацію цілеи, які спрямовані на розвиток підприємства в економічніи
та соціальніи сферах. Успішна реалізація напрямів інвестиціиної стратегії підприємства
можлива за умови нарощення та підтримки інтелектуального потенціалу інвестиціиної
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діяльності, стимулювання підвищення иого творчої віддачі, формування господарського механізму, якии зробив би процес упровадження науково-технічного прогресу
життєво необхідним і вигідним.
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Критика і бібліографія
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА
МЕТОДОЛОГІЯ
Сьогодні в умовах інтенсифікації євроінтеграційних процесів зростає роль
внутрішнього ринку споживчих товарів, у зв’язку з чим його подальший розвиток набуває
особливого значення. З набуттям чинності Угоди про асоціацію України з країнами-членами
ЄС перед Україною постала низка глобальних викликів і проблем, серед яких
конкурентоспроможність українських споживчих товарів є першочерговим завданням.
Економічний зміст проблеми полягає в забезпеченні відповідності українських товарів
вимогам європейських норм і правил як необхідної умови інтеграції внутрішнього ринку
споживчих товарів до європейського ринку.
Такий стан справ змушує шукати нові підходи до регулювання розвитку
внутрішнього ринку споживчих товарів України. Тому представлене до рецензування
монографічне дослідження Попадинця Н.М. на тему «Регулювання розвитку внутрішнього
ринку споживчих товарів України: теорія та методологія»1 присвячене питанню
регулювання розвитку внутрішнього ринку, звертає увагу науковців та експертів до
важливої дослідницької тематики.
Монографія Попадинця Н.М., безумовно, викликає високий науковий і практичний
інтерес. Вона складається з 4-х розділів, містить додатки та список використаних джерел.
У монографії автором на основі наявних теоретико-методологічних підходів розкрито
еволюцію наукових поглядів на сутність, роль і розвиток внутрішнього ринку. З’ясовано
суперечливий вплив глобальної конкуренції на становлення та розвиток внутрішнього
ринку споживчих товарів. Обґрунтовано сутність інституційної архітектоніки внутрішнього
ринку споживчих товарів і роль системи контролю якості товарів та ринкового нагляду в
цій структурі. У монографії висвітлено сучасний стан і тенденції розвитку внутрішнього
ринку споживчих товарів України. Автором аналізуються особливості розвитку
конкурентних відносин на внутрішньому ринку споживчих товарів, залежно від типу
ринкової структури. Висвітлюється українська практика трансформації системи контролю
якості товарів та ринкового нагляду за їх обігом. У зв’язку з цим обґрунтовується
необхідність стратегічних пріоритетів розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів
України за умов конкурентної політики. Зазначено про необхідність удосконалення
механізмів державного регулювання, проведення ефективних заходів на пожвавлення
внутрішнього споживчого попиту, забезпечення випуску якісної та інноваційної продукції,
розширення асортименту, що приведе до зменшення залежності від імпорту.
Загалом рецензована монографія Попадинця Н.М. є цілісною науковою працею, у якій
використано багато методів аналізу. Робота розвиває понятійно-термінологічний апарат
економічної науки за напрямом національна економіка.
Можемо зробити висновок, що монографія Попадинця Н.М. виконана на високому
рівні, є цікавою та практичною роботою. Поданий матеріал є логічним, грамотно
сформульованим, містить багато схем і таблиць. Подано найновіші статистичні дані. Тому
ознайомлення з текстом монографії дозволяє говорити про якісно проведену дослідницьку
роботу, яка заслуговує на широке її вивчення науковцями, управлінцями та аспірантами.
Зазначене підтверджує наукову та практичну цінність результатів дослідження,
представлених у монографії, для науковців, економістів, керівників і працівників органів
управління різних рівнів, викладачів, аспірантів.
Гораль Ліліана Тарасівна, доктор економічних наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу.
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