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CUSTOMS CONTROL OPTIMIZATION FOR PROVIDING EFFICIENCY
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Постановка проблеми. Участь України в міжнародних організаціях, посилення
зовнішньоекономічного співробітництва, забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку,
підвищення рейтингу держави у світовій спільноті, впровадження міжнародних стандартів потребує
реформування сучасної політичної, правової, економічної, фінансової, соціальної та інших систем
нашої держави. Особливого значення в напрямі удосконалення потребує митна система України, а
саме гармонізація та оптимізація митних процедур для забезпечення ефективності проведення
митного контролю, так як в даній сфері відбувається тісний взаємозв’язок з іноземними державами,
громадянами та міжнародними організаціями.
Здійснення державної митної політики залежить від багатьох чинників, одним із яких є
створення такої системи митного контролю, яка здатна ефективно виконувати функції державного
нагляду й контролю та захищати економічні інтереси країни у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Саме тому оптимізація митних процедур із врахуванням вимог сучасності, їх удосконалення в напрямі
забезпечення ефективного митного контролю на всіх його стадіях, наявність проблем у сфері митної
політики України підтверджує потребу і актуальність подальшого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття митних процедур, вивчення їх оптимізації в
напрямі наближення до міжнародних стандартів є актуальною проблематикою дослідження
вітчизняних науковців, а саме: І. Бережнюка [1], О. Вакульчика [2], О. Десятнюк [3], О. Дьяченко [5],
А. Крисоватого [6], Ю. Оніщик [8] та інші. Вказані науковці розкривали напрями гармонізації митних
процедур в контексті європейської інтеграції, міжнародний досвід митного регулювання, проблеми та
шляхи удосконалення митного контролю в Україні.
Проте нові вимоги міжнародної торгівлі, удосконалення митних процедур країн-партенрів
України, налагодження нових зовнішньоекономічних відносин зумовлюють здійснення подальшого
дослідження щодо обґрунтування напрямів оптимізації процедур митного контролю.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблемних напрямів здійснення митного
контролю та розробка шляхів оптимізації його процедур щодо забезпечення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим фактором забезпечення дотримання
легальних правил і процедур зовнішньоекономічної діяльності є розвиток інституційних засад
здійснення митного контролю. В сучасних умовах стан митного контролю не забезпечує захист
економічних інтересів держави, усунення порушень митного і податкового законодавства.
Як відомо, усі товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України
підлягають митному контролю. Для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної
справи митні органи повинні проводити мінімум митних процедур. Зауважимо, що формами митного
контролю, згідно ст. 336 МКУ, є:
1) перевірка документів та відомостей під час переміщення товарів та транспортних засобів;
2) митний огляд/переогляд;
3) огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання;
4) облік товарів та транспортних засобів;
5) перевірка обліку товарів та транспортних засобів;
6) усне опитування;
7) проведення документальних перевірок;
8) направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених
органів іноземних держав» [7].
В контексті висвітлення проблематики, доцільно перш за все проаналізувати основні показники
експортно-імпортних операцій товарів України (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяг експортно-імпортних операцій товарів України за 2013-2016 рр.
млн дол.

2013

2014

2015

2016

Експорт

63312,0

53901,7

38127,1

36361,7

Абсолютне
відхилення
2014/
2015/
2013
2014
-9410,3 -15774,6

Імпорт

76963,9

54428,7

37516,4

39249,8

-22535,2

Рік
Показник

Сальдо

–13651,9

–527,0

610,7

–2888,1

13651,9

Відносне відхилення
2016/
2015
-765,4

2014/
2013
86,5

2015/
2014
70,7

2016/
2015
95,4

-16912,3

1733,4

71,8

68,9

104,6

1137,7

2278,1

-

-

-

Джерело: розроблено автором за даними [9]

Аналізуючи дані таблиці 1, доцільно перш за все відмітити негативну динаміку експорту товарів
за 2013-2016 рр., а саме скорочення у 2014 р. відносно до минулого періоду відбулося на 9410,3
млн дол. або 13,5 %, у 2015 р. – на 15774,6 млн дол. або 29,3 %, у 2016р. – на 765,4 млн дол. або
4,4 %. Щодо імпорту спостерігається аналогічна ситуація, тільки у 2016 р. відносно 2015 р. збільшився
на 1733,4 млн грн. Значне скорочення як імпорту товарів, так і експорту у 2015 р. вплинуло на
позитивне сальдо експортно-імпортних операцій у розмірі 610,7 млн дол.
Складність ситуації, що стосується динаміки обсягів зовнішньоекономічної діяльності зумовлено
не тільки фінансовими, економічними, політичними факторами, а й нетарифним фактором –
складністю митних процедур, а саме витратністю їх проходження учасниками зовнішньоторговельної
діяльності.
Складні митні процедури стають перешкодою в міжнародній торгівлі, оскільки здатні уповільнити
здійснення зовнішньоторгових операцій, а останні неможливі без проходження митного контролю.
Оптимізація часу на проведення митних процедур сприятиме міжнародному товарообміну. Митні
процедури повинні бути максимально простими i створювати якомога менше незручностей для
міжнародної торгівлі. Все це обумовлює необхідність зближення правового регулювання митних
процедур у правових системах держав з метою спрощення i прискорення процесу їх проходження [3].
Підтвердженням складності митних процедур, які існують в Україні, що в подальшому впливає
на ефективність проведення митного контролю є показники рейтингу Doing Business-2018,
підготовлені Світовим банком (рис. 1).
Беручи для порівняння країни ОЕСР та Україну, то для митної політики нашої держави
спрощення митних процедур повинно бути першочерговим завданням. Так, в Україні час на
оформлення документів при експорті та імпорті становить 96 год. та 168 год., що у 40 та 50 разів
відповідно перевищує тривалість таких процедур в ОЕСР. Що стосується вартості оформлення
документів при експортно-імпортних операціях, то ситуація залишається такою ж самою –
перевищення у 8 разів, як при експорті, так і при імпорті.
Що стосується здійснення міжнародної торгівлі, Україна за рейтингом Doing Business-2016, 2017
та 2018 року втратила 10 позицій за 3 роки, що свідчить про неефективність проведення заходів
державою щодо стимулювання в даному напрямі.
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Рис. 1. Витратність на проведення митних процедур в Україні та ОЕСР
Джерело: розроблено автором за даними [12]

Підвищення ефективності проведення митного контролю, забезпечення спрощення міжнародної
торгівлі, покращення ділового клімату, сприяння економічному зростанню можливе через наявність
проблемних напрямів проведення митних процедур, а саме:
- здійснення повного митного контролю товарів, без використання належного технічного
оснащення та інформаційних технологій;
- відбувається дублювання щодо проведення двостороннього митного контролю двох сусідніх
країн;
- суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності подають значну кількість різних документів про
переміщення товару через митний кордон, форми цих документів відрізняються у різних країнах;
- виявляється недостатня укомплектованість, з точки зору матеріально-технічної бази, та
зручність розташування місць для проведення митного оформлення товарів.
- наявність різних ставок та методів нарахування митних платежів та інші.
Аналізуючи складність митних процедур, доцільно звернути увагу на заходи щодо їх спрощення
Україною в останні роки проведення реформи.
Перш за все, відповідно до зобов’язань перед МВФ, наша держава повинна була запровадити
інститут уповноваженого економічного оператора (УЕО) з метою спрощення митних процедур та
імплементації митного законодавства. Хоча на законодавчому рівні поняття УЕО існує з 2012 року, яке
визначено Митним кодексом. Проте до цього часу в Україні не з’явилося жодного уповноваженого
економічного оператора через відсутність відповідних підзаконних актів.
В цьому напрямі Кабінетом Міністрів України було підготовлено проект Закону № 4777 «Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та
спрощень митних формальностей», однак Комітет Верховної Ради України з питань податкової та
митної політики на своєму засіданні 21 червня 2017 року відправив на доопрацювання у зв’язку з тим,
що існує низка розбіжностей між змістом інших положень законопроекту та змістом відповідних норм
чинних актів митного законодавства ЄС [11].
Статус УЕО – це комплекс пільг при взаємодії з митницею, які може отримати законослухняне
підприємство. Перш за все, це значно менша кількість перевірок на митниці. Товари, що переміщуються
уповноваженим оператором, рідше підлягають митним оглядам та перевіркам документів. У разі, якщо
митниця все ж захоче оглянути товар, який провозить УЕО, вона заздалегідь інформує про це
підприємство. Це дозволяє краще планувати поставки та уникати простоїв. При цьому митне
оформлення та митний контроль вантажів УЕО здійснюються у першочерговому порядку [2, с. 99].
Відповідно для належного функціонування УЕО доцільно не тільки прийняти законопроект, а й
забезпечити його якісну імплементацію з урахуванням вітчизняних реалій.
Проблема автоматизації митниці стоїть перед державою вже не один рік. Це стосується
запровадження щодо митних процедур та спрощення митного оформлення не тільки для УЕО, але і
для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, ці нововведення забезпечать
автоматичну реєстрацію митних декларацій, визначення обсягу необхідних перевірочних заходів за
митною декларацією, виконання частини або всіх митних формальностей без людського фактора,
зменшить витрати на імпорт та експорт товарів, покращить загальні умови ведення бізнесу.
Рішення про запровадження Єдиного вікна було прийнято 25 травня 2016 року – Постанова
Кабінету Міністрів України № 364 від 25.05.2016 «Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під
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час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного,
екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» [4].
31 серпня 2017 р. у Міністерстві фінансів відбулась нарада з питань обговорення шляхів
подальшого розвитку і функціонування системи інформаційного обміну «Єдине вікно». У фокусі уваги
учасників зустрічі було рішення про запровадження з 1 лютого 2018 року обов’язковості використання
підприємствами і держорганами інформаційної системи «єдиного вікна».
Проект Постанови передбачає низку змін до функціонування інформаційного обміну за
принципом «єдиного вікна». Зокрема, тепер поширення дії «єдиного вікна» буде на операції з
переміщення товарів в абсолютно всіх митних режимах, зменшиться кількість сканованих документів
при поданні контролюючим органам необхідних відомостей, скоротиться призначений час для огляду
товарів, зменшиться граничний термін прийняття рішення щодо товарів, що вивозяться за межі митної
території України та низка інших переваг.
В рамках системної реформи митниці зроблено перший крок для впровадження в Україні
європейських правил транзиту товарів. Ухвалений проект Закону «Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний
режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товару» № 5627 від
29.12.2016 передбачає внесення змін до Митного кодексу щодо приведення транзитних процедур у
відповідність до європейських стандартів, а також – Конвенції про єдиний режим транзиту та Конвенції
про спрощення формальностей у торгівлі товарами [10].
Зокрема, планується використання в Україні окремих типів митних декларацій, аналогічних тим,
що використовуються у ЄС для процедури спільного транзиту при торгівлі між договірними сторонами
Конвенцій, передбачається використання європейських інформаційно-телекомунікаційних систем, які
функціонують на міжнародному рівні, що забезпечить Україні використання спільної транзитної
процедури Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейського економічного співтовариства,
вирішиться проблема обміну інформацією про товари, що переміщуються через спільний кордон
України та країн-членів ЄС, використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для
переміщення товарів.
Крім того, в напрямі приєднання до Конвенції про єдиний режим транзиту в Україні, планується
використання нової комп’ютеризованої транзитної системи Європейського Союзу (NCTS), яка
забезпечить обмін електронними даними про товари, що переміщуються транзитом, між усіма
митними органами-учасниками транзиту, а також митними органами та суб’єктами ЗЕД [10].
Система митного контролю недосконала, має низка застарілих рис та потребує низку реформ,
що спростили б процедуру оформлення та знизили вартість перевезення товарів через кордон.
Розглянемо, які ж основні заходи плануються проводитись державою в напрямі спрощення процедур
митного контролю, починаючи з 2018 року.
1.Здійснення аналізу законодавства та підготовка переліку актів, які потребують затвердження
або актуалізації та визначення переліку необхідних організаційних заходів. Підготовка проектів
відповідних нормативно-правових актів та реалізація заходів.
2.Створення (або визначення з діючих) інформаційного ресурсу для доведення до юридичних
осіб та громадян актуальної інформації про заходи тарифного та нетарифного регулювання, митні
правила та регламенти тощо.
3.Встановлення порядку роботи інформаційного ресурсу (координатора проекту, структуру,
джерела інформації, мови, на яких вона подається, строки її оновлення, відповідальні органи тощо.
4.Зміни до МКУ щодо запровадження Інтегрованого митного тарифу.
5.Впровадження інституту уповноваженого економічного оператора (УЕО) із збалансованою,
прозорою та зрозумілою системою оцінки претендентів. Впровадження спеціальних спрощень поза
процедурою УЕО (в рамках Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі).
6.Створення законодавчих підстав для впровадження порядку попереднього огляду товарів
декларантом (митним брокером) для прискорення їх випуску.
7.Імплементація міжнародних стандартів даних (WCO datamodel та EU datamodel) в
електронних документах державних органів та митних інформаційних системах.
8.Підготовка програмного забезпечення для функціонування ІТ системи органів доходів і зборів
в частині внесення інформації про документи щодо підтвердження дотримання обмежень стосовно
переміщення товарів через митний кордон України та про скасування або встановлення заборони
щодо ввезення в Україну окремих товарів.
9.Запровадження здійснення в автоматичному режимі автоматизованою системою митного
оформлення таких дій: отримання та реєстрація митних декларацій; визначення переліку митних
формальностей залежно від типу митної декларації, митного режиму, особливостей, способів і засобів
переміщення товарів; надання інформації декларанту про стан обробки митної декларації; виконання
окремих або усіх митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в
автоматичному режимі, якщо не визначено необхідність виконання митних формальностей
посадовими особами митниці.
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10.Розмежування відповідальності митного брокера та декларанта за подання митниці
неправдивих відомостей щодо товарів, що переміщуються через митний кордон.
11.Внесення до МКУ положень щодо: наведення декларантами у митних деклараціях
відомостей про документи, необхідні для здійснення митного контролю, або відміток, що товари не
підпадають під дію заборон та/або обмежень; надання права митниці завершити митне оформлення у
разі наведення декларантом відомостей про дотримання заходів нетарифного регулювання або
внесення відмітки, що товари не підпадають під дію заборон та/або обмежень; відповідальності
декларанта за внесення недостовірних відомостей про проходження контролів та дотримання заходів
нетарифного регулювання.
12.Здійснення поетапного перегляду митних та суміжних процесів і процедур з метою їх
спрощення, інформатизації, усунення неузгоджень та автоматизації: на залізничному транспорті; в
автомобільних пунктах пропуску; в морських портах; в річкових портах; в аеропортах; міжнародних
поштових та експрес-відправленнях тощо [13].
На основі аналізу проведених реформ та заходів, направлених на максимальне зниження
витрат, часу та вимог щодо документів та даних, необхідних для здійснення митних та інших
формальностей на кордоні повинні бути ефективними, а не носити тільки номінальний характер. Всі
напрями реформування повинні перш за все:
враховувати законні потреби торговельної спільноти при впровадженні нового митного
законодавства, політик та процедур;
повинні розвиватися партнерські відносини між митницею та торговельною спільнотою для
забезпечення такої організації та методів роботи митниці, при яких враховуються потреби законної
торгівлі;
процедури та методи співпраці між митницею, іншими компетентними державними органами та
торговельною спільнотою повинні сприяти торговим потокам та уникнення дублювання вимог;
розвиток сервісно-орієнтованого підходу до торгівлі, який повинен бути досягнутий шляхом
прозорості та послідовності процедур, правил та методів контролю, дозволяючи торговельній
спільноті повною мірою усвідомлювати свої права й обов’язки і мати вірне розуміння будь-яких
можливих вимог, при цьому забезпечуючи прозорість, відкритість, взаємну довіру та повагу.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження
зазначимо, що митний контроль має забезпечити дотримання митного законодавства та усунення
його порушень в наступних періодах. Це має сприяти досягненню мети митної політики – позитивному
іміджу України, його впливу на розвиток зовнішньоекономічних відносин та соціально-економічний
розвиток держави в цілому, а відтак і реальне наповнення бюджету митними платежами.
Політика митного контролю повинна бути направлена на національні інтереси і враховувати
потреби населення у товарах, що ввозяться на територію країни.
Реалізація даних пропозицій, на наше переконання, дозволить суттєво поліпшити стан митного
контролю, підвищити ефективність контрольно-перевірної діяльності митних підрозділів, а отже
посилить їх роль у протидії тіньовим оборудкам у сфері ЗЕД.
Вивчення багатого зарубіжного досвіду й міжнародного законодавства у частині здійснення та
удосконалення
митного
контролю,
посиленні
його
ролі
в
протидії
неправомірним
зовнішньоекономічним операціям – один із кроків поліпшення системи митного контролю в Україні, що
вимагає подальшого наукового осмислення.
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TRENDS OF INNOVATIVE UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT
AS THE RESULTS OF THE STATE POLICY
Постановка проблеми. Початок XXI століття ознаменувався бурхливим посиленням концепту
інноваційності, який на практиці показує орієнтованість сучасних держав на пошук шляхів і механізмів
стимулювання проривів економіко-технологічного і соціально-економічного характеру. У цьому
контексті українська еліта узгоджено наголошує, що для здійснення політики реформ країні потрібний
масштабний інноваційний проект, який забезпечував би стратегічні політичні і соціально-економічні
«прориви» та відповідав очікуванням суспільства. Однак, інноваційна політика в нашій країні й до
цього часу носить непослідовний характер, що проявляється у відповідних тенденціях інноваційного
розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чисельні вітчизняні наукові і науково-практичні
публікації, зокрема [1-3] дозволяють скласти уявлення про різноманіття підходів до питання
інноваційного розвитку. Інноваційна політика постійно є предметом активних наукових і прикладних
дискусій та суперечок, при цьому точки зору на її характер, принципи і механізми реалізації в багатьох
випадках інколи бувають протилежними. Періодично здійснюються спроби аналізу інноваційності
України в рамках міжнародних рейтингів [4-5]. Проте характер інноваційних процесів настільки
динамічний, що виникає необхідність мати інформацію про їхній стан на конкретний період часу, щоб
дати належну оцінку, яку потрібно враховувати при розробці стратегічних програм і проектів.
Постановка завдання. Необхідність здійснення аналізу та оцінювання проблем інноваційного
розвитку дозволяє висунути наступну постановку завдання: періодична ідентифікація стану
інноваційної діяльності вимагає визначення характерних закономірностей та ознак.
Метою даної статті є визначення тенденцій інноваційного розвитку в Україні, обґрунтування
виявлених проблем та факторів впливу, а також розробка рекомендацій стосовно напрямів
підвищення ефективності інноваційної політики при реалізації концепції неоіндустріалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні політичний курс на здійснення
інноваційного розвитку представлено в Стратегії-2020 [6], де інноваційний фактор заявлено як фактор
гордості (на відміну від економічно розвинутих країн, де інновації – це фактор економічного
зростання), та конкретизовано в урядовому документі [7]. В останні роки експертами констатуються
досягнення в оборонно-промисловому комплексі, обумовлені науковими розробками й відповідними
технологіями проривного характеру й активізовані військовими подіями, що мають суттєвий вплив на
характер інноваційних процесів, особливо в промисловому секторі національної економіки. З іншого
боку зазначається, що проблемні питання, пов’язані з рецесією вітчизняної промисловості у 2014-2015
рр., поступово вирішуються за допомогою інноваційних факторів розвитку.
Науково-технологічний потенціал вітчизняної науки, незважаючи на складні умови розвитку
через низьке фінансування і низький попит на інновації вітчизняного реального сектора економіки
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продовжує «виживати», хоч кількісно скорочується наявність наукових організацій, і ця кількість на
кінець 2016 року стала ще меншою, ніж кількість установ 1991 року. Так, упродовж 2016 року наукові
дослідження і розробки (НДР) в Україні виконували 972 організації (проти 1350 у 1991 р.), 46,6% з яких
належали до державного сектору економіки, 37,7% – до підприємницького, 15,7% – вищої освіти. При
цьому підприємницький сектор має тенденцію до скорочення (рис. 1).
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Рис. 1. Розподіл кількості організацій, що здійснювали наукові дослідження і розробки, за
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Згідно офіційної статистики, на підприємствах та в організаціях, які здійснювали НДР, кількість
державний
сектор
підприємницький
вищої освіти
приватний
виконавців таких робіт
на кінець
2016 року
становила 97,9сектор
тис. осіб сектор
(з урахуванням
сумісників
та осіб,неприбуткови
які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з яких 65,1% – дослідники, 10,2% –
техніки, 24,7% – допоміжний персонал [8]. У 2016 році частка виконавців НДР (дослідників, техніків і
допоміжного персоналу) у загальній кількості зайнятого населення становила 0,60%, у тому числі
дослідників – 0,39%. Для порівняння: за даними Євростату, у 2014 році найвищою ця частка була у
Данії (3,07% і 2,09%), Фінляндії (2,95% і 2,12%), Норвегії (2,73% і 1,90%), Нідерландах (2,18% і 1,29%)
та Словенії (2,12% і 1,23%); найнижчою – у Румунії (0,48% і 0,31%), Кіпрі (0,69% і 0,50%), Туреччині
(0,76% і 0,65%) та Болгарії (0,77% і 0,54%).
Одним із показників результативності наукового потенціалу країни є обсяг виконаних наукових
та науково-технічних робіт, і хоча у 2010-2016 рр. у фактичних цінах він дещо зріс, проте питома вага у
ВВП продовжувала залишатися низькою. Так, у 2016 році загальний обсяг витрат на виконання
наукових досліджень і розробок власними силами організацій становив 11530,7 млн грн, у тому числі
витрати на оплату праці – 5751,0 млн грн, інші поточні витрати – 5203,7 млн грн, капітальні витрати –
576,0 млн грн, з них витрати на придбання устатковання – 487,6 млн грн. За розрахунками Держстату
України у 2016 році питома вага загального обсягу витрат на виконання наукових та науково-технічних
робіт у ВВП становила 0,48%, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,16% (табл. 1). В
той же час, за даними 2015 року, частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 у середньому
становила 2,03%. Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції –
3,26%, Австрії – 3,07%, Данії – 3,03%, Фінляндії – 2,90%, Німеччині – 2,87%, Бельгії – 2,45%, Франції –
2,23%; меншою – у Кіпрі, Румунії, Латвії та Мальті (від 0,46% до 0,77%).
Таблиця 1
Витрати на наукову та науково-технічну діяльність у ВВП України
Роки
1990 2000
2005
2010
2011
2012
Витрати усього до
ВВП, %
3,11
1,20
1,17
0,91
0,81
0,75
за рахунок державного бюджету, %
2,3
0,36
0,39
0,34
0,29
0,33
Джерело: складено на основі даних Державної служби статистики
Режим доступу: http://ukrstat.org
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Стосовно питомої ваги витрат підприємств на інновації за напрямами, то найбільша частка
припадає на придбання машин та обладнання, пов’язані з упровадженням інновацій, що свідчить про
цілком природній процес – прагнення підприємств модернізувати свою технологічну базу, щоб
протистояти конкуренції. Наприклад, у 2012 році ця частка складала 70,1 %, у 2013 році дещо
збільшилася частка витрат на дослідження та розробки – 17,1 %, а в 2015 році внутрішні науководослідні розробки складали 13,3 %, зовнішні НДР – 1,5 %, придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення – 80,7 %, придбання інших зовнішніх знань – 0,6 %, інші витрати – 4,1 %.
Загальний обсяг витрат за 2016 рік порівняно з 2015 роком виріс на 68 % і становив 23229,5 млн грн.
Також значно збільшилися витрати на придбання машин, обладнання та технічного забезпечення, a
саме на 78 % (проте, це у фактичних цінах).
Традиційно основним джерелом фінансування інновацій залишаються власні кошти
підприємств. Однак, вже можна побачити деяке збільшення фінансування інноваційної діяльності за
рахунок державних коштів. Так, у 2016 році у порівнянні з 2015 роком воно зросло майже у 3,5 раза.
Також відбувається зростання фінансування з таких джерел, як «місцеві бюджети», «вітчизняні
інвестори», «кредити» та інших джерел. Проте важливо зазначити, що іноземні інвестори фінансували
інноваційну діяльність у 2016 році у 2 рази менше, ніж у 2015 році. Протягом 2016 р. витрати
бюджетних коштів здійснювались за всіма стратегічними пріоритетами, з яких найбільший обсяг
фінансування – 115563,30 тис. грн, або 59,4% загального обсягу фінансування припадав на
стратегічний пріоритет "Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу",
найменший – на пріоритет “Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного
обслуговування, лікування, фармацевтики“. Загалом, аналіз фінансування інноваційної діяльності за
стратегічними пріоритетними напрямами у 2016 р. показує, що обсяг фінансування всіх стратегічних
пріоритетів становив 194558,2 тис. грн або 95,5 % загального обсягу бюджетного фінансування
інноваційної діяльності [9].
Стан фінансування інновацій прямо впливає на динаміку інноваційної активності підприємств в
Україні, що має нерівномірний характер в частині кількості підприємств, що займалися інноваційною
діяльністю. Так, у 2014 р. три чверті інноваційно активних промислових підприємств упроваджували
інновації (або 12,1% від обстежених). Упродовж 2014–2016 рр. питома вага інноваційно активних
підприємств становила 18,4% (табл. 2).
Таблиця 2
Розподіл підприємств у 2014-2016 роках за типами інновацій
та видами економічної діяльності, % (до загальної кількості обстежених підприємств)
Види економічної діяльності

Інноваційно
активні
підприємства

У тому числі запроваджували
технологічні та
технологічні
нетехнологічні
нетехнологічні
інновації
інновації
інновації

Усього
Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Оптова торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та
мотоциклами
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
Інформація та телекомунікації

18,4

5,0

6,8

6,6

14,2

5,1

3,8

5,3

22,0

6,6

9,0

6,4

15,4

8,7

3, 9

2,8

9,8

5,3

2,5

2,0

17,3

3,2

5,7

8,4

9,7

2,7

3,3

3,7

22,1

4,8

8,3

9,0

Фінансова та страхова діяльність
Діяльність у сферах архітектури та
інжинірингу; технічні випробування
та дослідження, наукові
дослідження і розробки, рекламна
діяльність і дослідження
кон’юнктури ринку
Джерело: [8]

21,7

3,7

8,6

9,4

20,1

5,7

7,5

6,9

Із загальної кількості обстежених підприємств 5,0% займалися технологічними інноваціями
(продуктові та/або процесові), 6,6% – нетехнологічними (організаційні та/або маркетингові), 6,8% –
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технологічними та нетехнологічними інноваціями. За даними обстеження 2014-2016 рр., найвищий
рівень інноваційної активності спостерігався серед підприємств у сфері інформації та телекомунікації
(22,1%) і переробної промисловості (22,0%). Більшість інноваційно активних промислових підприємств
поряд з технологічними запроваджували нетехнологічні інновації. Однак, слід відмітити, що
інформація за 2016 рік сформована на підставі даних державного статистичного спостереження за
формою № ІНН "Обстеження інноваційної діяльності підприємств за період 2014-2016 років" (за
міжнародною методологією), за такими окремими звітними одиницями: підприємства видів
економічної діяльності секцій В, С, D, Е за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД)). У
зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо
інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння з аналогічними даними
попередніх років є некоректним, що в деяких випадках впливає на послідовність аналізу, проте не
настільки, щоб переломити тенденції.
Більш повне уявлення про тенденції технологічного рівня підприємств у промисловості дають
дані Державної служби статистики щодо впровадження нових технологічних процесів та освоєння
виробництва нових видів продукції (табл. 3). І хоча цей процес також строкатий, все ж у 2016 році
спостерігалося помітне зростання їх кількості, порівняно з 2015 роком.
Таблиця 3
Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів
продукції у промисловості у 2006-2016 рр.
Рік

Показники

2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Впроваджено
нових
технологічних процесів
1145
1647
1893
2043
2510
2188
1576
у
тому
числі
маловідходних,
ресурсозберігаючих та
безвідходних
424
680
753
479
517
554
502
Освоєно виробництво
інноваційної продукції,
найменувань
2408
2446
2685
2408
3238
3403
3138
з них нових видів
техніки (машини,
устатковання, апарати,
прилади)
786
758
641
663
897
942
809
Джерело: складено за даними Держстату України: http://www.ukrstat.gov.ua/

2014

2015

2016

1743

1217

3489

447

458

748

3661

3136

4139

1314

966

1305

У зв’язку з посиленням курсу передових економік на впровадження результатів четвертої
промислової революції [10], для України актуалізуються питання щодо реалізації політики
неоіндустріалізації та її зв’язку з концепціями постіндустріальної економіки, що проявляється
насамперед в частині пріоритетного розвитку таких якісних організаційно-технологічних та соціальноекономічних ознак, як масштабна інформатизація, інтелектуалізація виробництва, гнучкі форми та
соціально-гуманістичні принципи організації економічної діяльності відповідно до вимог прогресивних
тенденцій суспільного життя [11].
У цьому контексті, з економічної точки зору «неоіндустріалізація» – це явище, що сприяє новому
розвитку продуктивних сил на основі високотехнологічних та наукомістких процесів виробництва,
підґрунтям для якого є нове інституціональне середовище [12]. З врахуванням еволюційного підходу,
підтримуємо точку зору, що постіндустріальне суспільство може виступати лише як історичний рівень
розвитку, наступний за неоіндустріалізацією. Така об’єктивна необхідність обумовлена тим, що
неоіндустріалізація покликана забезпечити технологічну базу постіндустріалізації. Отже,
неоіндустріалізацію потрібно розглядати як процес, який має певну мету, методи, джерела та
соціально-економічні наслідки, що в умовах України потребують ґрунтовного дослідження.
Стосовно стану зазначених процесів в економічній системі України, то згідно статичного
спостереження у 2016 р. використовували у своїй роботі комп’ютери 95,2% підприємств (як і у
2015 р.), мали доступ до мережі Інтернет – 93,5% (у 2015 р. – 93,2%) [13]. Цілком закономірно, що
найвищий рівень комп’ютеризації показали підприємства, які здійснювали діяльність у сфері
інформації та телекомунікацій – 98,3% (у 2015 р. – 98,2%). Найменший рівень комп’ютеризації
спостерігався у підприємств із діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –
89,1% (у 2015 р. – 89,2%). Окрім того, із загальної кількості підприємств, що мали доступ до мережі
Інтернет, використовували соціальні мережі – 24,7 % (у 2015 р. – 17,9%), засоби обміну знаннями –
12,7% (у 2015 р. – 19,1%), веб-сайт з мультимедійним вмістом – 12,6% (у 2015 р. – 11,1%), блоги та
мікроблоги підприємства – 6,9% (у 2015 р. – 5,2 %). Найбільша кількість підприємств, які купували

14

ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

послуги хмарних обчислень із загальних серверів постачальників послуг була в торгівлі та переробній
промисловості (табл. 4).
Таблиця 4
Види постачальників послуг хмарних обчислень

Види економічної діяльності

Кількість підприємств, які купували послуги хмарних
обчислень із
загальних серверів
серверів постачальників послуг,
постачальників
зарезервованих виключно для
послуг
обстежуваного підприємства

Усього

1506

665

Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування

325

145

28

10

Інформація та телекомунікації
Операції з нерухомим майном

71

28

Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Надання інших видів послуг
Джерело: [13]

140

50

99

48

5

1

25

12

128

49

404

199

101

44

42

15

138

64

В умовах відсутності дієвої державної політики щодо формування, розвитку та реалізації
інтелектуального ресурсу, цілком закономірним є вкрай низький стан інвестицій в нематеріальні
активи, зокрема, 3,36% від загального обсягу капітальних інвестицій у 2014 році. І хоча в 2015 році цей
показник дещо зріз – 6,7 % (18385 млн грн), то у 2016 р. складав лише 3,3 % (у тому числі програмне
забезпечення та бази даних – 1,8 %; права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності;
авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо – 1,2%). Слід нагадати, що до інвестицій у
нематеріальні активи належать інвестиції у придбання або створення власними силами прав
користування природними ресурсами та майном, програмного забезпечення та баз даних, прав на
комерційні позначення, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав, патенти,
ліцензії, концесії тощо [14].
На жаль, в Україні й до цього часу відсутність мотивації інноваторів через несформований попит
на інновації вітчизняних підприємств, з одного боку, та відсутність політики формування внутрішнього
ринку, у тому числі, й ринку вітчизняних інновацій, з другого боку, є одними із ключових факторів
гальмування інноваційних процесів. Показником, який характеризує ефективність впровадження нових
технологій у виробництво, є використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків, тобто
комерціалізація результатів науково-технологічної діяльності та введення їх в економічний обіг. Однак,
протягом останніх років спостерігається стійка тенденція зменшення використання об’єктів права
інтелектуальної власності (ОПІВ), що безумовно пов’язано з низькою винахідницькою діяльністю у
галузях національної економіки, скороченням наукових кадрів та низькими темпами науково-технічних
робіт. Так, у 2016 році надійшло 4095 заявок на винаходи, у тому числі 2233 – від національних
заявників, активність яких знизилася на 1,7% порівняно з попереднім роком. Частка заявок від
іноземних заявників також дещо зменшилася і становила 45,5% у загальній кількості заявок (проти
49,4% у 2015 р.).
У 2016 році Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано 2152
договори щодо розпоряджання майновими правами промислової власності (рис. 2), у тому числі 1953
– стосовно передачі виключних майнових прав на ОПВ (90,7 %), 101 – видачі ліцензії на використання
ОПВ (4,7%), 98 "відкритих" ліцензій на використання винаходів та корисних моделей (4,6%). Загалом
станом на 1 січня 2017 року до державних реєстрів внесені відомості про 27957 договорів щодо
розпоряджання майновими правами промислової власності, у тому числі 5699 – на винаходи та
корисні моделі, 20899 – на знаки для товарів і послуг, 1359 – на промислові зразки. Серед
національних заявників найбільш активними залишалися підприємства і організації, що працюють у
сфері освіти і науки. У 2016 році ними подано понад 6,6 тис. заявок на винаходи і корисні моделі
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(88,4% загальної кількості заявок від національних заявників – юридичних осіб). Порівняно з 2015
роком, на 62,5% зросла кількість заявок від наукових організацій, при цьому скоротилася питома вага
поданих ними заявок на винаходи. Частка заявок від промислових підприємств у 2016 році становила
3,7%.

Рис. 2. Динаміка реєстрації договорів щодо розпоряджання
майновими правами на об’єкти промислової власності, од
Джерело: [8]

Стан інноваційності розвитку економіки регулярно фіксується як вітчизняними статистичними
дослідженнями, так і світовими рейтингами. Так, за результатами Всесвітнього економічного форуму
(ВЕФ) [15] – Звіт про глобальну конкурентоспроможність – протягом 2013-2018 рр. позиція України
була нестабільною – коливалася між 76-м та 85-м місцями (табл. 5).
Таблиця 5
Позиції України за складовими Індексу глобальної конкурентоспроможності 2013-2015
років

Складові Індексу глобальної
конкурентоспроможності
Інститути

Рейтинг
України
2013-2014
(з 148
країн)

Рейтинг
України 20142015
(з 144
країн

Рейтинг
України
2015-2016
(з 140
країн)

Рейтинг
України
2016-2017
(із 138
країн)

Рейтинг
України
2017-2018
(із 137 країн)

137

130

130

129

118

Інфраструктура

68

68

69

75

78

Макроекономічне середовище

107

105

134

128

121

Здоров’я та початкова освіта

62

43

45

54

53

Вища та професійна освіта
Ефективність ринку товарів та
послуг
Ефективність ринку праці

43

40

34

33

35

124

112

106

108

101

84

80

56

73

86

Розвиток фінансового ринку

117

107

121

130

120

Технологічна готовність

94

85

86

85

81

Ємність ринку

38

38

45

47

47

Бізнес-середовище

97

99

91

98

90

Інновативність
93
81
54
52
Джерело: складено за даними The Global Competitiveness Report за відповідні роки
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Загалом, позиції України за складовими «технологічна готовність» та «інноваційність» Індексу
глобальної конкурентоспроможності протягом 2013-2018 років мали деяку позитивну динаміку (табл.
6), окрім незначного зниження складника «інноваційність» у 2017 році.
Якщо проаналізувати складову «технологічна готовність», то строкатою є динаміка усіх
субіндексів, за виключенням зростання позицій щодо використання ІКТ, а у структурі складової
«інноваційність» спостерігалась прогресивна тенденція субіндексів «наявність вчених та інженерів» та
«кількість патентів, отриманих у США на 1 млн населення».
Ще одним із головних індикаторів, узагальнюючим показником для вимірювання рівня та
результатів реалізації інноваційного потенціалу країн є Глобальний інноваційний індекс, у якому
знаходять своє відображення основні складники інноваційного потенціалу країн. Так, у 2017 р.
опубліковано десяте видання Глобального інноваційного індексу, в якому досліджено інноваційний
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потенціал 127 країн (у 2016 р. – 128; у 2015 р. – 141) [16]. Глобальний інноваційний індекс
визначається як середнє арифметичне вхідного та вихідного підіндексів, а їх співвідношення
характеризує індекс ефективності інновацій. Слід зазначити, що в рейтингу Global Innovation Index
Україна стартувала з 75 місця в 2007 аж до 50 місця в 2017 році.
Таблиця 6
Позиції України за складовими «технологічна готовність» та «інноваційність» Індексу
глобальної конкурентоспроможності протягом 2013-2018 років
Рейтинг
України
2013-2014
(з 148 країн)

Рейтинг
України 20142015
(з 144 країн)

Рейтинг
України
2015-2016
(з 140 країн)

Рейтинг
України
2016-2017
(із 138 країн)

Рейтинг
України
2017-2018
(із 137 країн)

Загальний

84

76

79

85

81

Технологічна готовність

94

85

86

85

81

114

103

91

111

106

113

96

93

107

100

100

100

74

84

131

127

117

115

118

69

80

78

74

93

82

80

80

81

71

68

72

64

63

50

64

68

54

107

121

130

115

93
81
54
52
Здатність до інновацій
100
82
52
49
Якість науково-дослідних
інститутів
69
67
43
50
Витрати компаній на
дослідження і розробки
112
66
54
68
Співпраця університетів і
промисловості у дослідженнях
та розробках
77
74
74
57
Державні закупівлі
високотехнологічної продукції
118
123
98
82
Наявність вчених та інженерів
46
48
29
29
Кількість патентів, отриманих у
США (на 1 млн. населення)
52
52
50
49
Джерело: складено за даними The Global Competitiveness Report за відповідні роки
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Складові Індексу глобальної
конкурентоспроможності

Технологічні запозичення :
- наявність новітніх технологій
- освоєння технологій на рівні
фірми
- прямі зовнішні інвестиції та
передача технологій
Використання ІКТ
- інтернет-користувачі, %
населення
- абоненти фіксованого
широкосмугового зв’язку / на 100
жителів
- пропускна здатність Інтернету /
кб/с/на 1 користувача
- активні абоненти
широкосмугового зв’язку / на 100
жителів
Інновативність

51
60
76

73
96
25
…

Однак, враховуючи деякі позитивні зрушення, відзначені зарубіжними експертними агентствами,
Україна так і не змогла зробити «інноваційного ривка». Узагальнюючий висновок, який можна зробити:
інтелектуальний потенціал нації знаходиться на високому рівні, проте відсутня роль держави у
створенні середовища для його реалізації в якості ключового інноваційного фактору соціальноекономічного розвитку країни та забезпечення її конкурентоспроможності. За такої ситуації держава не
може вирішити завдання входження в когнітивне суспільство (суспільство, де визначальним для
збільшення людського капіталу є роль безперервної когнітивної (пізнавальної) діяльності всього
економічно активного населення).
Підсумовуючи результати представленого аналізу, маємо загальну тенденцію щодо збереження
усіх ознак помірно стабільного інноваційно-технологічного процесу, що для економіки, яка прагне
зростання, цього недостатньо. Серед причини, що стримують реалізацію ролі інноваційного фактору
підвищення конкурентоспроможності української економіки, зокрема, залишаються наступні:
недостатня затребуваність інновацій, оскільки українська економіка в її нинішньому стані не формує
активної зацікавленості переважної частини господарюючих суб’єктів у результатах наукових розробок
або ж останні виявляються не в змозі ефективно використовувати інноваційні розробки; відсутність
інститутів розвитку, що забезпечують функціонування економіки інноваційного типу у всіх її складових
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(організація й управління розробками; їхнє фінансування, маркетинг, комерціалізація та ін.) та
інноваційних екосистем різного рівня; мала чисельність висококваліфікованих фахівців, здатних
працювати в інноваційній сфері; відсутність узгодженості державної освітньої, науково-технологічної,
промислової й інноваційної політики.
Слід зазначити, що при участі держави в Україні через реалізацію інноваційної політики за минулі
роки було створено багато елементів національної інноваційної екосистеми і здійснені перетворення по
багатьох напрямах. Проте, інновації в країні так і не стали ключовим драйвером економічного зростання.
Так, в останні два роки ця роль віддавалася залученню невикористаних потужностей і робочої сили в
оборонній промисловості, що звичайно вплинуло на інноваційну активність загалом, проте соціального
ефекту не спостерігається. Виклики на глобальний тренд соціалізації технологій в Україні не знаходять
відповіді. Вкрай негативним фактором в країні слід визнати низький рівень здатності влади усіх рівнів
утримувати і залучати таланти, порівняно з країнами-лідерами інновацій; державні інвестиції в людський
капітал працюють на конкурентоспроможність чужих економік, створюючи «деформовану інноваційну
систему»; інноваційні стартапи і венчурні інвестори стикаються з відсутністю механізму упровадження
новітніх розробок: бізнес-проекти, вирощені локальним венчурним ринком не знаходять можливостей
зростання або виходу усередині країни і в результаті покидають її. Необхідно вирішити проблему
фінансування, адже для реалізації нової промислової революції потрібні величезні інвестиції в сучасну
інформаційно-технологічну інфраструктуру й освіту, необхідно гарантувати інформаційну безпеку,
забезпечити захист інтелектуальної й приватної власності шляхом створення необхідної нормативної
бази.
Висновки з проведеного дослідження Узагальнення результатів дослідження показало, що
за 2016 рік в Україні в цілому відбулося незначне поліпшення інноваційного середовища, посилилась
інноваційна активність підприємств, що було зафіксовано як вітчизняною статистикою, так і
міжнародними рейтинговими агентствами. Проте це лише початок покращення ситуації з
інноваційним розвитком, а чи стане це загальним трендом, ще невідомо. За всі роки незалежності в
Україні висувалось чимало ініціатив як в інституційному, так і в організаційно-економічному плані щодо
формування дієвих механізмів активізації науково-технологічної та інноваційної діяльності, зокрема в
промисловості. Проте державна влада й до цього часу не досягла значимих успіхів у створенні
інноваційного клімату в країні: заходи щодо підтримки інноваційної активності носять локальний
характер й не дозволяють переломити сформовані негативні тенденції втрати науково-технологічного
потенціалу в промисловому секторі національної економіки. Тому технологічне відставання,
залежність від імпорту, експортна орієнтація сировинних і низькотехнологічних галузей, схильність
впливу кон’юнктури світових ринків, низька ефективність і конкурентоспроможність – характерні риси
української економіки на сучасному етапі. У зв’язку з цим зростає актуальність подальшого
дослідження формування механізмів реалізації неоіндустріальних перетворень української економіки
в процесі зміни її структури.
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FOOD SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EURO
INTEGRATION
Постановка проблеми. Підписання економічної частини «Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом» формує унікальні можливості для вітчизняного аграрного виробництва щодо
завоювання нових сегментів європейського аграрного ринку. В свою чергу це потребує
реструктуризації існуючих підходів до забезпечення ефективності його функціонування та
гарантування
продовольчої
безпеки
держави.
Євроінтеграційні
процеси
потребують
взаємоузгодження нормативно-правової бази регулювання аграрної сфери, підвищують конкуренцію
на ринку, об’єктивно посилюють необхідність інноваційної модернізації АПК та його технікотехнологічного переоснащення, зумовлюють зростання вимог споживачів до рівня якості та безпеки
продукції продовольства, вимагають наближення вітчизняних практик господарювання до стандартів
передового європейського досвіду, що в сукупності посилює трансформаційні процеси та наростаючі
структурні перетворення в аграрному секторі економіки. Відтак актуалізується проблема ідентифікації
сучасних викликів продовольчій безпеці України та обґрунтування дієвих інструментів державної
політики її зміцнення в умовах євроінтеграційних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вирішення продовольчої безпеки є дуже
важливою, тому її теоретичні і практичні аспекти розглядаються у працях багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених. Питанням впливу загроз на соціально-економічний розвиток України за допомогою
системи індикаторів продовольчої безпеки займалися вчені Басюркіна Н.Й., Гoйчук O.I.,
Береговий В.К., Немченко В.В., Пасхавер Б.В., Полторак А.С., Стежко Н.В., Чечель О.М. та інші.
Зазначені науковці зосереджували увагу на аналізі запропонованих напрямів державної політики
щодо мінімізації загроз продовольчій безпеці держави, а також забезпечення доступності, якості та
безпечності продовольства для усіх верств населення. Питання щодо методичних підходів розрахунку
основних індикаторів та інтегральних показників продовольчої безпеки розглядали у своїх працях
Одінцов М.М., Полторак А.С., Скрипник А.В., Стариченко Є.М. та інші. Однак питання розробки дієвого
механізму забезпечення продовольчої безпеки України в умовах євроінтеграції потребують
додаткового дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка комплексу заходів щодо вирішення
проблеми підвищення ефективності забезпечення країни продовольством, а також пошук шляхів
поліпшення внутрішнього забезпечення продовольчими товарами та розширення присутності
українських товаровиробників на світовому ринку агропродовольчої продукції в умовах євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найважливіших проблем у сучасному світі
є підвищення рівня продовольчої безпеки населення 1; 3; 5; 6; 13; 14. На цій проблемі неодноразово
акцентували увагу як політики та відомі вчені, так і провідні міжнародні організації, зокрема Організація
Об’єднаних Націй (ООН). Наразі, найбільші темпи приросту населення спостерігаються у найбідніших
країнах третього світу, які мають обмежені продовольчі ресурси, низьку продуктивність праці, є
технологічно відсталими 4; 5; 15. Це поглиблює і без того складну економічну ситуацію у цих країнах. У

20

ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Продукти харчування

Раціональні
норми

той час, як у економічно розвинутих країнах при значно нижчих темпах приросту населення рівень
споживання продуктів харчування постійно зростає, в африканських країнах третього світу (де доходи на
душу населення у десятки разів менше і є проблема перенаселення), які, відповідно, мають обмежені
продовольчі ресурси неминуче постає проблема голоду 12.
За таких умов у найменш розвинутих регіонах світу виробники агропродовольчої продукції не
встигають збільшувати обсяги виробництва, що призводить до голоду і масової загибелі людей.
Враховуючи значні темпи приросту населення планети, фізичну обмеженість площі
сільськогосподарських угідь, Україна, яка входить у першу десятку найбільших світових виробників та
експортерів таких важливих продовольчих ресурсів як зернові та посідає перше місце у світі за
обсягами експорту соняшникової олії, має прекрасні перспективи для реалізації свого аграрного
потенціалу, що сприятиме поліпшенню стану продовольчої безпеки у світі 7; 8; 9.
Продовольча безпека відноситься до найважливіших складових національної безпеки, оскільки
має безпосереднє відношення до споживачів – громадян країни 2. Проблема повного та
збалансованого харчування населення України має вирішуватися, виходячи із завдання мобілізації
усього ресурсного потенціалу нації для найбільш ефективної моделі інтеграції національної
макросистеми в глобальний економічний простір 9; 15. Завдання ‒ настільки важливе і багатогранне,
що є предметом постійної наукової дискусії. Однак, незважаючи на значний науковий доробок,
проблеми забезпечення продовольчої безпеки в умовах євроінтеграції потребують поглибленого
наукового дослідження. На це вказують перманентні кризи на вітчизняному ринку продовольства,
зриви виконання міжнародних товарних угод тощо.
Проведемо порівняльний аналіз основних індикаторів продовольчої безпеки.
Щодо індикатору достатності споживання окремого продукту, доцільно зазначити, що у 2016
році середньодобова поживність раціону українця скотилася до рівня початку двохтисячних років. Так,
за даними статистики, у минулому році в середньому українці споживали 2799 ккал на добу, або на
140 ккал менше, ніж роком раніше (табл. 1).
Таблиця 1
Показник достатності споживання продуктів харчування
(на особу на рік; кг)
Фактичне споживання

% дотримання раціональних
норм

2014

2015

2016

2016 до
2014 +,-

2014

2015

2016

2016 до
2014 +,-

Хлібні продукти

101

108,5

103,2

101,0

-8

107

102

100

-7

Картопля

124

141,0

137,5

139,8

-1

114

111

113

-1

Цукор

38

36,3

35,7

33,3

-3

96

94

88

-8

Олія

13

13,1

12,3

11,6

-2

101

95

89

-12

Яйця, шт.

290

310,0

280,0

267,0

-43

107

97

92

-15

Риба та рибні продукти
Овочі та баштанні
культури
Плоди, ягоди та виноград

20

11,1

9,0

9,6

-2

56

45

48

-7

161

163,2

160,8

163,7

1

101

100

102

0

90

52,3

50,9

49,7

-3

58

57

55

-3

Молокопродукти

380

222,8

209,9

209,5

-13

59

55

55

-4

64

-3

110

-8

178

-7

53

-8

М’ясопродукти
80
54,1
50,9
51,4
-3
68
64
Добовий раціон по
перерахованим продуктам
калорійність, всього, ккал
2500
2939
2799
2742
-197
118
112
у т.ч. продукти рослинного
1125
2090
2008
2007
-83
186
178
походження, ккал
продукти тваринного
1375
849
791
735
-114
62
58
походження, ккал
Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 7

Калорійність раціону у минулому році на 10 % перевищувала встановлений критичний
(пороговий) рівень для цього показника – 2500 ккал на добу 10; 11. Варто зазначити, що в Україні
спостерігається незбалансоване споживання продуктів харчування населенням. Баланс споживання
основних продуктів харчування свідчить, що у 2016 р. в Україні за такими продовольчими групами, як
«хліб і хлібопродукти», «картопля» та «овочі та баштанні» фактичне споживання перевищило
раціональну норму.

21

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

По інших групах коефіцієнт достатності споживання був меншим одиниці. Особливо суттєве
відставання відмічається по продукції тваринного походження та плодово-ягідній продукції. Так,
рекомендований рівень по м’ясу забезпечено на 64%, молоку – на 55%, рибі – на 48%, плодах та
ягодах – на 55%.
На фоні падіння наявних реальних доходів населення, у 2016 році на 22,2% відбулося
зменшення середньодушового споживання у всіх без виключення групах продовольства. Зокрема,
споживання молока упродовж минулого року скоротилося на 12,9 кг, м’яса – на 3,2 кг, риби – 2,5 кг на
особу на рік.
Значення індикатору добової енергетичної цінності раціону людини свідчить про низький
рівень споживання продуктів тваринного походження в енергетичному раціоні населення України. У
2015 р. основну частину калорій українці споживали разом із продукцією рослинного походження (рис.
1), натомість 28,3% середньодобового раціону забезпечувалося за рахунок споживання продукції
тваринного походження, що у 1,7 раза нижче за встановлений пороговий критерій (52%).
роки
2016

1952

2015

2008

790

2742

791

2799

2014

2090

849

2939

2013

2101

868

2969

2012

2110

844

2954

2011

2144

807

2951

1125

пороговий критерій
0

500

1375
1000

продукти рослинного походження, ккал

1500

2000

2500
2500

3000

продукти тваринного походження, ккал

3500

4000

всього, ккал

Рис. 1. Динаміка калорійності середньодобового споживання продуктів харчування
населенням України у розрахунку на одну особу у 2016 р.
Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України 7
Індикатор щільності автомобільних доріг використовується FAO для оцінки фізичної
доступності продовольства для населення. Чим вища концентрація доріг на одиницю площі, тим
легше забезпечити доставку продовольства у будь-який куточок країни.
2
В Україні у 2016 р. на 100 км площі припадає 28 км автодоріг з твердим покриттям та 3,6 км
2
залізничних колій. За останніми опублікованими FAO даними, у середньому у світі на 100 км площі
припадає 25,3 км доріг з твердим покриттям та 0,9 км залізничних колій, а для розвинених країн ці
показники в середньому становлять 32,7 км та 1,3 км відповідно (рис. 2).
Індикатор економічної доступності продуктів харчування. У 2016 році середньомісячні
загальні сукупні витрати одного домогосподарства складали 5720,4 гривні на місяць, а сукупні
споживчі витрати − 5331,5 гривні на місяць. При цьому щомісяця домогосподарством на харчування
витрачалося в середньому 2944,3 гривні.
Тобто, індикатор економічної доступності становив 51,5% при його 60-ти відсотковому
граничному критерії. Порівняно з 2015 роком даний показник зменшився на 1,7 відсоткових пункти.
Якщо ж брати до уваги не загальні, а лише споживчі сукупні витрати домогосподарств, то частка
витрат на продукти харчування склала 55,3% (у 2015 році – 58,9%).
Як видно з рис. 3, у загальній структурі витрат на продукти харчування найвищу питому вагу
займали витрати на: м’ясо і м’ясопродукти – 23 % (613 грн на домогосподарство на місяць), хліб і
хлібопродукти – 15 % (411 грн), молоко і молочні продукти – 13 % (346 гривень).
Питома вага витрат на харчування в Україні подекуди в 4-5 разів вище, ніж у країнах Євросоюзу.
Навіть порівняно з країнами бувшого СРСР, найвища частка витрат на продовольство в українців.
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Рис. 2. Щільність автомобільних доріг в Україні та деяких країнах світу

Джерело: дані Державної служби статистики України та FAO 7; 16

цукор та цукровмісні
продукти
8%
картопля
3%

інше
3%

безалкогольні напої
6%

харчування поза
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хліб і хлібопродукти
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овочі
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фрукти
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молоко і молочні
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м'ясопродукти
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Рис. 3. Структура споживчих витрат на харчування у розрізі основних груп
продовольства України у 2016 р.
Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України 7
У країнах ЄС витрати на харчування не перевищують 12,3% від усіх споживчих витрат, у США
становлять менше 12,1% (рис. 4).
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Рис. 4. Частка витрат на харчування у сукупних споживчих витратах домогосподарств у
окремих країнах світу у 2016 р., %
Джерело: побудовано авторами за даними сайтів органів статистики відповідних країн 7; 16
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Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України 7
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витратах, %

Хліб і хлібопродукти

Індикатор диференціації вартості харчування за соціальними групами. У 2016 році 20%
домогосподарств з найбільшими доходами (вищий квінтіль) в середньому витрачали на харчування
3650,14 гривні на місяць, а 20% домогосподарств з найменшими доходами (нижчий квінтіль) – 2289,53
гривні (табл. 2).
Таблиця 2
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах за квінтільними групами
залежно від розміру середньодушових еквівалентних загальних доходів
(в середньому на особу, кілограмів у перерахунку на основний продукт)

Отже, коефіцієнт диференціації вартості харчування за соціальними групами становив 1,6 проти
1,5 у 2015 році. Найбільша диференціація у споживанні у межах вищого та нижчого квінтилів не один
рік поспіль спостерігається по продукції тваринного походження (м’ясо, риба, молоко), а також по
фруктово-ягідній групі (у 1,7–2,1 раза).
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Висновки з проведеного дослідження. З огляду на визначені виклики, пріоритетними
напрямами зміцнення продовольчої безпеки України в умовах євроінтеграції мають стати:
удосконалення інституційного базису забезпечення продовольчої безпеки, його наближення до
положень країн-членів ЄС; підвищення ефективності реалізації програмних документів надання
державної підтримки в сільському господарстві; покращення галузево-суб’єктної структури
виробництва сільськогосподарської продукції; розробка інструментів і стимулів трансформації
господарств населення у фермерські господарства, формування механізмів запобігання подальшій
концентрації земельних ресурсів у межах користування одного «кінцевого» власника; посилення
захисту
внутрішнього
аграрного
ринку,
підвищення
ефективності
реалізації
політики
імпортозаміщення, стимулювання диверсифікації виробництва агропродовольчої продукції;
гармонізація вітчизняних стандартів гарантування якості та безпеки продовольства з нормами ЄС,
удосконалення національної системи сертифікації продуктів харчування, наближення норм
виробничо-технологічних процесів в аграрному секторі економіки до європейських вимог.
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ECONOMIC EFFECTIVENESS CONCEPT IN THE CONTEXT OF
SCIENTIFIC SCHOOLS EVOLUTION
Постановка проблеми. Ефективність – це категорія, яка відображає результативність
діяльності будь-якого суб’єкта чи об’єкта і є центром уваги не лише вчених – економістів, а й
філософів, соціологів та істориків. Еволюція відносин між членами суспільства має довгу історію та
характеризується зміною різноманітних устроїв, для яких характерні ті чи інші риси. В літературі часто
поняття ефективності вивчають паралельно з поняттям справедливості, проте існує безліч наукових
доказів, що ефективний розподіл лімітованих ресурсів між членами суспільства не завжди є
справедливим. Так, постає проблема дослідження поняття ефективності з точки зору еволюції
економічної думки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню поняття ефективності присвячено
роботи як класиків економічної теорії, так і сучасних вчених. Особливу увагу в даному дослідженні
присвячено роботам Сміта А. [2], Рікардо Д. [3], Менгера К. [4], Веблена Т. [5], Фрідмана М. [7] та
Леонтьєва В. [8], які розробили науковий фундамент для дослідження поняття ефективності. Не менш
цікавими є роботи сучасних представників економічної науки, таких як Мерзлікіна Е. [12], Вольчик В.
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[13] та Лимарева Ю. [18], які досліджують методологію оцінки ефективності діяльності організацій;
ефективність ринкового процесу та еволюцію інституціональної бази та еволюцію категорії
«ефективність» в економічній науці в цілому. Незважаючи на вагомий внесок даних вчених у
дослідження поставленої проблеми, існують певні аспекти, які потребують поглибленого аналізу, що й
обумовлює постановку мети дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз та порівняння поглядів на концепт
економічної ефективності представників різних наукових шкіл та сучасних вчених.
Виклад основного матеріалу дослідження. Еволюція поняття "ефективність" має довгу
історію. Вперше термін "ефективність" в економічній теорії з’явився в працях представника класичної
школи В. Парето. Модель економічної ефективності, запропонована В. Парето, має на увазі, що
добробут суспільства сягає максимуму, а розподіл ресурсів стає оптимальним, якщо будь-яка зміна
цього розподілу не погіршує стану хоч би одного суб’єкта економічної системи [1].
Ефективний розподіл благ, описаний В. Парето, доповнив англійський економіст А. Пігу,
визначивши індивідуальний добробут як сукупність добробуту економічного, а також низки
нематеріальних чинників, таких як характер та умови праці, середовище, взаємовідносини з соціумом,
становище в суспільстві, умови життя, громадський порядок і безпека.
Класична економічна теорія, представниками якої є А. Сміт, Д. Рікардо та ін., не розглядає
поняття "ефективність" стосовно економіки. А. Сміт [2] визначив економічні закони як об’єктивну
реальність, Д. Рікардо [3] визначив залежність вартості продуктів від праці (трудова теорія вартості) і
виділив основне завдання для класичної політичної економії: визначити закони, що управляють
розподілом доходів.
К. Менгер [4], один із засновників маржиналізму, в 70-х роках XIX століття розробив і
обґрунтував концепції громадського блага і суб’єктивної цінності, в яких представив товар не як
предмет з фізичними властивостями, а як носій властивостей, що представляють певну цінність для
споживача. На підставі робіт маржиналістів, до яких окрім К. Менгера відносяться У.С. Джевонс і Л.
Вальрас, була сформована теорія бізнес-процесів, що мають на меті не виробництво товару, а
задоволення потреб клієнта.
Інституціоналізм (представниками цього напряму є Т. Веблен, Дж. Коммонс, Г. Адамс та ін.)
виник приблизно в той же час, що і неокласична теорія, яка вивчає "економіку в чистому вигляді".
Проте представники інституціоналізму вважали, що економіка не може існувати окремо від
громадських інститутів, більше того, на думку Т. Веблена [5], неможливо говорити про принцип
оптимізації в економіці, оскільки в ринковій економіці споживачі піддаються всіляким видам тиску як
громадського, так і психологічного, що змушують їх приймати безрозсудні рішення.
Окремої уваги заслуговують наукові доробки Л. Вальраса, який на основі теорії загальної
економічної рівноваги створив економіко-математичну модель національної економіки. Він описав
математично у вигляді рівнянь умови рівноваги на окремих ринках. Поєднавши ці рівняння однією
системою, Л. Вальрас обґрунтував, що економічна система є єдиним цілим, компоненти якого можуть
співіснувати лише при умові їх спільної рівноваги. Систему рівнянь Л. Вальраса можна представити
наступним чином:

* Xi =
* Yj,
(1)
де Pi – ціни кінцевих товарів та послуг i-того виду;
Xi – кількість товарів та послуг i-того виду;
Uj – ціни виробничих ресурсів j-того виду;
Yj – кількість виробничих ресурсів j-того виду;
m – кількість кінцевих товарів та послуг, які споживаються в національній економіці;
n – кількість виробничих ресурсів, які витрачаються на виробництво [6].
З даного рівняння можна зробити наступний висновок: загальна пропозиція вироблених товарів
та послуг у грошовому виразі повинна бути рівною загальному попиту на них як сумі доходів, що
приносяться всіма факторами виробництва їхнім власникам.
Кризи, які систематично виникають і переростають із світових регіональних у глобальні,
заперечують уявлення про ринок як самостійну систему та автоматизм дії механізму ринку щодо
приведення даної системи у рівновагу. Так, згадаємо основні наукові висновки Дж. Кейнса:
 ринкова система може досягти рівноваги обсягу виробництва при значному рівні безробіття та
суттєвої інфляції;
 капіталізм не є системою, яка сама регулюється, що може нескінченно «процвітати», тому не
можна покладатися на те, що капіталізм розвивається самостійно;
 помилковою є думка, що економічні флуктуації виникають лише під впливом зовнішніх чинників
(війни, засуха, стихійні аномалії);
 безробіття та інфляція обумовлені відсутністю синхронності у прийнятті суб’єктами
господарювання економічних рішень (наприклад, про збереження та інвестиції);
 наявність внутрішніх економічних факторів, які перешкоджають значному зниженню цін та
заробітної плати [7].
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Методологічна проблема рівноваги та ефективності економіки не зводиться лише до ринкової
рівноваги, тому що на економіку впливають не лише чинники економічного характеру, а й політичного,
демографічного та соціального.
Досягти макроекономічної рівноваги в короткі терміни неможливо. Рівновага порушується, і це
обумовлюється постійним розвитком та рухом окремих сфер ринкової економіки. Причому саме
завдяки постійному руху та змінам відбувається розвиток національної економіки.
У підтвердження вищенаведеної думки доцільно згадати наукові результати В. Леонтьєва, який
сформулював розвиток світової економіки за принципом «витрати-випуск». Даний принцип відображає
міжсекторні потоки товарів та послуг в економіці розвинених країн та тих, які розвиваються [8].
Теорія макроекономічної рівноваги має важливе практичне значення, тому що висновки та
положення даної теорії стають основою економічної політики та використовуються для розробки більш
ефективних методів господарчого регулювання та обґрунтування прогнозів. Якщо в національній
економіці немає рівноваги, виникають різні негативні явища, які впливають на темпи економічного
зростання, споживання, знижується ефективність суспільного виробництва. Багаторівнева система
чинників стійкої рівноваги необхідно розглядати на рівні попиту та пропозиції як взаємодію таких
ринкових сегментів:
 Виробництво та споживання товарів і послуг;
 Грошовий обіг та стимулювання інвестицій;
 Фондове накопичення та зобов’язання банків;
 Заробітна плата та зайнятість населення.
В результаті збалансованої взаємодії всіх компонентів сукупного ринку виникає сила рівномірної
поступового руху національної економіки. Об’єкт національної економіки, який є предметом будь-якої
макроекономічної теорії, завжди вивчається з позиції динамічного моменту рівноваги сил, який
моделюється як траєкторія поступального руху матеріальної системи.
У зв’язку з цим найбільш стійкий стан системи можна оцінити з фізичної точки зору як
максимально рівну пряму рівномірного прямолінійного руху, яка є ідеальною абстракцією
збалансованого приросту ВВП. Уздовж лінії потенціальної стійкості відображається крива
нерівномірних темпів приросту, коливання якого дають уявлення про реальну стійкість поступального
руху економіки.
Поряд з цим існує думка, що національна економіка як макроекономічна система може мати
декілька стійких станів рівноваги, пов’язаних з вибором того чи іншого сценарію розвитку [9]. В
динаміці станам рівноваги системи відповідають свої траєкторії розвитку, у зв’язку з чим з метою
планування та прогнозування динаміки розвитку економіки важливіше використовувати динамічне
моделювання за допомогою диференційних рівнянь, а не економічні методи екстраполяції.
Відомо, що національна економіка характеризується рисою структурної динамічної стійкості,
якщо трансформація її структури не приводить до порушення фінансової, економічної та технологічної
стійкості при збереженні стійкості функціонування системи відносно поставлених цілей. Показник
структурної динамічної стійкості економічної системи повинен відображати структурну стійкість
системи в цілому та визначається в залежності від стану підсистем, які входять до її складу. При
цьому в якості показника структурної динамічної стійкості макроекономіки обирається показник
стійкості тієї підсистеми, в якій еволюційні процеси відбуваються найшвидше і який пов’язаний зі
значними економічними втратами.
На додаток, сучасні економісти розглядають таке поняття, як множинність рівноважних станів
економіки, таким чином указуючи на багатомірність явища динамічної стійкості національної
економіки.
Множинність рівноважних станів національних економік підтверджується багатьма факторами
стійкості станів багатства й бідності більшості національних економік та виключною важкістю переходу
слабкої економіки до низки розвинутих. Економічне зростання в багатих країнах формується та
підтримується віддачею, що зростає, і це є потужним стимулом для примноження інвестицій у
фізичний та людський капітал. Зростаюча віддача генерується створенням позитивних екстерналій
приросту продуктивності завдяки накопиченню знань. Суспільство та економіка знань стимулюють
отримання знань й застосовують непрямі методи впливу, які виштовхують некваліфікованих
працівників. Тому соціальна нерівність існує і в розвинених країнах також.
Сучасна наука, покладаючись на принципи детермінізму, спочатку припускає наявність
універсальних законів, які керують усіма природніми явищами. Звідси слідує висновок, що на основі
певного набору вихідних економічних даних можна абсолютно точно прорахувати майбутнє та минуле
ефективності національної економіки.
Ефективність розподілу в сучасній інституціональній економіці визначається не моделлю
загальної рівноваги В. Парето, а теорією ігор, розробленою Дж. фон Нейманом, О. Моргенштерном і
вдосконаленою Дж. Нешем. У ринковій економіці суб’єкт керується не принципом оптимізації по
Парето, а принципом задовільності.
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Г. Саймон провів фундаментальні дослідження організаційної поведінки і процесів ухвалення
рішень, опублікувавши спільну з Дж. Марчем працю "Організації". У 1963 році Р. Кирт і Дж. Марч
опублікували працю "Поведінкова теорія фірми" [10], де досліджували залежність ефективності
діяльності фірми від процесу ухвалення економічних рішень. Таким чином, уперше була виявлена
залежність технічної ефективності діяльності підприємства тобто ефективності процесу виробництва
продукту, від процесу управління підприємством.
Сучасні науковці також приділяють увагу поняття ефективності і, наприклад, В.К. Кондрашова і
О.Г. Ісаєва наголошують, що «ефективність виробничої діяльності проявляється в раціональному
використанні трудових технічних, матеріальних, фінансових ресурсів і вимірюється такими
показниками, як продуктивність, фондовіддача, матеріаломісткість продукції, оборотність обігових
коштів та ін.».
Для оцінки ефективності використовують систему показників рентабельності, показників
оборотності обігових коштів і низку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства [11].
Е.М. Мерзлікіна виділяє алокаційну і виробничу ефективність і пропонує наступні визначення.
«Алокаційна ефективність... характеризує стан ринку, на якому економічний суб’єкт здійснює угоди по
продажах своєї продукції..., тобто по відношенню до нього стає характеристикою зовнішнього
середовища його існування». Основним змістом поняття "виробнича ефективність" є мінімізація
економічним суб’єктом граничних витрат на основі застосування найбільш сучасних технологій [12, с.
31].
В.В. Вольчик приводить визначення алокаційної ефективності з позиції інституціонального
підходу: «... ми можемо охарактеризувати ефективність процесу в першу чергу здатністю системи
мультиплікативно збільшувати кількість обмінів і, в другу чергу збільшенням величини цінності як
агрегованого показника приросту цінності в індивідуальних угодах» [13].
Далі запропоновано еволюцію концепту ефективності, який змінювався та набував нових рис
протягом розвитку економічної думки (табл. 1).
Таблиця 1
Підходи до розуміння поняття ефективності
Сфера наукових інтересів

Представники

Класична економічна теорія
Маржинальна революція, гедонізм суб’єктів
підприємництва
Розвиток концепту економічної ефективності
Інституціоналізм, який вивчає економіку через призму
соціальних аспектів
Поява концепту економічної рівноваги, формування
нових методів економічного аналізу
Джерело: розробка автора

А.Сміт, Д. Рікардо
К.Менгер, У.С. Джефонс, Л. Вальрас
В.Парето, А. Пігу
Т. Веблен, Дж. Коммонс, Г.Адамс, К. Ейрс, Дж.
Гелбрейт
Дж. Неш, Дж. фон Нейман

З точки зору економічної теорії, головними показниками економічної ефективності є валовий
внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП). Розвиток ринкової економіки
вносить в теорію свої корективи, тим самим збагачуючи її критеріями оцінки соціальної безпеки та
економічного добробуту населення. Такі критерії охоплюють не лише національний, регіональний
рівні, а й національний.
Розглядаючи еволюцію категорії "ефективність" у економічній науці, приходимо до висновку, що
економічна ефективність є результативністю економічної системи, що виражається відносно корисних
кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів. На мікроекономічному рівні – це
відношення виробленого продукту (обсяг продажів компанії) до витрат (праця, капітал). На
макроекономічному рівні економічна ефективність визначається, як відношення виробленого продукту
(ВВП) до витрат (праця, капітал, земля).
На основі вивчення наукових доробок пропонуємо наступні бачення та підходи до розуміння
поняття ефективності як такої (табл. 2).
Таблиця 2
Наукові підходи до визначення поняття «ефективність»
Джерело
1
Бізнес – словник [14]
Райзберг Б.А. [15]

Підхід до визначення
2
Показник випуску товарів і послуг у розрахунку: на одиницю витрат; або на
одиницю витраченого капіталу; або на одиницю сукупних витрат усіх
виробничих ресурсів
Відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що
визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що обумовили й
забезпечили його отримання
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продовження табл. 2
1

2
Оцінкова характеристика результату якогось процесу, наприклад,
Енциклопедичний фонд [16]
функціонування, використання, управління, розвитку та ін., що відображає
ступінь досягнення поставленої мети або завдання
Результативність
виробництва,
співвідношення
між
результатами
Сучасна енциклопедія [17]
господарської діяльності й витратами праці
Ефективність виробничої діяльності проявляється в раціональному
використанні трудових, технічних, матеріальних, фінансових ресурсів і
Кондрашова В.К. [11]
вимірюється такими показниками, як продуктивність, фондовіддача,
матеріаломісткість продукції, оборотність обігових коштів та ін.
На макроекономічному рівні економічна ефективність дорівнюється
Лимарева Ю. А. [18]
відношенню виробленого продукту (ВВП) до витрат (праця, земля, капітал)
Ефективність – це максимально вигідне співвідношення між сукупними
Друкер П. [19]
витратами та економічними результатами
Джерело: розробка автора на основі [11; 14-19]

Можна окремо оцінювати ефективність капіталу, ефективність праці і ефективність землі (надр).
Економічна ефективність – категорія, що оцінюється по зміні низки показників: результативності,
інтенсивності, діловій активності соціальній ефективності та ін. Оцінка ефективності відбувається
шляхом порівняння досягнутих результатів (абсолютних, статичних, динамічних) з еталонними.
Еталонні показники визначаються або як плановані (закладені до бюджету)або як критичні для цілей
підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Досліджено наукові підходи до розуміння поняття
економічної ефективності як класиків економічної теорії, так і сучасних вчених й отримано наступні
висновки. Ефективність як така являє собою співвідношення витрат на здійснення певного роду
діяльності до кінцевого результату даної діяльності. В залежності від рівня, на якому здійснюється
діяльність можливо розрахувати ефективність діяльності підприємства, ефективність окремої галузі
або ефективність національної економіки в цілому.
У якості основного параметра інноваційно-технологічного зростання має бути взятий цільовий
показник зростання ВВП або ВНП, який базується на інтенсивних факторах технологічного прогресу і
який приводить до підвищення національної конкурентоспроможності економіки та стійкому розвитку
добробуту нації в цілому.
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THE MAIN DIRECTIONS, STRUCTURE AND FUNCTION OF THE
BUSINESS ENVIRONMENT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
Постановка проблемы. Современный этап развития экономики Украины характеризуется
значительными деструктивными процессами и структурными изменениями, связанными с
недостаточной обоснованностью темпов и направлений трансформационных изменений, отсутствием
комплексности и системности их проведения. В Украине значительная часть промышленных
предприятий специализируется на изготовлении продукции промежуточного потребления. Страны,
которые предлагают для обмена на мировых рынках сырье, а не готовую продукцию, все больше
отстают по уровню качества жизни.
Становление рынка инноваций находится на начальной стадии своего развития. Рыночные
механизмы регулирования спроса, диспропорции в объемах и структуре инноваций ставят сегодня
изучение основных направлений, структуры и функций бизнес-среды инновационного развития в
разряд актуальных задач экономического развития производства.
Анализ последних исследований и публикаций. Аналитические модели формирования
бизнес-среды инновационного развития рассматривались в работах Стадник В.В., Лазаревой В.В.,
Шарко М.В., Никифорова А.Е. [1-5] и других. Указанные ученые изучали функциональные стратегии
инновационного развития промышленных предприятий, методологические аспекты формирования
инновационной системы региона, теорию и практику государственного управления инновационной
деятельностью. Изучением развития различных инструментов поддержки технологической
модернизации и стимулирования инновационной активности предприятий занимались Шарко М.В. [5],
Федулова Л.И., Пашута Н.Т. [6]. Вместе с тем, теоретические и методологические вопросы изучения
основных направлений, структуры и функций бизнес-среды инновационного развития производства в
условиях постоянно изменяющейся внешней среды остаются нерешенными.
Постановка задания. Целью работы является исследование детерминантов бизнес-среды
при инновационном развитии предприятий.
Задание статьи заключается в компоновке направлений, структуры и функций бизнес-среды
инновационного развития.
Объект исследования – оценка современного состояния бизнес-среды инновационного
развития предприятий в Украине и систематизация еѐ основных положений.
Предмет исследования – основные направления, структура и функции бизнес-среды
инновационного развития.
Изложение основного материала исследования. В современных условиях хозяйствования
ни одно предприятие не может существовать без постоянного усовершенствования и обновления,
средством которых является целенаправленная инновационная деятельность [1, с. 40].
Экономическое развитие на инновационной основе требует чѐткого определения целей и
перспектив разработки и распространения инновационных идей и технологий. Для полноценного
функционирования бизнеса необходима среда, позволяющая развиваться на основе инноваций.
Под бизнес-средой понимают совокупность факторов, способствующих развитию или
торможению бизнеса. Существующее состояние бизнес-среды инновационного развития
обнаруживает не конкурентоспособный инвестиционный климат, наличие барьеров при
распространении
высоких
технологий,
таможенного
и
налогового
администрирования.
Взаимодействие бизнеса и государства носит нерегулярный характер.
Рынок, как экономический механизм сам по себе не может принудить инвестора перейти из
самых прибыльных на сегодня сырьевых отраслей и переместить свободные капиталы в
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высокотехнологичные отрасли экономики, для которых характерны высокие риски и
продолжительные сроки окупаемости инвестиций. Рыночное саморегулирование неспособно
обеспечить выполнение перспективных исследований и разработок, связанных с высокой степенью
риска и неопределѐнности.
Линейная модель инновационного процесса связывает в единое целое фундаментальные
исследования, разработку технологий и проведение прикладных исследований с конкретизацией
предметов и областей их использования при запуске инноваций в производство. Существующая
бизнес-среда вносит в эту последовательность применения основных звеньев и направлений
технологического цикла внедрения инноваций свои коррективы, связанные с рыночными условиями
хозяйствования, неоднозначностью и неопределенностью влияния внешних и внутренних факторов и
зависимостью инновационной динамики от взаимодействия между научными организациями и
предпринимательским сектором. Кроме этого, отличительной чертой формирования бизнес-среды
внедрения инноваций является не только приобретение нового оборудования, но и организационные
изменения в системе производства и менеджмента.
Направлением развития инновационной бизнес-среды является построение взаимовыгодных
экономических партнерских отношений в осуществлении не только поиска комбинаций ресурсов,
технологий обеспечения новых потребительских свойств выпускаемых продуктов, но и целенаправленное
использование потоков информации, новых знаний как ключевых источников экономического развития.
Экономическое развитие на современном этапе развития экономики находится в стадии мощных
технологических революций, в которых человеческий капитал и компетентность персонала становятся
ключевыми факторами успеха. Научные знания претворяются в источники обеспечения добавочной
стоимости выпускаемой продукции. Спрос на инновации и потенциальный рынок связан с источниками
инновационных идей и технологическими возможностями производства.
Инновационная деятельность включает в себя помимо инновационных процессов широкий
спектр работ по освоению наукоемких и ресурсосберегающих технологий. Так продажа 1 кг нефти
приносит около 20% прибыли, 1 кг бытовой техники 50 долларов, 1 кг авиационной техники 1000
долларов, 1 кг электронной и информационной техники – 5000 долларов [2, c. 6].
Активизации инновационной деятельности способствует высокий уровень взаимосвязей между
рынками, что обеспечивает диффузию информации и ускорение темпов инновационного процесса.
Качество инновационных процессов проявляется в сокращении сроков и улучшении
эксплуатационных характеристик изделий. Маркетинг отслеживает дисбаланс спроса и предложений
и является катализатором разработки инноваций. Рынок обеспечивает процесс адаптации и
самоорганизации производственных систем.
В условиях быстрых изменений конъюнктуры рынка роль науки определяется потребностями в
научных исследованиях и экспериментах по осуществлению обратной связи потребления с
производством. При этом роль науки принципиально изменяется, и она выступает теперь не только
как источник инновационных идей, но и как ресурс, который охватывает все звенья инновационного
процесса. Потребность в дополнительных научных исследованиях и экспериментах в условиях
быстрых изменений рыночной конъюнктуры и роста неопределенности может возникнуть на любых
стадиях инновационного процесса.
Не существует однозначного мнения о необходимости государственного регулирования
системы свободных рынков, мотивируя тем, что инновационная деятельность самоорганизуется. В то
же время наблюдается нарушение функционирования рыночного механизма со стороны
непредсказуемого влияния внешних факторов. Однако рыночные регуляторы сами по себе не
способны решить большое число экономических проблем и поэтому для обеспечения устойчивого
экономического роста в долгосрочной перспективе необходимо государственное регулирование
рыночных процессов.
Необходимость государственного регулирования инновационных процессов в первую очередь
связана с их возрастающим значением для экономики, так как инновации определяют перспективы
развития страны. Роль государственного регулирования инновационных процессов заключается в
регламентации, устранении бюрократических препятствий, демонтаже механизмов, связанных с
регулированием цен, распределении ресурсов.
Для перспективного развития предприятий Украины необходимо перераспределение
инновационных ресурсов в пользу новых производств, определяющих направленность
трансформационных процессов. Эти процессы должны находиться в полной гармонизации с
требованиями конъюнктуры внутреннего рынка [5, с. 51].
Регулирующим фактором в формировании бизнес-среды инновационного развития является
государственная инновационная политика и рынок, обеспечивающий селективную поддержку
научных идей и инновационных предложений. Основной составляющей системы государственной
поддержки инновационной деятельностью является финансирование, проявляющееся в различных
формах: финансирование НИОКР, программ и проектов; патентование изобретений и промышленных
образцов за рубежом; представление субсидий на реализацию отдельных инновационных проектов;
содействие формированию инновационных венчурных фондов; поддержка малого и среднего
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бизнеса; координация инновационной деятельности в регионах.
Государство в формировании бизнес-среды инновационного развития производства выступает
как координатор, заказчик и инвестор инновационных проектов, формирующих инновационную
инфраструктуру.
Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность систем обслуживания и
поддержки взаимодействий всех хозяйствующих субъектов, занятых в инновационном процессе на
основе законодательных актов, норм и правил, определяющих инновационную деятельность.
Структура бизнес-среды инновационной деятельности определяется еѐ составляющими, в
которые
входят:
научно-исследовательские
и
проектные
институты,
занимающиеся
экспериментальными исследованиями и разработкой инновационных продуктов; системы
образования, профессиональной подготовки и переподготовки кадров; системы финансирования
инноваций; товарные рынки и рынки факторов производства; информационные сети и ресурсы;
государственная система научно-технической информации; патентно-лицензионная служба; фонды
поддержки инновационного предпринимательства; торговые сети; консалтинговые фирмы.
В их функции входят производство новых знаний и технологий на стадиях зарождения
инноваций, а также производственно-технологическая поддержка освоения и внедрения на стадиях
реализации инноваций. При этом выделяют научную сторону инноваций, проявляющуюся в
обеспечении нематериальными ресурсами, и производственную, связанную с изготовлением и
практическим использованием инноваций.
В такой постановке, согласно Закона Украины «Об инновационной деятельности» [7, с. 270],
инновационная инфраструктура – это совокупность предприятий, организаций и их объединений,
оказывающих услуги по обеспечению инновационной деятельности. Согласно этой трактовке,
инфраструктура бизнес-среды инновационного процесса может быть представлена как совокупность
организаций, обеспечивающих производственные и непроизводственные виды деятельности по
созданию инновации и интеграции компонентов, необходимых для развития бизнеса.
В организационные функции инновационной инфраструктуры бизнес-среды входят: развитие
системы технического регулирования; взаимодействие различных организаций от предложения идей
до внедрения и коммерциализации с предоставлением информационных, юридических, финансовых,
экспертных и административных услуг; оказание содействия продвижению инноваций на рынок;
снижение границ входа предприятий на рынок и минимизация бюрократических барьеров;
концентрация усилий на прорывных технологиях.
Сводные сведения об основных направлениях, структуре и функциях бизнес-среды
инновационного развития представлены на рис. 1.
БИЗНЕС-СРЕДА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Направления развития

Структура

поиск комбинаций ресурсов

НИИ и проектные институты

разработка и приобретение
новых технологий

системы образования
системы финансирования

целенаправленное
использование потоков
информации

товарные рынки

приобретение новых знаний
взаимодействие с
предпринимательским
сектором

информационные сети
система научно-технической
информации

Функции
техническое
регулирование
предоставление информационных, экспертных и
юридических услуг
продвижение инноваций
на рынок

торговые сети

минимизация
бюрократических
барьеров

консалтинговые фирмы

концентрация усилий

Рис. 1. Систематизация направлений, структуры и функций бизнес-среды
инновационного развития производств
Источник: авторская разработка

Концепция экономического роста, базирующаяся на научно-технической информации,
разработке и проектировании, технологических усовершенствований требует при своей реализации
обязательного исследования рынка, маркетинга и сбыта [8, с. 270].
Сегодня вследствие высоких рисков и ограниченных возможностей финансового рынка и
нестабильной ситуации экономического роста [9] невозможно создавать и развивать все компоненты
инновационной инфраструктуры одновременно. Нужны последовательные шаги и модернизационные
мероприятия для формирования современной модели инновационной экономики, являющейся
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основой повышения качества жизни населения Украины.
Выводы из проведенного исследования. Понятие инноваций нельзя ограничивать рамками
абсолютно новых продуктов и революционных прорывов. Такие ситуации встречаются крайне редко.
Более точное восприятие действительности и эффективности бизнеса заключается в рассмотрении
инноваций как средства создания новой ценности при формировании предпринимательской среды,
отвечающей принципам партнѐрства и интеграции интеллектуальных ресурсов.
Фундаментом построения бизнес-среды инновационного развития производства является
обеспечение благоприятного инвестиционного климата и гарантий защиты прав собственности.
Перспективы экономического роста предприятий зависят от активизации инновационной
деятельности и формирования соответствующей бизнес-среды. Предложенная систематизация
направлений, структуры и функций бизнес-среды инновационного развития предприятий позволяет
определить ряд научных направлений, развитие которых необходимо для формирования бизнессреды, адекватной происходящим изменениям. К перспективным направлениям формирования
бизнес-среды инновационной деятельности следует отнести развитие таких направлений, как
инновационная логистика, маркетинг сбытовой деятельности, инновационное посредничество,
подготовка и переподготовка кадров.
Социально-экономическая парадигма управления инновациями и обеспечения экономического
роста предприятий в условиях неопределенности требует при своей реализации установления
основных направлений, структуры и функции бизнес-среды инновационного развития.
Инновационные предприятия Украины должны составить значительную часть ВВП страны, чтобы
позволить ей уйти из сырьевой зависимости.
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FORMING THE MAIN COMPONENTS OF THE BASE FOR PROVIDING
THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET OF GOODS
Постановка проблеми. Зростаюча роль розвитку внутрішнього ринку товарів у функціонуванні
національної економіки потребує розробки методологічного базису забезпечення розвитку
внутрішнього ринку товарів. Тому своєчасне вирішення методичних питань в сфері забезпечення
розвитку внутрішнього ринку товарів дозволить досягти таких змін, що сприяли б розвитку
національного господарства в цілому.
Важливим також є питання формування інформаційної бази, що передбачає здійснення збору
інформації про стан та розвиток внутрішнього ринку товарів і дозволить створювати оціночну базу
щодо забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми методичного та інформаційного
забезпечення розвитку вивчали такі науковці, як А.С. Полянська [1], І.В. Зятковський [2],
Б. Погріщук [3], О.І. Гуторов [4], М.І. Кісіль [5], Г.В. Козаченко, В.А. Босенко, А.В. Черних, Л.Г. Мельник,
А.С. Капліна, Г. О. Горіна [6], В.С. Пономаренко, Г. В. Сидор [7], О.І. Пушкар, Б.В. Буркинський [8],
І.О. Богатирьов, В.Г. Бодров [9], М. Кизим, О. Ралко, І. Тюха, О. Грабельська та інші. Проте, як
показують результати дослідження, всі види забезпечення розвитку, що розглядалися авторами,
можна розподілити залежно від того, на чому вони базуються – на використанні певного виду ресурсів,
або на здійсненні певної діяльності, або на їх поєднанні.
З огляду на попередні дослідження, поняття забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів
можна визначити як процес, що базується на певній теоретичній базі та передбачає формування на
певній методичній основі відповідних умов та необхідних ресурсів для удосконалення здійснення
товарно-грошового обігу і захисту внутрішнього ринку від зовнішніх загроз.
Однак у більшості наукових розвідок можна констатувати дещо вузький характер існуючих
напрацювань щодо визначення методів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, що є
основною складовою у формуванні теоретико-методологічної бази забезпечення розвитку
внутрішнього ринку товарів.
Все вищенаведене свідчить про актуальність теми, тобто існує нагальна потреба у створенні
теоретико-методичного базису забезпечення розвитку, що дозволить розкрити комплексний характер
та багатоаспектність даного процесу як у науковому, так і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є компоненти методологічного базису
забезпечення розвитку внутрішнього ринку, які полягають у формуванні методичної, нормативноправової, інформаційної та оціночної бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічний базис забезпечення розвитку
внутрішнього ринку поєднує в собі концептуальний компонент, який формує методичну базу для
забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів (включає принципи формування системи
забезпечення, методичні підходи, що використовуються в процесі забезпечення розвитку
внутрішнього ринку товарів та методи забезпечення) та організаційно-діагностичний компонент
(включає нормативно-правову базу, інформаційну та оціночну базу забезпечення розвитку
внутрішнього ринку товарів).
Принципи, методичні підходи і методи забезпечення формують у своїй сукупності методичну
базу забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, де методи забезпечення розвитку
внутрішнього ринку товарів відграють важливу роль.
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Методична база забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів включає сукупність
принципів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, методичних підходів, без яких сам
процес забезпечення є неможливим, а також методів забезпечення.
В процесі забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів мають розроблятися відповідні
методичні підходи:
- підхід до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів (призначений для проведення всебічного
оцінювання стану та розвитку внутрішнього ринку товарів України, виявлення основних диспропорцій
його розвитку та ідентифікації проблем у сфері розвитку внутрішнього ринку);
- підхід до виявлення впливу зовнішніх факторів на розвиток (призначений для виявлення
зовнішніх факторів, що впливають на розвиток внутрішнього ринку товарів, здійснення оцінки їхнього
впливу);
- підхід до забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів (регламентує послідовність дій
щодо пошуку заходів сприяння розвитку внутрішнього ринку товарів);
- підхід до оцінки забезпечення розвитку внутрішнього ринку (визначає наскільки система
забезпечення відповідає обраним критеріям та сприяє досягненню поставленої мети).
Методи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, у свою чергу, можна поділити на
нормативно-правові, організаційно-технічні та економічні.
До нормативно-правових методів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів України
відноситься розроблення нормативно-правових актів, які регламентують суспільні відносини, що
протікають на внутрішньому ринку товарів. Найбільш важливими напрямами цієї діяльності є:
- внесення в установленому законом порядку проектів змін і доповнень у законодавство
України, яке регулює відносини у сфері товарно-грошового обміну, торгівлі, забезпечення захисту
прав споживачів, з метою забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів України, усунення
внутрішніх протиріч у законодавстві;
- законодавче розмежування повноважень в процесі забезпечення розвитку внутрішнього ринку
товарів, визначення цілей, принципів і методів забезпечення, положень щодо стимулювання,
координації та взаємодії;
- розроблення і прийняття нормативно-правових актів України, які встановлюють
відповідальність юридичних і фізичних осіб за порушення чинного законодавства України у сфері
товарно-грошового обміну, торгівлі, біржової діяльності, забезпечення захисту прав споживачів;
- законодавче закріплення пріоритету розвитку вітчизняних товаровиробників на внутрішньому
ринку.
Нормативно-правова база забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів включає
Конституцію України, кодекси законів, нормативно-правові акти в сфері торгівлі, біржової діяльності,
захисту прав споживачів.
Всю нормативно-правову базу забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів можна
розподілити на:
1.Нормативно-правову базу загального характеру: регламентує та регулює діяльність усіх
суб’єктів господарювання, в тому числі функціонування суб’єктів внутрішнього ринку. До її складу
варто віднести Конституцію України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України,
Податковий кодекс України, Митний кодекс України, постанови, що стосуються затвердження
загальнодержавних програм розвитку.
2.Нормативно-правову базу, що регулює функціонування та розвиток внутрішнього ринку в
цілому. До її складу варто віднести, зокрема, Постанову «Про затвердження Державної програми
розвитку внутрішнього виробництва».
3.Нормативно-правову базу, що стосується окремих елементів внутрішнього ринку товарів.
Зокрема, мова йде про:
- законодавство в сфері регулювання внутрішнього виробництва товарів;
- законодавство щодо контролю за якістю товарів;
- законодавство в сфері захисту прав споживачів;
- законодавство, що регулює правила здійснення товарообмінних операцій;
- законодавство в сфері захисту економічної конкуренції;
- законодавство щодо цінового регулювання;
- законодавство щодо формування ринкової інфраструктури;
- законодавство щодо державного регулювання розвитку внутрішнього ринку.
На рис. 1. наведено складові нормативно-правової бази забезпечення розвитку внутрішнього
ринку товарів.
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Рис. 1. Складові нормативно-правової бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку
товарів
Джерело: складено автором на основі [3-9]

Організаційно-технічними методами забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів України є:
- розробка та впровадження заходів щодо забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів;
- виявлення загроз і небезпек, що можуть дестабілізувати нормальне функціонування
внутрішнього ринку та сповільнити його розвиток;
- формування системи моніторингу показників і характеристик розвитку внутрішнього ринку
України.
Економічні методи забезпечення розвитку внутрішнього ринку України включають в себе:
- планування та програмування;
- кредитування, інвестування;
- економічне стимулювання (пільги, бюджетне фінансування).
Не менше важливим питанням є формування інформаційної бази забезпечення внутрішнього
ринку товарів.
Формування інформаційної бази передбачає здійснення збору інформації про стан та розвиток
внутрішнього ринку товарів. При цьому до інформації, що має бути зібрана, повинні висуватися досить
суворі вимоги.
Такими вимогами до інформації у сфері забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів є:
- достатність інформації, яка забезпечує можливість розробки обґрунтованих заходів щодо
забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, підвищує ефективність впровадження цих заходів,
скорочує час на їх розробку, зменшує витрати на збір і обробку відомостей. При цьому, важливо не
допустити двох крайнощів – появи надлишків інформації, за умови яких витрати на їх отримання не
відповідають якісному покращенню прийнятих рішень; або ж брак інформації, який ускладнює
прийняття вірного рішення.
- вірогідність інформації, тобто її відповідність отриманих відомостей реальним. При
дотримання цієї вимоги важливим є кількість ланок передачі інформації. Чим менше ланок бере
участь у передачі інформації, тим вона достовірніша. Перекручування може відбуватися з об’єктивних
і суб’єктивних причин.
- цінність інформації, яка може розглядатися з двох позицій: цінність для одержувача і цінність з
погляду понесених витрат.
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- насиченість інформації, тобто співвідношення корисної і фонової інформації. Фонова
інформація необхідна для кращого сприйняття корисної інформації через поліпшення емоційного
настрою, зосередження уваги, підкреслення цінності. Водночас, надлишок фонової інформації
призводить до відволікання уваги від корисної інформації.
- відкритість інформації, що характеризує можливість її отримання та надання різним групам
людей;
- своєчасність надходження інформації, адже часткова інформація, одержана своєчасно, значно
корисніша для забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, ніж повна інформація, яка
одержана із запізненням.
Оціночна база для забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів включає проведення
оцінки внутрішнього ринку спочатку в статиці (оцінки стану внутрішнього ринку), а потім в динаміці
(оцінки розвитку внутрішнього ринку). При цьому, мають підлягати аналізу кон’юнктурні зрушення та їх
вплив на показники стану та розвитку ринку, структура внутрішнього ринку та структурні зрушення, а
також умови здійснення товарно-грошових операцій.
Висновки з проведеного дослідження. З огляду на попередні дослідження, поняття
забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів можна визначити як процес, що базується на
певній теоретичній базі та передбачає формування на певній методичній основі відповідних умов та
необхідних ресурсів для удосконалення здійснення товарно-грошового обігу і захисту внутрішнього
ринку від зовнішніх загроз.
Методична база забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів включає сукупність
принципів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, методичних підходів, без яких сам
процес забезпечення є неможливим, а також методів забезпечення.
Методи забезпечення внутрішнього ринку товарів, які формують методичну базу, визначено як
нормативно-правові, організаційно-технічні та економічні.
У своїй сукупності методична база, нормативно-правова, інформаційна та оціночна база
формують загальну базу забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, що є об’єктом
подальших досліджень.
Література
1.Полянська А.С. Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах
господарювання. URL: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf. (дата звернення: 15.01.2018).
2.Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: монографія. Тернопіль:
Економічна думка, 2000. 215 с.
3.Погріщук Б., Погріщук Г. Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку
аграрного сектора економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету.
2016. Вип. 4. С. 7-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_4_3. (дата звернення: 15.01.2018).
4.Гуторов О. І., Калашніков А. О. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення розвитку
сільськогосподарських підприємств: лекція. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ,
2014. 43 с.
5.Кісіль М. І. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій.
Менеджмент: Збірник наукових праць. 2009. № 11. 225 с.
6.Горіна Г. О. Загальнодержавні вектори інституційно-правового забезпечення формування
ринку туристичних послуг. Торгівля і ринок України. 2016. Вип. 39-40. С. 49-55.
7.Сидор Г. В. Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області
кредитними ресурсами. Інноваційна економіка. 2013. № 5 (43). С. 260–264.
8.Шляхи модернізаційного забезпечення розвитку ринку молока в Україні / Б.В. Буркинський,
О.І. Лайко, І.В. Агінська,. О.В. Островар. Економічні інновації. 2012. № 47. С. 38–52.
9.Внутрішній ринок України: теорія та стратегія посткризового розвитку : наук.-метод. розробка /
В. Г. Бодров, Н. І. Балдич, В. О. Гусєв та ін. ; за заг. ред. В. Г. Бодрова. Київ: НАДУ, 2011. 80 с.
References
1.Polianska, A.S. (2007), “Resource support for the development of organizations in modern economic
conditions”, available at: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf. (access date January 15, 2018).
2.Ziatkovskyi, I.V. (2000), Finansove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv [Financial Provision of
the Enterprises Activity], Economic Thought, Ternopil, Ukraine.
3.Pohrishchuk, B. and Pohrishchuk, Н. (2016), “Natural resource support of innovation-oriented
development of the agrarian sector of the economy”, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho
universytetu, no. 4, pp. 7-17, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_4_3. (access date January
15, 2018).
4.Hutorov, O.I. and Kalashnikov, A.O. (2014), Teoretychni zasady investytsiinoho zabezpechennia
rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Theoretical fundamentals of investment support for the
development of agricultural enterprises], KhNAU named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv, Ukraine.

39

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

5. Kisil, M.I. (2009), “Investment support for the development of agrarian production and rural areas”,
Menedzhment, no. 11, pp. 225.
6. Horina, H.O. (2016). “National vectors of institutional and legal support for the formation of the
tourist services market”, Torhivlia i rynok Ukrainy, no. 39-40, pp. 49-55.
7. Sydor, H.V. (2013), “Provision of Agricultural Enterprises of Ternopil Oblast with Credit Resources”,
Innovatsiina ekonomika, no. 5 (43), pp. 260-264.
8. Burkynskyi, B.V., Laiko, O.I., and Ahinska, I.V. (2012), “Ways of modernizing the development of
the milk market in Ukraine”, Ekonomichni innovatsii, no. 47, pp. 38–52.
9. Bodrov, V.H., Baldych, N.I., Husiev V.O. et al. (2011), Vnutrishnii rynok Ukrainy: teoriia ta stratehiia
postkryzovoho rozvytku [Internal Market of Ukraine: Theory and Strategy of Post-Crisis Development],
NADU, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 26.01.2018 р.
Рецензент: д.е.н., професор Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» Т.В. Давидюк

УДК 37.014.54
Дейнега І.О.,
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,
Рівненський державний гуманітарний університет

ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ
РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Deineha I.O.,
cand.sc.(econ.), assoc. prof., associate professor
at the department of management,
Rivne State Humanitarian University

EVALUATION OF OPPORTUNITIES OF EDUCATIONAL MIGRATION
FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
UKRAINE
Постановка проблеми. Більшість вищих навчальних закладів (ВНЗ) України відчувають гостру
необхідність доукомплектування студентських груп. Місткість цього сегменту освітнього ринку щороку
зменшується за рахунок несприятливої демографічної ситуації та підвищення вимог до вступників.
Проблема заповнення студентських аудиторій актуальна навіть для ВНЗ із світовим ім’ям, які
самі чи за підтримки уряду країни реалізують активну політику залучення іноземних студентів, що
дозволяє суттєво збільшувати кількість здобувачів вищої освіти. Окрім завдання наповненості
студентських аудиторій, студенти-іноземці виконують функцію забезпечення фінансової стабільності
окремих територій, виступаючи суттєвим джерелом наповнення бюджетів не лише ВНЗ, але й
місцевих і національних, що ставить завдання по їх залученню на загальнодержавний рівень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Освітню міграцію в контексті модернізації
системи вищої освіти в Україні досліджували вчені C. Dustmann, A. Glitz [1], М. Дудченко [2]. При цьому
найбільша увага акцентувалася не на економічних, а соціально-культурних аспектах такої міграції.
Зокрема, питання соціалізації іноземних студентів ґрунтовно досліджені у працях О. Білик [3],
К. Буракова [4], О. Горчакової [5], Н. Грищенко [6] та інших.
Результати аналізу останніх досліджень та публікацій підтверджують доцільність продовження
вивчення поставленої проблеми, зокрема питань оцінювання можливостей освітньої міграції для
розвитку вищих навчальних закладів України.
Постановка завдання. Метою публікації є узагальнення позитивного досвіду розвинутих країн
щодо залучення іноземних студентів до їх системи надання освітніх послуг, оцінювання насиченості
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сегменту національного освітнього ринку, що формується студентами-іноземцями, а також розробка
рекомендацій щодо перспектив його розвитку за участі вітчизняних вищих начальних закладів.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні кількість навчальних закладів 3-4 рівня
акредитації та студентів в цілому, а також середня кількість студентів в одному ВНЗ щороку
знижуються. Чисельність іноземців у студентських аудиторіях загалом характеризується нестійкою
динамікою. У 2016-2017 н.р. у порівнянні з 2010-2011 н.р. вона зросла на 13,6 тис. осіб (на 36 %),
проте у порівнянні з 2013-2014 н.р. знизилась на 7,3 тис. осіб (на 14 %). Незважаючи на такі коливання
чисельності студентів-іноземців, їх частка у загальній кількості студентів є незначною (близько 4 %),
навіть беручи до уваги суттєве зменшення кількості студентів у досліджуваному періоді в цілому
(табл. 1).
Таблиця 1
Показники діяльності ВНЗ України

Показники

2010/
2011
349

2011/
2012
345

Кількість ВНЗ 3-4 рівня акредитації
Студенти ВНЗ 3-4 рівня акредитації, тис.
2129,8
1955
осіб
Середня кількість студентів в 1 ВНЗ, тис.
6,103
5,667
осіб
Прийнято студентів ВНЗ 3-4 рівня
392,0
314,5
акредитації, тис. осіб
Кількість іноземців у ВНЗ різних рівнів
38,2
43,0
акредитації, тис. осіб
Частка іноземних студентів, %
1,79
2,20
Джерело: напрацювання власне на підставі [7]

2012/
2013
334

Навчальний рік
2013/
2014/
2014
2015
325
277

2015/
2016
288

2016/
2017
287

1825

1724

1438,0

1375,2

1369,4

5,464

5,305

5,191

4,775

4,771

341,3

348,0

291,6

259,9

253,2

49,0

59,4

56,9

53,5

52,1

2,68

3,45

3,96

3,89

3,80

Найбільше іноземних студентів навчається у ВНЗ Києва та Харкова. За даними Департаменту
освіти і науки Харківської облдержадміністрації у 2012/13 навчальному році у ВНЗ м. Харків навчалося
більше 21000 іноземних студентів із 117-ти країн світу. Це на 17 % більше, ніж у попередньому році, і
на 350% більше, ніж вісім років тому. Студенти-іноземці приїхали на навчання із 39 держав Азії (17574
особи), 46 держав Африки (3169 осіб) і 23-х держав Європи (1114 осіб). Навчати їх економічно вигідно,
оскільки, за твердженням менеджерів ВНЗ, університет 40 % свого бюджету формує завдяки
іноземцям-контрактникам (рис. 1) [8].

Рис. 1. Структура іноземних студентів у ВНЗ м. Харків
Джерело: [8]

Перспективним для залучення студентів вважається Китай. Як зазначила міністр Л. Гриневич на
форумі ректорів українських і китайських ВНЗ, «сьогодні в Україні навчається 2082 студенти з Китаю,
але можна відзначити тенденцію до збільшення зацікавленості в українській освіті у громадян
Китаю» [ 9 ] .
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Розподіл студентів-іноземців у ВНЗ м. Харкова виглядає наступним чином (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл студентів-іноземців
Джерело: [8]

Значна частина студентів-іноземців навчається в Українській інженерно-педагогічній академії
(УІПА, м. Харків). Центр довузівської підготовки цієї академії проводить навчання іноземних студентів
для подальшого його продовження в академії та інших ВНЗ України за інженерно-технічним, медичнобіологічним та гуманітарним напрямками. За 15 років підготовче відділення УІАП закінчили понад 350
іноземних студентів. Зараз тут навчається 59 слухачів з Китаю, В’єтнаму, Ірану, Туркменістану,
Туреччини та інших країн. Академію успішно закінчили понад 250 іноземних студентів. На базових
спеціальностях академії та на підготовчому відділені проходять навчання близько 540 студентів з 10
країн світу (Азербайджан, В’єтнам, Іран, Китай, Ліван, Росія, Туркменістан, Камерун, Білорусь,
Конго) [10].
Науковці виокремлюють такі труднощі адаптації іноземної молоді в Україні:
1) значне розходження між обіцянками, даними у рекламних проспектах, та реаліями
(невпорядковані гуртожитки, відсутність сучасного ремонту та меблів у аудиторіях, морально
застаріле обладнання тощо);
2) мовний бар’єр, адаптація до чужої культури, незвичний клімат;
3) націоналізм та расизм, що проявляється у деяких представників титульного населення;
4) бюрократичні зволікання при реєстрації [2, с. 158];
5) низький загальноосвітній рівень, відсутні навички самостійної роботи, відсутні адекватні
засоби комунікації та слабко сформована пізнавальна мотивація [11, с. 7-9].
Одночасно самі іноземні студенти звертають увагу на такі сторони навчання в Україні: позитивні
(нижча вартість навчання, ніж у країнах Західної Європи, легко поступити, хороша атмосфера для
навчання (Західна Україна), достатньо високий рівень знання населенням англійської мови,
відсутність мовного бар’єру) та негативні (високий рівень корупції, низька заробітна плата) [12].
Іноземці в Україні можуть здобувати освіту українською, російською або англійською мовою в
залежності від пропонованих програм та рівня знання мови абітурієнтом. Вони мають можливість
навчатися у більш ніж у 240 ВНЗ і здобувати освіту за різними спеціальностями. На офіційному сайті
Українського державного центру міжнародної освіти абітурієнти можуть отримати загальну
інформацію про навчальні програми, процедуру вступу та інші практичні поради. Окрім цього,
абітурієнти через цей сайт можуть подавати он-лайн заявки на навчання до будь-якого ВНЗ України.
До послуг, які надаються центром, входять перевірка документів абітурієнта, допомога у виборі
університету та навчальної програми, допомога з подачею документів до ВНЗ, отримання запрошення
на навчання, візова підтримка, організація зустрічі в аеропорту [13].
За даними ЮНЕСКО у 2010 році 3,6 млн. студентів здобували вищу освіту за межами своєї
держави. Для порівняння, у 2000 р. в світі налічувалося близько 2 млн. студентів, що навчаються за
кордоном, а їхня прогнозована кількість у 2020 році сягне 5,8 млн. В абсолютних цифрах за кількістю
студентів, які навчаються за кордоном, попереду азіатські країни (Китай, Індія, Південна Корея).
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Освітню мобільність у Європейському Союзі забезпечує низка спеціальних програм з
багатомільйонними бюджетами. Так, за 20 років програмою Erasmus скористалися понад 1,7 млн.
громадян ЄС. Для академічних обмінів між державами Євросоюзу та іншими країнами в рамках цього
проекту працює програма Erasmus-Mundus («Еразм-Світ») [14].
У Швейцарії та Великобританії приблизно кожний п’ятий студент є іноземцем. Найбільше
іноземних студентів навчається у Великобританії та США (у 2008 році відповідно 460 і 620 тисяч). За
останні роки їх чисельність істотно зросла. Це твердження є справедливим не лише по відношенню до
розвинених країн світу із сильною навчальною базою, але також й таких країн, які мають відносно
низьку базу (наприклад, Італія та Нідерланди, де кількість студентів зросла на 160 і 200 %, відповідно)
[1, р. 16].
Високі показники зростання цільового сегменту «іноземні студенти» демонструє Польща. У
2015/16 н. р. у країні навчалось 57119 іноземних студентів із 157 країн, що на 23 % більше, ніж рік
тому. На сьогоднішній день частка іноземних студентів складає 4,1 % від загальної кількості, тоді як
десять років тому становила лише 0,6 %, у 2015 році – 3,1 %. Тенденція пояснюється не тільки
зростанням кількості іноземців, але й зменшенням загальної кількості студентів у Польщі, адже у
2015/16 навчальному році навчалося 1405 тис. осіб, що на 64,2 тис. менше, ніж у попередньому році.
Найбільше у Польщі навчається студентів із України. У 2015/16 навчалося 30589 студентів з
нашої держави, що на 7197 більше, ніж торік, тобто понад 53 % загальної кількості іноземних
студентів. Польські дослідники обумовлюють цю позитивну динаміку результатом десятирічної
стабільної маркетингової та рекламної присутності польських університетів на цьому ринку, зокрема
програми "Навчання в Польщі", а також складною політичною ситуацією в Україні [15].
За даними опитувань, найбільш комфортними для іноземних студентів країнами назвали
Австралію, Канаду, США та Великобританію. Одночасно ці країни були визначені як найбільш безпечні
країни для отримання вищої освіти [16]. Канада визначила пріоритетність «збільшення частки участі
іноземних студентів», що характеризувало переосмислення її національної системи освіти як цілком
відмінної від інших на світовому ринку. В урядовому звіті за 2012 р. «Міжнародна освіта: ключовий
стимул майбутнього процвітання Канади», окреслено стратегії маркетингу та рекрутингу [17].
Кількість студентів-іноземців у Німеччині за десять років (2007-2017 р.р.) зросла більш, ніж на
третину, та сягнула майже 358 тисяч осіб. Найбільше з них прибувають з Китаю, Індії та Росії, а частка
студентів із України складає майже 3 %. Понад 251 тис. становлять студенти, які закінчували школу
поза межами Німеччини. Таким чином німецькі ВНЗ досягли поставленої спільно з урядом мети у 350
тисяч іноземних студентів в країні на три роки раніше, ніж було заплановано [18].
Дослідження причин вибору Франції у якості країни для здобуття освіти дозволили французьким
науковцям ідентифікувати такі причини: якість навчання: 46 % (45 % у 2011 році та 51% у 2013 році);
знання французької мови: 41 % (37% у 2011 році та 42% у 2013 році); культурний інтерес: 38 % (31% у
2011 році та 35% у 2013 році); репутація університетів чи вчителів: 34 % [19]. Таким чином перше
місце по вагомості на вибір абітурієнтом місця навчання має його якість, проте, в порівнянні з даними
досліджень попередніх років, його вплив на вибір абітурієнта зменшується. Зростає вплив репутації
ВНЗ та його викладачів. Це дозволяє стверджувати про значну роль іміджевих факторів на залучення
іноземних студентів. Позитивний імідж Франції для іноземних студентів формується за рахунок її
культурного розвитку (94 % респондентів), історичного спадку, інтелектуального і наукового
потенціалу (90 % респондентів), ефективної державної дипломатії (83 %), стабільності і
продуктивності економіки (76 % респондентів) [19].
Таким чином, на вибір місця навчання абітурієнтом-іноземцем значно впливають фактори, на які
нерідко ВНЗ взагалі вплинути не може (наприклад, розвиток економіки, безпека, історична та
культурна цінність). Ці та деякі інші фактори повністю залежать від рішень місцевої та державної
влади.
Разом із тим, офіційні джерела інформації про освітні можливості для іноземних студентів в
Україні обмежуються щорічним каталогом міжнародної освіти, що видається Департаментом
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти. Існує багато інтернетсайтів, які рекламують вищу освіту в Україні для іноземних студентів (www.comestudyinukraine.com;
www.studyinukrainecheap.com, www.edu-ukraine.com; www.tostudyinukraine.org та інші). Однак, більшість
іноземних студентів скаржаться на брак і обмеженість доступу до достовірної інформації, включаючи
дані про вартість проживання в Україні та права іноземних громадян. Вони отримують мінімум
інформації про власний правовий статус від адміністрації університетів, в яких навчаються [14].
Висновки з проведеного дослідження. Залучення іноземних студентів у студентські аудиторії
дозволило б вирішити проблему значного падіння попиту на освітні послуги, обумовлене негативною
демографічною ситуацією. Частка іноземних студентів поки що не є достатньо високою. Вітчизняні
ВНЗ мають значний науковий потенціал та дуже лояльну цінову політику, що повинно сприяти
збільшенню студентів-іноземців. Успішна реалізація такого завдання залежить як безпосередньо від
самих ВНЗ, так і від рішень місцевих і державних органів влади. В подальшому варто провести
дослідження потреб іноземних студентів Рівненщини та ідентифікувати фактори, які вплинули на їх
вибір.
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THE INFLUENCE OF THE PRICE FACTOR ON THE UKRAINIAN
EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Постановка проблеми. Сільськогосподарська продукція та продукти харчування є важливою
складовою у світовій торгівлі. Сучасний етап розвитку економіки України і зокрема її аграрного
сектору, відбувається в досить складних умовах як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.
Економічна і політична криза в країні, посилення глобальної фінансової нестабільності негативно
впливають на обсяги товарного експорту, в тому числі, і сільськогосподарської продукції.
Агропромисловий комплекс виявився більш стійким до впливу негативних чинників, ніж інші
експортні галузі української економіки, оскільки спад експорту сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування на тлі значного зменшення загального товарного експорту є менш стрімким.
Проте, як засвідчує практика, динаміка і результативність експорту продукції аграрного сектору у
великій мірі залежить від цінової кон’юнктури світового ринку сільськогосподарської продукції, від
волатильності цін.
Все це визначає актуальність дослідження, оскільки розуміння впливу цінової кон’юнктури і
волатильності цін на результативність експортної діяльності дозволить знизити фінансові ризики для
українських аграріїв і виявити резерви для збільшення експортної виручки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування цін на світовому ринку
сільськогосподарської продукції та їх динаміка, вивчення структури експортних потоків
агропродовольчої продукції та аналіз тенденцій і особливостей розвитку світової торгівлі аграрною
продукцією є предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед опублікованих
останніми роками праць варто виділити ґрунтовний доробок О.П. Антонюка, К.С. Брензовича,
А.І. Масло, В.М. Лисюка, Л.П. Петришина, К. Харта, І. Яціва та інших авторів. Вони на належному рівні
опрацювали теоретичні аспекти формування цін на світовому аграрному ринку, причини, що
породжують цінову волатильність. Однак, проблеми впливу цінового чинника світового ринку
сільськогосподарської продукції на український аграрний експорт та пошуки шляхів підвищення
результативності експортної діяльності українських аграріїв потребують подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу цінового чинника та волатильності
цін на світовому ринку сільськогосподарської продукції на обсяги українського аграрного експорту,
виявлення резервів його вартісного зростання і підвищення результативності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Україні вкрай необхідне стійке економічне
зростання, яке дозволить підвищити життєвий рівень населення. Важливу роль для вирішення цих
завдань відіграватиме участь України у міжнародній торгівлі і, зокрема, продуктами харчування та
сировиною для їх виробництва. Незважаючи на значний виробничий та експортний потенціал, в
останні роки спостерігається певне скорочення їх експорту, не розширюється номенклатура
експортної продукції, що користується підвищеним попитом на світових ринках.
Перед аграріями України стоять серйозні виклики, пов’язані як з економічною і політичною
кризами, так і несприятливою ціновою кон’юнктурою ринку сільськогосподарської продукції. Кризові
явища, які характерні економіці України, негативно впливають на стан зовнішньої торгівлі. У порівнянні
з 2013 р., у 2016 р. експорт товарів скоротився на 41 % (з 62,3 до 36,4 млрд дол. США).
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Аналіз динаміки експорту сільськогосподарської продукції в останні роки дозволяє стверджувати,
що в основному він відповідає тенденціям загального товарного експорту України. Досягнувши свого
максимуму у 2012-2013 рр., обсяги експорту проявили чітку тенденцію до зменшення. Проте, слід
зауважити, що спад експорту аграрної продукції не є таким стрімким, як у загального товарного експорту
України. Якщо обсяги загального товарного експорту у 2016 р. зменшилися на 41,6 %, то обсяги
аграрного експорту зменшились на 9,7 % (з 16,3 до 15,3 млрд дол. США). Це свідчить, що АПК країни є
більш стійким до негативних чинників, ніж інші експортні галузі української економіки.
Найвагоміше скорочення експорту продукції АПК відбулося за рахунок групи товарів «Готові
харчові продукти» (спад на 30 %) і «Живі тварини; продукти тваринного походження» (-28,4 %).
Єдиною товарною групою, по якій відбулося нарощування обсягів експорту, є «Жири та олії
тваринного або рослинного походження» (приріст 13,3 %). Позитивним є і те, що товари даної групи
відносяться до продуктів з відносно високою доданою вартістю, оскільки експортується, в основному,
олія нерафінована.
До основних причин падіння обсягів виручки від експорту сільськогосподарської продукції в
останні роки можна віднести:
- падіння світових цін на зернові, зокрема пшеницю і кукурудзу, які займають значну частку в
загальному експорті сільськогосподарської продукції;
- зменшення обсягів виробництва окремих видів продукції рослинництва в роки з
несприятливими кліматичними умовами;
- втрата ринку збуту в РФ, насамперед товарів тваринного походження та кондитерських виробів;
- зменшення площі обробітки господарських земель, що знаходяться в зоні АТО;
- зниження ефективності АПК України через старіння і занепад його інфраструктури;
- повільні темпи впровадження інновацій;
- відплив іноземних інвестицій у зв’язку з економічною і політичною кризами в Україні
тощо [1, с. 7].
Скорочення загальних обсягів товарного експорту країни призвело до зростання частки
агропродовольчої продукції в загальному експорті з 27,2 % у 2013 р. до 42,0 % в 2016 р. [2].
Агропромисловий комплекс стає головним постачальником товарів для експорту. Проте, більша
частина з них представлена продукцією рослинного походження, тобто сировиною з невеликим
вмістом доданої вартості. В 2016 р. у структурі експорту агропродовольчої продукції частка сировини
склала 58 % (сільськогосподарська продукція), а часка експорту продукції з більш доданою вартістю –
42 % (продукція харчової промисловості). Основою експорту товарів продукції сільського господарства
залишаються пшениця, кукурудза, ячмінь, соя і ріпак, а продукція харчової промисловості, в
основному, представлена продуктами переробки соняшника – олія і макуха.
Орієнтація експортних операцій на обмежену кількість найменувань товарних позицій
агропродовольчої продукції є невиправданою, оскільки ефективність зовнішньоторговельної
діяльності залежить не лише від фізичних обсягів експорту, а й динаміки цін на світових ринках.
Збільшення кількості найменувань продукції за рахунок збільшення виробництва і експорту інших
культур – жита, вівса, гречки, проса і продуктів їх переробки створює умови для подолання
негативного впливу несприятливої господарської кон’юнктури.
Підвищення ефективності участі аграрного сектору у світогосподарській діяльності потребує
прискореного розвитку переробної галузі. Це сприятиме підвищенню частки харчової продукції в
експорті і збільшенню виручки від зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією [3, с. 9].
Наприклад, у Франції експорт агропродовольчої продукції у 2015 р. становив 60,2 млрд євро, в тому
числі сільськогосподарської продукції 15,7 млрд євро (24 %) і продукції харчової промисловості 44,5
млрд євро (76 %) [4].
Наростаюча динаміка виробництва зернових культур в Україні змушує аграріїв більш виважено
підходити до проблеми реалізації вирощеного урожаю. З кожним роком все більшу роль у вирішенні
проблеми реалізації сільськогосподарської продукції, в тому числі, і зернових, відіграють світові ринки.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у сільськогосподарському сезоні
2015-2016 років було встановлено рекорд з обсягу експорту зернових культур – 39,415 млн тонн, з
яких: пшениці – 17,354 млн тонн, кукурудзи – 17,396 млн тонн, ячменю – 4,409 млн тонн та інших
зернових – 0,256 млн тонн. У порівнянні з показником попереднього року обсяги експорту зросли на
4,610 млн тонн, або на 11,3 %. Все це відбувалося в умовах зниження світових цін на
сільськогосподарську продукцію та продовольство і їх значних коливань впродовж останніх 4-5 років
спостережень, що здійснювалися експертами і аналітиками аграрного ринку як в Україні, так і за її
межами. Ціни на сільськогосподарську продукцію є найбільш динамічною характеристикою аграрного
ринку. Вони чутливо реагують на вплив численних економічних, технологічних, погодних, соціальнополітичних чинників і своєю чергою визначають вектори й темпи розвитку сільськогосподарських
галузей [5, с. 24-25].
У лютому 2016 р. середнє значення комплексного індексу цін на продовольчу продукцію, що
розраховується Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), становило 150,2 % і було
нижчим на 25,6 відсоткових пунктів від аналогічного показника лютого 2015 р. Найвище його значення
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було зафіксовано в 2011 р. – 229,9 %. Індекс продовольчих цін FAO – це показники зміни за місяць
світових цін на кошик продовольчих сировинних товарів. Він розраховується на основі середніх
значень індексів цін по п’яти товарних групах (агропродовольчі товари; хліб і хлібопродукти, зернові та
зернобобові; рослинні олії, олійні культури; цукор, цукрові буряки; м’ясо та м’ясопродукти, худоба і
птиця; молоко і молочні продукти), зважених з урахуванням середнього показника частки кожної групи
в експорті за 2002-2004 рр.
На початку 2016 р. для основних товарних позицій українського аграрного сектору склалася
несприятлива кон’юнктура на світовому ринку сільськогосподарської продукції і продовольства.
Середньозважена ціна експорту основних видів аграрної продукції, у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року, зменшилася у різних товарних групах від 5 до 30 %. Тому по мірі нарощування
присутності українського аграрного сектору на світовому ринку сільськогосподарської продукції і
продовольства зростає потреба в аналізі та оцінці ймовірних ризиків і глобальних трендів розвитку
світового аграрного ринку, прогнозах ціноутворення на сільськогосподарську продукцію і продовольство.
За прогнозами ООН, до 2050 р. при збереженні нинішньої динаміки і темпів росту, чисельність
населення планети збільшиться до 9,7 млрд осіб, що підтримуватиме стабільне зростання
глобального попиту на різні види сільськогосподарської продукції і продовольчі товари та впливатиме
на зростання цін даної групи товарів. Разом з тим, в сучасних умовах спостерігається висока
волатильність світових цін на основні види сільськогосподарських товарів, яку часто пов’язують із
динамічною кон’юнктурою ринку під впливом зміни попиту і пропозиції та складними фінансовоекономічними процесами в глобальній економіці внаслідок посилення фінансової нестабільності.
На думку експертів Комітету Всесвітньої продовольчої безпеки FAO, подальше підвищення цін
на аграрні продукти супроводжуватиметься загальною волатильністю цін на продукцію
сільськогосподарського виробництва, в основному, під впливом кліматичних змін, що визначатимуть
обсяги пропозиції аграрної продукції. Волатильність цін пояснюється також існуванням певної
періодичності в настанні світових продовольчих криз, в основі яких лежать зміни у динаміці інвестицій
в аграрний сектор. Волатильність цін також пов’язують з порушенням балансу між попитом і
пропозицією на ринку. Значні коливання світових цін є попереджувальним індикатором можливого
наближення продовольчої кризи і тривалої нестачі продовольчих товарів на світових
сільськогосподарських ринках [6].
Одним із прикладів пояснення волатильності ціноутворення і його динаміки на світовому
аграрному ринку, що, на нашу думку, заслуговує уваги, є концепція циклічного ціноутворення на
сільськогосподарську продукцію, запропонована американським економістом Крісом Хартом [7].
Довгострокову циклічність ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції вчений
характеризує наступними ознаками:
- перехід ринку від однієї стадії цінової рівноваги до іншої;
- поява неочікуваного зростання попиту на сільськогосподарську продукцію;
- виникнення тенденції до зростання цін;
- нарощування обсягів виробництва в очікуванні подальшого зростання цін, які з часом
стабілізуються на рівні, значно вищому за попередній;
- перевищення пропозиції над попитом впливає на зниження рівня цін і формування нового
базового рівня цінової рівноваги.
Гіпотетичний довгостроковий цикл ціноутворення на світовому аграрному ринку, який поділений
на 5 стадій, відображає його кореляцію з ціноутворенням на сільськогосподарську продукцію, яке
базується на принципі формування цін на засадах попиту і пропозиції і їх залежності від економічної
активності суб’єктів ринку. Перша стадія циклу охоплює період базової цінової рівноваги, при якій
попит і пропозиція на аграрних ринках рівні. Друга стадія відображає помітне зростання цін внаслідок
підвищення економічної активності і суттєвого зростання попиту. На третій стадії досягається пік
цінового зростання і економічної активності суб’єктів аграрного ринку. Четверта стадія – спад і
корекція цін у бік зменшення. На п’ятій стадії ціни стабілізуються на новому базовому рівні, який
значно вищий попереднього базового рівня. Тобто, в наведеному довгостроковому циклі світового
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію можна виділити 3 етапи: 1) початковий базовий
рівень цінової рівноваги; 2) зростання і корекції цін; 3) новий базовий рівень цінової рівноваги.
До основних фундаментальних факторів макроекономічного рівня, які в сучасних умовах
впливають на рівень світових цін на сільськогосподарську продукцію, і в подальшому посилюватимуть
зростаючу волатильність руху цінових трендів, слід віднести:
- зростання світового виробництва біопального, яке підвищує попит на фуражні культури,
зокрема, кукурудзу для виробництва етанолу і рослинну олію для біодизелю;
- значне підвищення попиту на сою з боку Китаю;
- вплив коливань долара США на волатильність цін на світовому ринку сільськогосподарської
продукції;
- наростання несприятливого впливу зміни погоди в основних країнах-експортерах
сільськогосподарської продукції [8, с. 57-58].
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Глобальні тренди волатильності цін світового ринку сільськогосподарської продукції суттєво
впливають на внутрішні реалізаційні і експортні ціни, що підвищує фінансові ризики для українських
аграріїв. Так, впродовж останніх років динаміка середньозваженої ціни однієї тонни експорту пшениці і
кукурудзи з України характеризується відповідними величинами: 2014 р. – 247 і 204 дол. США; 2015 р.
– 204 і 161 дол. США; 2016 р. – 153 і 152 дол. США; 2017 р. – 158 і 153 дол. США.
Ціновий фактор здійснює великий вплив на вартісні показники експортної діяльності. Наприклад,
за січень-липень 2014 р. з України експортовано пшениці 3,3 млн тонн і отримано виручки в сумі
815 млн дол. США. За аналогічний період 2015 р. експортовано пшениці в обсязі 3,7 млн тонн, а
загальна виручка скоротилася до 696 млн дол. США. Причиною погіршення результативності
експортної діяльності з пшеницею стало падіння ціни на зернові, і, зокрема, на українську продукцію
на світовому ринку на 24 %, з 247 до 204 дол. США за тонну. Подібна ситуація була характерна і для
операцій з кукурудзою. За ціни 204 дол. США за тонну в 2014 р. за аналогічний період її було
експортовано в обсязі 11,1 млн тонн на загальну суму 2264,4 млн дол. США, і за ціни 161 дол. США за
тонну за аналогічний період 2015 р. експортовано 13 млн тонн на загальну суму 2093 млн дол. США.
Таким чином, зниження світової ціни на дані види зернових призвело до загальних втрат на експорті
пшениці на суму 218,3 млн дол. США і кукурудзи – на 559 млн дол. США.
За даними останніх продовольчих прогнозів FAO, в найближчій перспективі ринки
продовольства залишатимуться добре збалансованими завдяки наявності достатньо високих
експортних можливостей. Одночасно ними робляться висновки, що у вартісному вимірі обсяги
світового продовольчого ринку зменшаться за рахунок подальшого зниження цін на основні види
аграрної продукції. Тому всебічний аналіз глобальних трендів та різноманітних прогнозів розвитку
світового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства сприятиме вітчизняним
сільськогосподарським виробникам і експортерам зменшити економічні втрати від непередбачуваного
впливу цінової волатильності і проблем зі збутом продукції.
Аналіз динаміки світового експорту основних видів сільськогосподарської продукції і
продовольства за період 2011-2015 рр. вказує на суттєві структурні зрушення. Найбільш високі індекси
приросту у світовому експорті аграрної продукції у вартісному виразі притаманні зерновим культурам
(подрібленим), за винятком пшениці, рису, ячменю, кукурудзи – це 48 %, для насіння і плодів олійних
культур – 47 %, спецій – 33 %, ракоподібних і молюсків – 20 %; фруктів і горіхів – 19 %; харчових
продуктів – 17 %, яєць – 15 %; м’яса великої рогатої худоби – 11 %. Слід зауважити, що товари даних
груп, за винятком олійних культур, представлені в українському експорті в незначних обсягах і суттєво
не впливають на загальний обсяг експортної виручки.
По окремих товарах, які займають вагомі місця у структурі українського експорту, відбулося
досить суттєве скорочення у вартісному виразі світового експорту. Зокрема, відбулося скорочення
загальної виручки від реалізації цукру, патоки і меду на 30 %, маргарину – на 23 %, пшениці – на 19 %,
вершкового масла та інші жири і масло, отримані з молока – на 19 %, кукурудзи (без солодкої
кукурудзи) – на 18 %, борошно із пшениці і жита – на 16 %, молоко, вершки і молочні продукти – на
11 %. Ця інформація повинна бути об’єктом глибокого аналізу при розробленні заходів щодо
підвищення конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції на світовому ринку
та адаптації вітчизняної галузі до глобальних трендів розвитку світового аграрного ринку з метою
зменшення ризиків і економічних втрат.
У структурі товарного експорту сільськогосподарської продукції України на зернові культури у 2016
р. припало близько 70 %. Тому дослідження прогнозів розвитку і попиту на продукцію рослинництва,
складених експертами FAO, СОТ та інших міжнародних організацій, аналіз кон’юнктури на світовому
ринку щодо зернових культур є особливо важливим для вітчизняних виробників і експортерів.
В процесі складання прогнозів щодо ціноутворення на світовому ринку сільськогосподарської
продукції важливими чинниками виступають показники можливих обсягів світового виробництва
продукції певних товарних груп та обсяги їх перехідних запасів. В продовольчих прогнозах FAO на 20162017 сільськогосподарські роки передбачалося, що ринок зернових культур залишатиметься добре
збалансованим. Завдяки високому урожаю зернових культур (2598,7 млн тонн), високих експортних
можливостей, відносно стабільних світових цін на зернові культури в даний період та найвищого
глобального показника співвідношення обсягів їх запасів до споживання (26,6 %) і показника
співвідношення запасів в основних експортерів до їх використання (17,2 %), спостерігатиметься цілком
сприятлива кон’юнктура. Проте, за прогнозами на 2017-2018 сільськогосподарський рік, обсяг зернових
культур в 2017 р. знизиться на 2,6 %, що приведе до зменшення показника співвідношення обсягів
світових запасів зернових культур до рівня їх споживання (до 25,8 %) і показника співвідношення запасів
в основних експортерів до їх використання (до 16,8 %). Такий прогноз складений на основі очікування
підвищення рівня світового споживання зернових культур в межах 25-26 млн тонн (на 1 %) за
одночасного скорочення їх глобального виробництва в обсязі 10 млн тонн. Зростання споживання
зернових культур має відбутися насамперед за рахунок збільшення обсягу споживання фуражних
зернових до 1358 млн тонн (+ 1,6 %), яке безпосередньо пов’язується із збільшенням обсягу споживання
кукурудзи на 2,2 %. Нарощування обсягів фуражних зернових культур викликане збільшенням його
використання у кормових цілях в Китаї і країнах Південної Америки.
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Щодо обсягів світової торгівлі зерновими культурами, у сільськогосподарському сезоні 20172018 років очікується їх зменшення на 2,2 % (-9 млн тонн), з яких майже половина припадатиме на
пшеницю. На 5 млн тонн очікується і зменшення обсягів продажу фуражних зернових культур у
порівнянні із попереднім сільськогосподарським сезоном.
Стосовно загальних обсягів запасів зернових культур, у сезоні 2017-2018 років очікується, що вони
залишаються на попередньому рівні. При цьому, запаси пшениці збільшаться на 3,3 % і досягнуть
нового рекордного рівня у 247,6 млн тонн. Запаси фуражних культур очікуються на рівні 271 млн тонн.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідження впливу цінового чинника на світовому
ринку сільськогосподарської продукції на результати українського аграрного експорту та виявлення
резервів його подальшого зростання дозволяє зробити наступні висновки.
По-перше, ціновий чинник та цінова волатильність на світовому ринку сільськогосподарської
продукції здійснюють вагомий вплив на вартість показника українського аграрного експорту.
По-друге, основною причиною зменшення обсягів виручки від експорту сільськогосподарської
продукції є падіння цін на зернові культури, на які припадає вагома частка в загальному аграрному
експорті України.
По-третє, орієнтація експортерів на обмежену кількість найменувань товарних позицій
агропродовольчої продукції є невиправданою, оскільки результати зовнішньоторговельної діяльності
залежать не лише від фізичних обсягів продукції, а і цінової динаміки.
По-четверте, для підвищення ефективності участі аграрного сектору у світогосподарській
діяльності необхідно прискорити розвиток переробної галузі і наростити виробництво харчових
продуктів з більш високим вмістом доданої вартості.
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CHALLENGES OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN GLOBAL
NETWORKS UNDER THE CONDITIONS OF HYPER-GLOBALIZATION
Постановка проблеми. Впродовж останніх років глобальні мережі та ланцюги вартості
відіграють щоразу вагомішу роль у формуванні бізнес-стратегій, що значною мірою визначає основні
парадигми конкурентоспроможності, міжнародної торгівлі та економічного розвитку. Концепція
глобальних мереж змінює підхід до виміру конкурентоспроможності показниками експорту, оскільки,
внаслідок зростання міжнародної фрагментації виробничих процесів, експорт щоразу частіше
складається із імпорту зовнішньої проміжної продукції. Міжнародна фрагментація дозволяє країнам
спеціалізуватися у різних видах діяльності виробничого процесу (виробництво проміжних продуктів,
остаточна комплектація тощо), додатково до традиційної спеціалізації у певних секторах.
Однак, лише залучення у глобальні ланцюги вартості (ГЛВ) та мережі виробництва не гарантує
економічного успіху, адже багато їх ланок характеризуються створенням невеликої доданої вартості, а
тому багато країн не можуть ефективно нарощувати ВВП. Відповідно, надзвичайно важливим є
проаналізувати чинники ефективного залучення до ГЛВ на конкурентних засадах в умовах гіперглобалізації. Це є можливим, лише за умови розуміння основних напрямків та тенденцій розвитку
глобальних мереж міжнародної торгівлі. В таких умовах зростає актуальність розвитку і практичного
застосування концепцій конкурентоспроможності, що базуються на врахуванні сучасних викликів і
використанні переваг участі економічних суб’єктів у глобальних ланцюгах вартості та мережах
виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси глобалізації наприкінці ХХ ст. – початку
ХХІ ст. отримали назву гіпер-глобалізація, внаслідок значної інтеграції світових потоків, акселерації
технологій, зростання міжнародної торгівлі та економічної експансії [1]. Гіпер-глобалізація призвела до
сплеску прямих іноземних інвестицій (ПІІ), імпорту / експорту та більшої інтеграції світової економіки
через зростання мережевих взаємозв’язків між країнами. Варто відзначити, що динаміка глобальних
фінансових потоків сповільнилась у 2011–2016 рр., та перебуває на нижчому рівні, ніж у
передкризовому 2008 р. [2]. Багато вчених вважають цю тенденцію свідченням того, що глобалізація
сповільнилась [3; 4]. Однак, інша когорта дослідників дотримується протилежної думки: сучасна
глобалізація вступила в нову еру, що визначається потоками інформації, ідеї та інновацій [5; 6].
Сучасні цифрові платформи сприяють створенню більш ефективних та прозорих глобальних ринків, а
низький рівень граничних витрат на транзакції та цифрові комунікації відкривають нові можливості для
ведення бізнесу у глобальних мережах, розподілених у світовому масштабі. Конкурентні позиції країн
часто оцінюються з допомогою показників порівняльних переваг [7], натомість підхід глобальних
мереж та ланцюгів вартості передбачає аналіз конкурентоспроможності країн із позиції певних видів
діяльності, або завдань [8]. На сьогодні, розвиток міжнародної торгівлі та конкурентоспроможності в
умовах глобальної мережевізації викликає значний інтерес світової наукової спільноти. Враховуючи
динамічність викликів міжнародної конкурентоспроможності, що виникають внаслідок гіперглобалізації, ця тематика потребує подальших ґрунтовних досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є проведення системного аналізу основних викликів
конкурентоспроможності країн та їх участі у глобальних виробничих мережах в умовах гіперглобалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. У ХХІ ст. глобальні потоки даних значною мірою
складаються з інформації, електронних, цифрових транзакцій та внутрішнього трафіку компаній
(табл. 1). Щоразу більшого значення набуває Інтернет речей та інші бізнес-додатки. Згідно оцінок
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міжнародних аналітиків, з’єднання машин та комп’ютерів становитиме понад 40% серед усіх пристроїв
світу до 2019 р. [9].
Таблиця 1
Зміна динаміки глобалізації у ХХ та ХХІ ст.
Глобалізація XX ст.

Гіпер-глобалізація ХХІ ст.

1

Матеріальні потоки фізичних товарів

Нематеріальні потоки даних та інформації

2

Співпраця в основному розвинених країн

Зростання участі країн, що розвиваються

3

Потоки капітало- та працеємної продукції

4

Критичне значення транспортної інфраструктури

Зростання ролі обміну знанням
Цифрова інфраструктура набуває рівноцінної
важливості

5

Транснаціональні компанії керують торговельними
та фінансовими потоками

6

Переважно монетизовані транзакції

7

Повільне поширення ідей через кордони
Інновації надходять із розвинених країн у країни,
що розвивається
Джерело: побудовано автором за [6, с. 5]

8

Зростає роль малих та середніх підприємств
Практика обміну безкоштовним контентом та
послугами
Миттєвий глобальний доступ до інформації
Інноваційні потоки здійснюються в обох напрямках

Після 20-річного періоду зростання майже вдвічі швидше, ніж світовий ВВП, світові потоки
товарів, послуг та прямих іноземних інвестицій у 2014 році сягнули приблизно 27 трлн. дол. США, але
у 2015-2016 рр. ріст знову призупинився (рис. 1). Протягом двох десятиліть перед кризовим періодом
2008-2009 рр. світова торгівля товарами (у т.ч. сировиною, готовими виробами та проміжною
продукцією) зростала швидкими темпами, оскільки основні транснаціональні компанії розширили свої
ланцюжки поставок та встановили нові бази виробництва у країнах з низькою вартістю робочої сили
[6]. Проте після різкого падіння у 2009 р. та короткострокового відновлення у 2011-2014 рр., світова
торгівля сповільнюється. Частина цього падіння пов’язана зі зниженням світових цін на сировину та
вважається циклічною [3]. Однак сповільнення темпів росту торгівлі готовою і проміжною продукцією
відбулось внаслідок окремих структурних факторів.

Рис. 1. Глобальний експорт товарів, послуг та прямі іноземні інвестиції (трлн. дол. США),
1980-2016 рр.
Джерело: побудовано автором за [2]

Виробники готових виробів щоразу менше орієнтуються на зниження витрат оплати праці, а
натомість зростає значимість швидкості доступу до ринків та екосистеми бізнесу. У результаті деяка
продукція наближається до кінцевих споживачів [5], а глобальні ланцюжки вартості можуть
скоротитись, принаймні частково, внаслідок високої вартості управління складними та тривалими
ланцюжками постачань. Така тенденція може тривати і у наступному десятилітті, адже розвиток 3Dдруку та інших технологій володіють потенціалом трансформації глобального виробництва, зокрема
електротехнічного обладнання, транспортних засобів, машинобудування, медичних інструментів
тощо.
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Експерти міжнародного інституту McKinsey Global Institute (MGI) провели масштабне
дослідження факторів конкурентоспроможності із корпоративної перспективи [6], та виявили, що
участь у глобальних мережах є домінантним фактором в отриманні корпоративного прибутку та
джерелом зростання доходів (рис. 2).
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Рис. 2. Глобальний корпоративний прибуток, трлн. дол. США
Джерело: побудовано автором за [2; 6]

Вимірювання національної конкурентоспроможності в умовах гіпер-глобалізації потребує
врахування широкого спектру чинників, у порівнянні із конкурентоспроможністю на рівні компаній,
оскільки частка ринку або прибутковість на національному рівні можуть слугувати основою для
помилкових висновків. У відомій праці П. Кругмана, 1994 р. “Конкурентоспроможність: небезпечна
одержимість” (англ. “Competitiveness: a dangerous obsession”) автор критикує промислову політику
США, що підтримує капіталоємні сектори промисловості [10]. Баланс зовнішньої торгівлі часто не
враховує інтеграційні процеси, зокрема діяльність закордонних філій та іноземні ліцензовані продажі,
а імпорт також є важливим фактом зростання національної промисловості та економіки.
Сучасні тенденції розвитку глобальних мереж міжнародної торгівлі формують нові реалії для
розвитку конкурентоспроможності в умовах гіпер-глобалізації (рис. 3).

Рис. 3. Детермінанти розвитку глобальних мереж міжнародної торгівлі
Джерело: побудовано автором за [9; 11]
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Промислова революція (цифрові інновації та прагнення до сталого зростання) передбачає
розвиток наступних елементів міжнародної торгівлі: 1) цифрові інновації, що забезпечують нові
можливості для бізнесу; 2) бізнес-моделі можуть адаптуватися до різних ринків, а географічне
розташування втрачає важливість; 3) кількість осіб онлайн у світі становитиме 5 млрд до 2020 р. [9],
зростання, передусім, забезпечують країни, що розвиваються; 4) інновації “Smart data” мають
потенціал надзвичайно підвищувати ефективність та оптимізувати виробничі цикли, що загалом
покращує динаміку економічного зростання; 5) логістичні мережі повинні інноваційно відповідати
зростаючим очікуванням сталого розвитку, зокрема окремі ринки встановлюють строгі правила щодо
критеріїв “Green management” та захисту навколишнього середовища [12].
Реверс інновацій – це зростаючий феномен серед провідних світових корпорацій. Для кращого
розуміння потреб споживачів, компанії передусім аналізують значні масиви маркетингової інформації
та спочатку розробляють продукт чи послугу для ринків країн, що розвиваються, на відміну від
стратегії впровадження продукту першочергово на ринок розвинених країн. Надалі продукт чи послуга
проходить кастомізацію (адаптацію) до вимог та потреб різноманітних ринків і успішно конкурує на
1
ринках розвинених країн . Реверс інновацій та масова кастомізація також передбачають можливість
швидко аналізувати попит і вимоги ринку, гнучко реагувати на будь-які зміни, а розвиток технології
трьох-вимірного друку дозволить значно пришвидшити локальні ланцюги доставки [11, с. 19-20].
Вимоги до виробництва враховують передусім гнучкість та розташування поблизу кінцевого
споживача. Зростання автоматизації виробництва нівелюватиме цінові переваги низької вартості
робочої сили, що матиме вплив на розміщення.
Створення мікро-мультинаціональних компаній відображається у розвитку малих та середніх
підприємств (МСП) (англ. small and mid-sized enterprises, SMEs) та їх конкуренції із великими
фірмами. Проведене онлайн-системою продажів eBay дослідження показало, що 95 % МСП
займаються експортом, здійснюючи поставки в середньому у 30-40 країн. Згідно повідомлення, 6080% нових бізнесів “виживають” понад один рік, тоді як цифри для традиційних експортерів є 30-50%
[3]. Цифрові торговельні платформи дозволяють обійти численні обмеження, які існували досі і це дає
можливість малим підприємствам нарощувати експорт.
Згідно оцінок експертів, здійснення міжнародної торгівлі щороку здешевлюється і
прискорюється внаслідок розвитку логістики та технологій [11]. До 2050 року динаміка світової торгівлі
буде пожвавлюватися і рушієм цього стане покращення логістики. Будівництво нових кораблів,
залізничних шляхів та аеропортів, розвиток транспортних коридорів, спрощення митних процедур і
зменшення енергозатратності є основними чинниками пришвидшення і здешевлення доставки
товарів [12].
До основних напрямків розвитку глобальних мереж міжнародної торгівлі належить продовження
подальшої лібералізації, внаслідок гармонізації стандартів і вимог, що призведе до усунення
торговельних бар’єрів. Навіть незважаючи на сучасні тенденції у зовнішній політиці США, коли
адміністрація президента Д. Трампа декларує і починає впроваджувати політику протекціонізму,
міжнародна торгівля продовжуватиме розвиватись. За різними оцінками експертів агентства HSBC
Global Connections [11] у випадку застосування сценаріїв, декларованих Д. Трампом під час
президентської кампанії, обсяг світової торгівлі зменшиться на близько 3% і це завдасть удару
насамперед економіці США. Тому, на нашу думку, не слід очікувати радикальних змін, а прогнозоване
зменшення торгівлі США буде явищем радше тимчасовим.
Висновки з проведеного дослідження. На сьогодні міжнародна конкурентоспроможність
визначається позиціями країн у глобальних мережах та ланцюгах вартості. У ХХІ ст. відбулась зміна
динаміки глобалізації, відома як гіпер-глобалізація, основними ознаками якої є: нематеріальні потоки
даних та інформації, зростання участі країн, що розвиваються, активний обмін знаннями, критичне
значення цифрової інфраструктури, підвищення ролі малих та середніх підприємств та ін. В умовах
гіпер-глобалізації зростає роль екосистеми бізнесу та швидкого доступу до ринків, а застосування
технологій Індустрії 4.0 сприяє наближенню кінцевої продукції до споживачів. Участь у глобальних
мережах є домінантним фактором в отриманні корпоративного прибутку та джерелом зростання
доходів.
Основні виклики, що визначають тенденції розвитку глобальних мереж та ланцюгів вартості
продиктовані динамікою гіпер-глобалізації. Передусім, четверта промислова революція відкриває нові
можливості для бізнесу внаслідок оптимізації процесів виробництва. Відбувається оцифрування
ланцюгів вартості, нівелюються цінові переваги низької вартості робочої сили, що веде до скорочення
логістичних мереж та ланцюгів постачань. Мікро-мультинаціональні компанії конкурують із
транснаціональними корпораціями внаслідок розвитку цифрових торговельних платформ, логістики та
технологій. Перспективним напрямом продовження дослідження є емпіричний аналіз чинників
міжнародної конкурентоспроможності для панельних даних розвинених країн та країн, що
1

Компанії, що активно застосовують реверс інновацій: Unilever, Renault, Proctor & Gamble та ін.
(детальніше про цей феномен описано у дослідженні HSBC Commercial Banking [11]).
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розвиваються із урахуванням впливу глобальних мереж виробництва та торгівлі.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RAPE MARKET
IN UKRAINE AND IN THE WORLD
Постановка проблеми. Ріпак відіграє провідну роль серед олійних культур в Україні та
світі. За загальним показником світового виробництва ріпаку, Україні належить всього 1,7 % (2016
р.) сумарного виробництва. Проте, загальнодоступний експорт ріпак у з України та збільшення
кількості переробних підприємств всередині країни стали стимулюючими факторами у
нарощуванні виробництва цієї культури. Високий рівень цін на насіння ріпаку заохочує аграріїв
сіяти його та проявляти активність на ринку. Варто відмітити, що ріпак – це вимоглива до погодних
умов культура. В Україні щорічно вимерзають значні площі ріпаку. Проте, за умови несуворої зими
він може оптимально перезимовувати і виправдовувати надії аграріїв на врожаї.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню тенденцій ринку ріпаку присвячені
публікації таких вітчизняних вчених, як П. Вишнівський, О. Митчинок [1]. Науковці розглядали та
аналізували фактори прискорення інтенсифікації виробництва ріпаку як в світі, так і в Україні.
Питанням пошуку оптимального співвідношення витрат на виробництво та доходів від реалізації
ріпаку займалися такі вчені, як О. Маслак та О. Ільченко [2]. Зазначені науковці досліджували
ефективність вирощування ріпаку за інтенсивною та заощадливою технологією. Питання щод о
напрямків споживання ріпаку в Україні розглядав у своїх працях С. Чехов [3]. Однак коливання
попиту та пропозиції на ринку ріпаку в провідних країнах світу, в тому числі, в Україні потребують
проведення подальших наукових та практичних спостережень.
Постановка завдання. Метою дослідження був аналіз виробництва ріпаку та кользи в
Україні та світі, оцінка рівня ціни та її впливу на прибутковість вирощування досліджуваних
культур.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ріпак є основною олійною культурою в
багатьох країнах світу. Вирощування ріпаку відіграє важливу роль у вирішенні продовольчих
проблем, проблем кормового виробництва та проблем, пов’язаних із забезпеченням пальним у
країнах світу. Однією з переваг вирощування ріпаку є те, що він є експортно-орієнтованою
культурою, з ним легко потрапити на світові ринки. Разом з тим, ріпак є ризикованою у
вирощуванні культурою і в несприятливий рік може стати джерелом збитків. До 2013 р. площі
збирання ріпаку постійно зростали як у світі, так і в Україні. У світовому землеробстві в 2014 р.
ріпак займав площу понад 36 млн га, найбільші площі збирання цієї культури були в Канаді (8,3
млн га), Китаї (7,5 млн га), Індії (6,6 млн га), Австралії (2,7 млн га), Франції (1,5 млн га), Німеччині
(1,4 млн га) та понад 4,0 млн га (2014 р.) в Україні, Росії, Польщі, Великобританії і США (табл. 1).
У 2016 р. площі збирання ріпаку у світі скоротилися до 33,7 млн га. Причиною цього є
вибагливість ріпаку до погодно-кліматичних умов. Площі збирання ріпаку, у 2016 р. порівняно з
2014 р., скоротилися у Канаді на 4,2 %, в Індії – на 13,3 %, в Австралії – на 13,4 %, в Німеччині –
на 4,9 %, в Росії – на 14,2 %, в Польщі – на 13,0 %, у Великобританії – на 14,2 %, проте
максимальне скорочення за досліджуваний період ми спостерігали в Україні на 48,1 %. Причиною
такого скорочення площ є суттєва загибель посівів через несприятливі погодно -кліматичні умови,
найбільше йому завдали шкоди не зимові морози, а весняні заморозки.
Мінімальне скорочення площі, з якої зібрано ріпак і кользу, у 2016 р. порівняно з 2014 р.,
спостерігалося в Тернопільській (-7,1 %) та Львівській (-14,7 %) областях (рис. 1).
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Таблиця 1
Площі збирання та виробництво ріпаку і кользи у провідних країнах світу
(2014-2016 рр.)
Площа, тис. га
Країни

Відноше
ння,
2016 р.
до 2014
р., %
-4,2

2014

2015

2016

16410,1

18376,5

18423,6

Виробництво, тис. т

Відноше
ння,
2016 р.
до 2014
р., %
12,3

2014

2015

2016

Канада

8343,8

8322,0

7990,3

Китай

7587,9

7534,4

7614,5

0,4

14772,2

14930,7

15281,6

3,4

Індія

6645,7

5791,0

5762,0

-13,3

7877,0

6282,0

6797,0

-13,7

Австралія

2720,8

2824,0

2357,0

-13,4

3832,0

3470,0

2944,0

-23,2

Франція

1503,0

1505,8

1550,7

3,2

5524,1

5334,4

4727,9

-14,4

Німеччина

1394,2

1285,5

1325,7

-4,9

6247,4

5016,8

4579,6

-26,7

Росія

1062,4

903,3

911,8

-14,2

1337,9

1012,1

998,9

-25,3

Польща

951,1

947,1

826,9

-13,0

3275,8

2700,8

2219,3

-32,2

Україна

865,3

671,1

449,3

-48,1

2198,0

1737,6

1153,9

-47,5

Великобританія

675,0

652,0

579,0

-14,2

2460,0

2542,0

1775,0

-27,8

630,8
Джерело: дані [4; 5]

694,0

686,4

8,8

1140,9

1306,0

1403,7

23,0

США

Рис. 1. Темп спадання площі, з якої зібрано ріпак і кользу, 2016 р. до 2014 р., %
Джерело: розраховано за даними Держслужби статистики України [4, с. 112]

Від 25,1 % до 45,1 % скоротилася площа збирання ріпаку і кользи у 8 областях України, а саме:
Волинській на 27,0 %, Житомирській на 43,9 %, Закарпатській на 33,3 %, Запорізькій на 43,5 %, ІваноФранківській на 41,3 %, Хмельницькій на 28,4 %, Черкаській на 31,3 % та в Чернівецькій на 30,2 %. В
групу областей, де скорочення площ збирання досліджуваних культур коливалося від 45,2 % до
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65,2 % входило 9 областей України: Вінницька (-53,0 %), Дніпропетровська (-50,3 %), Київська (51,6 %), Кіровоградська (-53,3 %), Луганська (-47,4 %), Полтавська (-53,6 %), Рівненська (-50,3 %),
Харківська (-58,2 %) та Херсонська (-54,3 %). Максимальне скорочення площі, з якої зібрано ріпак і
кользу, у 2016 р. порівняно з 2014 р., спостерігалося в Донецькій (-66,7 %), Одеській (-68,9 %),
Чернігівській (-69,8 %), Миколаївській (-78,1 %) та Сумській (-80,0 %) областях.
Регіональний розподіл посівних площ ріпаку був обумовлений особливостями ґрунту, водних
ресурсів географічної зони, в якій планувалося вирощування і погодними умовами. Найбільші площі
посіву ріпаку у 2016 р. були у Львівській (45,2 тис. га), Тернопільській (45,3 тис. га) та Хмельницькій
(45,7 тис. га) областях, частка яких в загальній посівній площі досліджуваних культур в Україні
становила відповідно 9,91 %, 9,93 % та 10,0 %. Найменші площі посіву ріпаку у 2016 р. були в
Закарпатській області 0,2 тис. га (0,04 %), Луганській 1,0 тис. га (0,22 %), Донецькій 2,9 тис. га (0,63 %),
Полтавській 0,83 % та Сумській 0,96 % загальної посівної площі ріпаку в Україні.
Лідерами за урожайністю ріпаку та кользи в 2016 р. були Івано-Франківська (32,0 ц/га),
Черкаська (29,6 ц/га) та Полтавська (29,5 ц/га) області. В областях з найменшими площами посіву
Закарпатській, Луганській та Донецькій урожайність була навіть вищою, ніж у областей-лідерів за
посівною площею (Львівській, Тернопільській та Хмельницькій). Таким чином, в кожній області
виробники прагнуть до отримання високих урожаїв.
Високий попит на ріпак, як олієвмісну культуру, в країнах світу до 2014 р. був спричинений
підвищенням цін на нафтопродукти. Наявність біологічних видів палива в енергетичному балансі є
актуальним питанням розвитку кожної країни світу. Використання біодизелю з ріпаку, з екологічної
точки зору, є безпечнішим для навколишнього середовища, ніж використання традиційного пального.
Проте останнім часом уряди країн світу більше уваги стали приділяти альтернативній енергетиці. Ціни
на нафтопродукти знизились і ажіотаж на біопаливо дещо зменшився.
Виробництво ріпаку за 2014-2016 рр. зменшилося у більшості провідних країн світу (табл. 1). В
Індії його виробництво скоротилося на 13,7 % та у 2016 р. становило 6797,0 тис. т, в Австралії – на
23,2 %, в Франції – на 14,4 %, в Німеччині – на 26,7 % та становило 4579,6 тис. т, коли у 2014 р. було
на рівні 6247,4 тис. т, в Росії – на 25,3 %, у Польщі – на 32,2 %, у Великобританії – на 27,8 %, в Україні
– на 47,5 % та становило у 2016 р. 1153,9 тис. т, коли у 2014 р. було на рівні 2198,0 тис. т. Зросло
виробництво за досліджуваний період лише в Канаді, Китаї та США.
Виробництво ріпаку вплинуло на його ціну (табл. 2). До 2014 р. ціна реалізації ріпаку та кользи в
світі зросла вдвічі, після 2014 р. ціна дещо зменшилася. Причиною зростання цін було низьке
виробництво досліджуваних культур та високий споживчий попит, тобто перевищення попиту над
пропозицією. Зниження попиту призвело до зниження цін. Серед країн-лідерів вирощування ріпаку та
кользи найвища середня ціна реалізації у 2016 р. була в США 556,0 дол./т, яка порівняно з 2005 р.
зросла на 76,5 %, а порівняно з 2014 р. зменшилася на 27,7 %. Найнижча середня ціна реалізації у
2016 р. була в Росії 336,8 дол./т, що на 169,0 % більше, ніж у 2005 р. (125,2 дол./т за оцінками ФАО) та
на 19,2 % більше, ніж у 2014 р. (282,5 дол./т за офіційними даними). В Україні середня ціна реалізації
ріпаку та кользи у 2016 р. становила 356,8 дол./т або 9117,4 грн/т [6, с. 23], яка порівняно з 2005 р.
збільшилася на 31,1 % (272,1 дол./т, або 1394,5 грн/т), а порівняно з 2014 р. збільшилася на 1,9 %
(350,2 дол./т або 4163,0 грн/т). На внутрішньому ринку України у 2016 р. ріпак став найдорожчою
олійною культурою, його ціна за останні 11 років збільшилася в 5,5 раза.
Таблиця 2
Середня ціна реалізації ріпаку і кользи у провідних країнах світу
(2005-2016 рр.)
Середня ціна реалізації ріпаку і кользи, дол./т
Країни

Відношення, %
2016 р. до 2005
2016 р. до 2014
р.
р.
67,4
-11,2

2005

2014

2015

2016

Канада

213,7

403,0

360,8

357,8

Франція

253,6

435,9

397,0

393,2

55,0

-9,8

Німеччина

235,0

444,5

388,2

393,8

67,6

-11,4

Росія

125,2

282,5

315,3

336,8

169,0

19,2

Польща

238,9

418,4

399,3

410,1

71,7

-2,0

Україна

272,1

350,2

342,9

356,8

31,1

1,9

Великобританія

238,2

444,3

385,0

378,1

58,7

-14,9

США

315,0

769,0

952,0

556,0

76,5

-27,7

Джерело: дані [7]

Високі ціни реалізації ріпаку та кользи забезпечили високий рівень рентабельності вирощування
даних культур. У 2016 р. рівень рентабельності ріпаку та кользи в сільськогосподарських
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підприємствах України становив 45,0 %, тоді як у 2014 р. лише 29,2 %. Темп приросту даного
показника становив 54,1 %. В результаті реалізації ріпаку озимого у 2016 р. господарства отримали
рентабельність на рівні 47,3 %, а при реалізації ріпаку ярого – рентабельність на рівні 13,0 % [8, с. 8].
Такий рівень рентабельності дав змогу повернути витрачені та додатково отримати відповідні кошти
на вирощування та реалізацію ріпаку.
Отже, ріпак залишається актуальною сільськогосподарською культурою, характеризується
високими темпами зростання прибутковості з одночасним скороченням виробництва як у світі, так і в
Україні.
Висновки з проведеного дослідження. Ріпак є ризиковою та економічно привабливою
культурою, про це свідчать високі ціни реалізації та зростаючі темпи рівня рентабельності. Для
отримання високих прибутків сільськогосподарські виробники удосконалюють елементи технології
його вирощування. Разом з тим, особливості ґрунту, погодно-кліматичні умови відіграють велику роль
в регіональному розподілі посівних площ ріпаку та формуванні врожаю. Різкі зміни у динаміці
вирощування ріпаку, за результатами досліджень, вимагають постійного вивчення таких тенденцій.
Проте, стабільний попит на цю культуру залишається стимулюючим фактором його вирощування,
незважаючи на різке падіння врожаю як у світі, так і в Україні.
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RESEARCH OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE
Постановка проблеми. В Україні є достатній природо-ресурсний і людський потенціал для
організації високоефективного аграрного підприємництва, що здійснюється на інноваційній основі. За
цих умов агробізнес стає не лише покупцем і споживачем інноваційних технологій, товарів і послуг, а й
потужним продуцентом інноваційних товарів для інших галузей національної економіки, зокрема
енергетичної. Однак наявний інноваційний потенціал реалізується не повністю і не відповідає
потребам агровиробників і населенню сільських територіальних громад. Не усунуті інституційні
суперечності аграрного розвитку між державою-ініціатором інноваційних заходів і державою, яка
гальмує інноваційне оновлення в аграрній сфері. Тому назріла потреба детальніше проаналізувати
інструменти аграрного розвитку та виявити чинники, які здатні забезпечити ефективність інноваційного
процесу в агробізнесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми підвищення ефективності аграрного
підприємництва відображені у наукових публікаціях вітчизняних науковців О. Дудника, А М. Зоргача,
В. Я Месель-Веселяка, М. М. Ільчука, П. Т. Саблука, М. Й. Маліка, О. М. Онищенка, М. М. Федорова,
Л. І. Федулової, Б. Й. Пасхавера. У працях основна увага зосереджена на теоретико-методологічних
засадах формування аграрного потенціалу, як сукупності виробничих і невиробничих ресурсів та їх
раціонального поєднання. Однак в умовах загострення світової продовольчої кризи, зростання
конкуренції на аграрному ринку, модифікацією потреб споживачів все більш актуальною стає
проблема підготовки інтелектуальних кадрів, інформаційного забезпечення агробізнесу, використання
новітньої техніки і технологій, які в своїй синергетичній єдності здатні забезпечити високоефективне
аграрне підприємництво, що здійснюється на інноваційній основі. Вищеозначене зумовлює потребу
подальших наукових досліджень у цьому напрямі.
Постановка завдання полягає в дослідженні сучасного стану і визначення напрямків
інноваційного розвитку аграрної економіки України та виявлення чинників, які забезпечують
ефективність інноваційних заходів з допомогою методів таксономічного аналізу.
Метою даної статті є аналіз напрямків інноваційного розвитку аграрної економіки і виявлення
чинників, які забезпечують ефективність інноваційних заходів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метою інституційної підтримки інноваційного
розвитку аграрного підприємництва і кінцевим результатом його діяльності є ефективність. Вона
реалізується через логічний ланцюжок: постановка завдання – інноваційні ресурси – інноваційне
виробництво – вища ефективність. Більша кількість продукту, отриманого від використання аграрних
інновацій, означає підвищення ефективності, менший обсяг вказує на зниження ефективності.
Зростання виробництва завжди пов’язане з використанням у певній комбінації наявного
інноваційного інструменту, зокрема нових: техніки, ресурсозберігаючих технологій, структури
виробництва, кадрів, способів виходу на зовнішні ринки, управлінських методів і прийомів,
організаційних інновацій тощо. Це означає, що ефективність інноваційних заходів необхідно
розглядати як суму різних його складових. Синергізм, або ефект взаємодії здатний забезпечити
оптимальне використання всіх виявлених складових і може бути більшим, ніж проста арифметична
сума окремих його частин [1, с. 67]. Наприклад, до проведення реорганізації сільськогосподарських
підприємств (1995–1999 рр.) їх рентабельність була від’ємною, а збитки становили в середньому по
рослинництву 0,6 млрд грн на рік, а по тваринництву 2,3 млрд грн на рік. Нові прогресивні
інституційно-організаційні та управлінські рішення призвели до того, що в наступні періоди прибутки
стабільно зростали. У 2015 році вони вже становили 87,7 млрд грн (45,9%) [2, с. 41].
*

Науковий керівник: Островерх П.І. – к.е.н., професор
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Однак, варто враховувати, що до збільшення обсягів аграрного виробництва, його прибутковості
і рентабельності спричинилися не лише організаційні заходи, але і комплекс інших: технічних,
технологічних, кадрових, управлінських. М. Ільчук та І. Коновал у своїх дослідженнях обґрунтовують
вплив на ефективність агровиробництва цілого комплексу малозначущих, на перший погляд, заходів,
наприклад, у сфері зернового господарства важливим є термін його реалізації. Підприємства, які не
мають складів (елеваторів) для зберігання зерна змушені продавати його в липні – серпні, коли ціни
найнижчі, а ті, які мають – у січні – червні, коли ціни на зерно підвищуються [3, с. 57]. Використання
енергозберігаючих технологій теж може бути інноваційним управлінським рішенням. Локалізована і
дозована подача води за відносно низьких затрат електроенергії, яка застосовується сучасними
системами поливу, буде мати високу ефективність, так як дозволяє освоювати малоконтурні земельні
ділянки, землі на схилах, підвищує врожайність сільськогосподарських культур і поліпшує якісні
товарні властивості продукції. Таким чином, підвищення ефективності використання сукупного
ресурсного інноваційного потенціалу розглядається науковцями як виявлення стратегічних
можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємств [4, с. 80].
Успіх у підприємницькій діяльності значною мірою залежить від використання організаційноуправлінських інновацій. Вони, як зауважує Л. Федулова, є “кінцевим результатом” процесу створення,
поширення і застосування нового знання щодо ведення бізнесу [5, с. 31].
Тому в умовах реалізації курсу на зростання ефективності від застосування інновацій, в
аграрному підприємництві важливим завданням стає удосконалення інституту управління цими
процесами. Як зауважує В. Захарченко, організаційно-управлінські заходи повинні спрямовуватися
передусім на оптимізацію розподілу фінансових ресурсів в інноваційні проекти і порівняння
результативності вкладених коштів для простої підтримки функціонування існуючого капіталу і
підтримки інноваційного розвитку [6, с. 87]. Л. Нападовська вказує на вагомість переміщення центру
ваги інноваційного управління з етапу виробництва до етапу проектування [7, с. 10]. Це означає, що
при розробці нового проекту або агротехнологій використовуються такі управлінські методи, які
дозволяють до мінімуму звести помилки на етапі виробництва. Чим пізніше виявляються помилки, тим
більші затрати на їх усунення.
В цьому контексті, вузькогалузевий вертикальний підхід до управління аграрними інноваціями в
Україні є стратегічно безперспективним, так як не забезпечує узгодження між суб’єктами інноваційного
процесу, наукою, виробничою сферою і комерційними посередниками.
В організаційних інноваціях варто врахувати зростання індивідуалізму, центральною стає
свобода вибору, стверджують представники шведської школи економіки Кйол Нордстрем і Йонас
Ріддерстрам [8, с. 20]. Інтерпретація їх твердження, з точки зору формування ефективного
інноваційного аграрного підприємництва, полягає в тому, що, наприклад, зростає кількість споживачів,
які хочуть придбати яблука прямо в саду, з певної яблуні, самі їх зірвати в певний час і згідно
домовленості. Це є те нове, чого агробізнес не знав ще 20–30 років тому.
Через використання інновацій можна отримати вищу ефективність. Однак, негативною
стороною такого процесу є погіршення екології оточуючого середовища, виробництво продуктів
малопридатних до споживання, ведення здорового способу життя. Наприклад, економічно
ефективним, з огляду на високу прибутковість, є виробництво генетично модифікованої продукції.
Гібриди кукурудзи української компанії “Маїс” вже перетнули рубіж урожайності 100 ц/га [9]. Однак у
світі виробництво генетично модифікованої продукції обмежується головно через недостатність
науково-обґрунтованої інформації про їх харчову безпеку. Тому понад 60% європейців вважають ГМО
– продукти небезпечними для здоров’я людини [10]. Пересторога до генетично-модифікованих
продуктів в Україні спостерігається через відсутність контролю за вмістом ГМО у продуктах. Більше
того, щоби знівелювати контроль за якістю такої продукції, лобісти почали маркувати позначкою “без
ГМО” все: воду, сіль, соду тощо [11]. Тому, необхідне формування досконалих взаємозв’язків між
інститутами з різними функціями і створення дієздатної інституційної конфігурації управління
інноваційним процесом у цьому напрямі.
В сучасній системі інституційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління
аграрної інноваційної діяльності, зростає роль кластеризації. Вона проявляється в тому, що воно
дозволяє об’єднувати навколо себе агропідприємства, науково-дослідні господарства, територіальні
громади. При цьому створюються сприятливі умови для якісного інформаційного забезпечення і
використання програмно-цільового підходу, а це своєю чергою дає змогу визначити реальні
пріоритети стратегічного прогнозування інноваційного розвитку.
Визначення ефективності інноваційних заходів в агросекторі є доволі складною проблемою.
Простіше, коли мова йде про нову техніку і технології. Тут ефективність можна визначити шляхом
порівняння показників виробництва з використанням нової і старої техніки. Якщо аналізувати галузеву
структуру аграрного підприємництва, то тут є вже певні складнощі. В рослинницькій галузі основним
показником інноваційної діяльності у сфері виробництва є рівень рентабельності. Сам же рівень
рентабельності залежно пов’язаний з такими показниками, як фондооснащеність, фондовіддача,
продуктивність земельних угідь на одиницю інноваційних витрат. У галузі тваринництва показник рівня
економічної ефективності підприємств має дещо відмінну природу залежності. По-перше, рівень
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рентабельності виробництва в тваринництві знаходиться в прямій залежності від рівня собівартості
продукції рослинництва як основної вартісної складової витрат кормів. По-друге, для підвищення
ефективності тваринницької галузі важливе значення має рівень впровадження комплексної
механізації на фермах, новітні форми утримання і годівлі худоби, високий рівень племінної роботи, що
дозволяє зменшити затрати праці на виробництво продукції тваринництва. Однак, як засвідчує
практика, у найближчі роки неможливо досягнути високої ефективності у цій сфері без допомоги і
підтримки держави. Науковці аргументовано доказують, що грошова державна підтримка за рахунок
бюджету має бути не менша, ніж 1 тис. грн за кожну вирощену корову, а за племінну – 3 тис грн,
незалежно від форм господарювання і розміру ферм [12, с. 56].
На ефективність тваринницької галузі вагомий вплив має кормовиробництво. Недосконала його
організація або наявність в кормах перевищеної дози преміксів та інших кормових добавок може
нанівець звести ефект від технічних, технологічних та організаційно-економічних інновацій. Особливо
важливо врахувати якість кормів при виході агропідприємств на зовнішні ринки. Споживачі української
тваринницької продукції в країнах ЄС гостро реагують на будь які порушення екологічно допустимих
норм і стандартів. Безпечна і здорова продукція має отримуватися через ланцюжок: безпечні
тваринницькі корми – екологічно чисте аграрне виробництво – безпечний продукт – здоров’я і безпека
людини. Тому дуже важливим інституційним заходом в цьому відношенні є прийняття Закону України
“Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринницького походження та благополуччя тварин”, який вступить у дію 3 квітня 2018 року.
Ще складніше визначити ефективність аграрних інновацій у дрібних формах господарювання,
зокрема у фермерських господарствах. В процесі аналізу, як робочу гіпотезу, ми висуваємо
припущення взаємозв’язку між ефективністю інновацій і наступними показниками: кількість
фермерських господарств, валова продукція, чисельність працівників у фермерських господарствах;
наявність сільськогосподарської техніки (трактори і комбайни) у фермерських господарствах
Львівської області за період 2005–2016 років. Як базовий нами взято 2005 рік, який характеризується
завершенням в основному трансформаційних інституційно-організаційних перетворень в аграрному
секторі економіки (таблиця 1).
Таблиця 1
Показники економічного розвитку фермерських господарств Львівської області
за 2005–2016 рр.
Показник

Рік
2005

2010

2013

2014

2015

2016

Кількість фермерських господарств (од)
1194
956
1025
1028
1044
788
Площа закріплених сільгоспугідь (га),
54113
52066
52306
51012
52348
55437
в т. ч. ріллі (га)
47421
47450
49027
47767
48286
51036
Валова продукція (млн грн) у цінах 2010 р.
148,0
502,2
618,9
568,4
543,2
561,5
Чисельність працівників (осіб)
4552
2392
2540
2430
2340
1691
З них жінки (осіб)
1509
516
588
594
609
433
Наявність с/г техніки, в т.ч.:
- тракторів (шт.)
1069
619
904
904
941
801
- комбайнів
487
307
318
339
315
280
Реалізація продукції рослинництва (тис. ц), в т.ч.:
- зернові і зернобобові
387,0
491,5
613,4
619,4
747,7
613,3
- буряк цукровий
258,8
578,9
156,6
173,0
237,1
210,6
- картопля
37,0
76,6
96,8
64,5
77,6
- овочі
53,1
193,8
60,9
40,2
77,1
Реалізація продукції тваринництва (тис. ц), в т.ч.:
46,3
91,2
182,5
125,5
132,9
105,2
- Тварини в живій вазі
6,4
14,7
82,1
47,8
40,6
40,5
- ВРХ
3,4
14,7
37,9
20,5
37,0
16,2
- Свині
36,1
61,7
62,5
57,1
55,3
48,3
- Птиця
23,7
20,2
32,1
41,5
35,3
37,5
- Молоко
Джерело: розраховано автором на основі даних Львівського обласного управління статистики [13]

Як засвідчують дані таблиці 1, кількість фермерських господарств Львівської області
скоротилася з 1194 од. у 2005 році до 788 одиниць у 2016 році, або на 34%. За цей же період
збільшились площі сільськогосподарських угідь, зокрема площа ріллі зросла з 47,4 тис. га до 51 тис. га
(на 7,6%). Спостерігається зростання валового виробництва з 148 млн грн у 2005 році до 561 млн грн
у 2016 році, або майже у 3,9 раза. Обсяги реалізованої продукції за вказаний період зросли у
рослинництві на 51,53%, а у тваринництві майже у 2,3 раза.
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Зменшення кількості фермерських господарств при одночасній позитивній динаміці всіх інших
показників господарської діяльності (площа земельних угідь, валова і реалізована продукція)
засвідчують про інтенсифікацію використання наявного ресурсного потенціалу. Аналіз показників
валової продукції, чисельності працівників дають уявлення про рівень продуктивності праці. Якщо у
2005 році на одного працівника фермерського господарства було вироблено продукції на 32,5 тис. грн,
то у 2016 році 1,3 млн грн (за цінами 2010 року). Це свідчить про те, що рівень продуктивності праці за
вказаний період зріс майже у 40 разів. Джерелом продуктивності праці, як відомо, є науково-технічний
прогрес, зокрема ступінь технічної оснащеності виробничих процесів. Дані таблиці 1 показують, що
кількість основних видів сільгосптехніки (тракторів і комбайнів скоротилася за аналізований період
(тракторів на 261 од., а різних за своїм функціональним призначенням комбайнів на 308 од.).
Збільшення валової і реалізованої продукції, при одночасному зменшенні кількості
сільськогосподарської техніки і чисельності зайнятих, дає нам змогу зробити висновок про те, що
досягнення позитивних результатів виробничо-збутової діяльності можна було досягнути лише за
умови інноваційного оновлення ресурсного потенціалу та зростання його ефективності.
Стан інноваційної діяльності в аграрному секторі України можна проаналізувати шляхом оцінки
економічної ефективності інновацій аграрного підприємництва та визначення показника (коефіцієнта)
інноваційності аграрного підприємництва з використанням методу таксономічного аналізу.
Цей метод був розроблений Вячеславом Плютою [14]. Його перевагою є те, що у ньому
використовуються багатовимірні економічні об’єкти, які описуються досить великим спектром
показників. Такий аналіз дозволить вирішити проблему упорядкування багатомірності такої категорії,
як інноваційний розвиток аграрного підприємництва відносно нормативного вектору-еталону.
Визначення таксономічного коефіцієнта інноваційності аграрного підприємництва включає
наступні етапи:
1. Формування матриці спостережень.
2. Стандартизування значень елементів матриці спостережень.
3. Формування вектору-еталону.
4. Визначення відстаней між окремими спостереженнями та вектором-еталоном.
5. Визначення таксономічного коефіцієнта.
Для формування матриці спостережень використаємо показники, що характеризують
економічну ефективність інновацій аграрного підприємництва:
– обсяг реалізованої інноваційної продукції аграрним вітчизняним сектором, (характеризує
важливий кінцевий результат господарської та інноваційної діяльності);
– кількість аграрних підприємств, які реалізували інноваційну продукцію, через них
впроваджуються та реалізуються інноваційні проекти;
– загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність підприємств аграрного сектору
(враховано усі джерела фінансування, як державні кошти, так і кошти приватних інвесторів);
– обсяг реалізованої інноваційної продукції аграрним підприємствами за межі України (експорт);
– чистий прибуток с/г підприємств від реалізації продукції сільського господарства (цей
показник показує кінцевий фінансовий результат діяльності аграрного сектору;
– рентабельність виробництва с/г продукції на с/г підприємствах (показує ефективність
інноваційної та загалом господарської діяльності аграрного підприємництва та його прибутковість).
Динаміку показників, на основі яких буде здійснено розрахунок таксономічного коефіцієнта
інноваційності аграрного підприємництва з використанням методу таксономічного аналізу зображено у
табл. 2.
Формуємо матрицю спостережень (Х) на основі таблиці 2:
4660 ,9 239
608 ,9 1143 ,1 17089 , 6
21 ,1

5485 ,3

268

933 ,1

1475 , 6

25267 , 0

27 , 0

4614 ,3

281

1566 ,3

390 , 2

26960 ,8

20 ,5

X  7275 , 7

276

1770 , 7

1155 ,1

15114 ,8

11 , 2

6293 ,9

220

2173 , 6

621 ,3

20262 ,9

25 ,8

4874 ,5

143

1540 ,3

731 , 6

101912 , 2

30 , 4

5767 ,3

144

2186 ,5

703 ,1

89330 ,8

24 ,9

(1)

Елементи даної матриці (Х) – це показники, які характеризують економічну ефективність
інновацій аграрного підприємництва, що виражені в одиницях виміру. Тому, для проведення
подальших розрахунків необхідна стандартизація, яка дозволяє привести одиниці виміру до
безрозмірної величини, тобто урівняти значення ознак [15].
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Таблиця 2
Вихідні дані для розрахунку таксономічного коефіцієнта інноваційності аграрного
підприємництва у 2010-2016 рр.

Рік

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції,
млн грн

Кількість
аграрних
підприємств,
які
реалізували
інноваційну
продукцію, од.

2010

4660,9

239

2011

5485,3

268

2012

4614,3

281

2013

7275,7

276

2014

6293,9

2015

4874,5

2016

Загальний обсяг
витрат
підприємств
аграрного
сектору для
здійснення
інноваційної
діяльності,
млн грн
608,9

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції за
межі України,
млн грн

Чистий
прибуток с/г
підприємств
від реалізації
продукції,
млн грн

Рентабельність
виробництва с/г
продукції на с/г
підприємствах,
%

1143,1

17089,6

21,1

933,1

1475,6

25267,0

27,0

1566,3

390,2

26960,8

20,5

1770,7

1155,1

15114,8

11,2

220

2173,6

621,3

20262,9

25,8

143

1540,3

731,6

101912,2

30,4

5767,3
144
2186,5
703,1
89330,8
24,9
Джерело: дані згруповано автором на основі даних Державної служби Статистики України [16-29]

Для стандартизації значень елементів матриці спостережень визначимо середнє значення за
кожним показником (табл. 3).
Таблиця 3
Середні значення показників для розрахунку таксономічного коефіцієнта інноваційності
аграрного підприємництва
Показник

Середнє значення

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн грн

5567,4

Кількість аграрних підприємств, які реалізували інноваційну продукцію, од.
Загальний обсяг витрат підприємств аграрного сектору для здійснення
інноваційної діяльності, млн грн
Обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України, млн грн

224,4
1539,9

Чистий прибуток с/г підприємств від реалізації продукції, млн грн

42276,9

Рентабельність виробництва с/г продукції на с/г підприємствах, %
Джерело: власні розрахунки автора

23,0

Стандартизуємо показники за наступною формулою:
X
Zi  i ,
Xi

888,6

(2)

де Z i  стандартизоване значення показника i ;

X i  значення показника i в матриці спостережень;

X i  середнє значення показника i .
Будуємо матрицю стандартизованих значень (Z):
0 ,837

1, 065

0 ,395

1, 286

0 , 404

0 ,918

0 ,985

1,194

0 , 606

1, 661

0 ,598

1,175

0 ,829

1, 252

1, 017

0 , 439

0 , 638

0 ,892

Z  1,307

1, 230

1,150

1,300

0 ,358

0 , 487

1,130

0 ,980

1, 412

0 , 700

0 , 479

1,122

0 ,876

0 , 637

1, 000

0 ,823

2 , 411

1,323

1, 036

0 , 642

1, 420

0 , 791

2 ,113

1, 083
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Після стандартизації всі змінні треба розділити на стимулятори і дестимулятори. Основою
такого поділу є характерний вплив кожного показника на рівень об’єкта, що досліджується. Ознаки, що
мають позитивний (стимулювання) вплив на загальний рівень інноваційності розвитку аграрного
підприємництва, називаються стимуляторами; ознаки, що уповільнюють інноваційний розвиток
підприємств аграрного сектору, називаються дестимуляторами [15].
До стимуляторів, тобто до показників, зростання яких позитивно впливає на рівень
інноваційності розвитку аграрного підприємництва віднесемо обсяг реалізованої інноваційної
продукції; кількість аграрних підприємств, які реалізували інноваційну продукцію; чистий прибуток с/г
підприємств від реалізації продукції; рентабельність виробництва с/г продукції на с/г підприємствах.
До дестимуляторів віднесемо загальний обсяг витрат підприємств аграрного сектору для здійснення
інноваційної діяльності та обсяг реалізованої інноваційної продукції за межі України.
Поділ ознак на стимулятори та дестимулятори – основа для побудови вектора-еталону.
Елементи цього вектору мають координати та формуються зі значень показників за формулою:
Z oi  max Z ij ( стимулятор )
(4)
Z oi  min Z ij ( дестимулят ор )
Таким чином, для) сільськогосподарських підприємств України, що впроваджують інновації,
вектор-еталон має координати:

Po  (1,307 ;1, 252 ; 0 ,395 ; 0 , 439 ; 2 , 411 ;1,323 )

(5)

Наступним етапом визначення таксономічного показника є визначення відстані між окремими
спостереженнями і вектором-еталоном. Ця відстань розраховується за формулою:
m

 (z

Ci/o 

 z0 j ) ,
2

ij

(6)

j 1

де Zij стандартизоване значення j-го показника в період i;
Z0j стандартизоване значення j-го показника у векторі-еталоні.
Отже, у результаті обчислень отримуємо оптимальні відстані між окремими спостереженнями і
вектором-еталоном (Сіо) за 2010–2016 рр., що надалі слугуватиме початковим елементом для
розрахунку показника таксономії: Сі2010 = 2,273; Сі2011 = 2,226; Сі2012 = 1,986; Сі2013 = 2,495; Сі2014 =
2,231; Сі2015 = 2,443; Сі2016 = 1,329.
Після знаходження зазначеної вище відстані, розрахуємо наступні необхідні показники за
формулами:

C0 

S0 

m

1

C

m

io

,

(7)

i 1

1

 (C
m

 C0 ) ,
2

io

C0  C0  2S0 ,
di 

C io

,

Co

(8)

(9)

(10)

Сам же таксономічний показник (Кі) визначимо за формулою:

K i  1  di,

(11)

Розраховані за наведеною вище формулою (11) значення коефіцієнта таксономії за 2010–
2016 рр., що служать для оцінки економічної ефективності інновацій аграрного підприємництва в
Україні наведені в табл. 4.
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Таблиця 4
Значення коефіцієнтів таксономії Кі, що розраховані для оцінки економічної ефективності
інновацій аграрного підприємництва в Україні за 2006–2010 рр.

Роки

Коефіцієнт
таксономії

2010

(
)
0,208

0,792

2,273

2011

0,225

0,775

2,226

2012

0,308

0,692

1,986

2013

0,131

0,869

2,495

2014

0,223

0,777

2,231

2015

0,149

0,851

2,443

2016
0,537
0,463
Джерело: власні розрахунки автора

1,329

Проміжні розрахунки

2,141

0,365

2,860

Зміни динаміки таксономічного показника оцінки економічної ефективності інновацій аграрного
підприємництва в Україні за 2010–2016 рр. зображено на рис. 1.
0,6
0,5

0,537

0,4

0,308

0,3

0,223

0,2

0,225

0,208

0,149
0,131

0,1
0
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Роки
Коефіцієнт таксономії
Рис. 1. Динаміка таксономічного показника оцінки економічної ефективності інновацій
аграрного підприємництва в Україні за 2010–2016 рр.
Джерело: розраховано автором

Отже, досліджуючи таксономічний показник оцінки економічної ефективності інновацій аграрного
підприємництва в Україні за 2010–2016 рр., варто зауважити, що він має найбільше значення в 2016 р.
Це означає, що в цьому році спостерігався найбільший рівень економічної ефективності інновацій
аграрного підприємництва в Україні, тобто сьогодні аграрний сектор поступово переходить на
інноваційний рівень розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. Ефективність інноваційних заходів можна аналізувати
лише в контексті загальної підприємницької діяльності агровиробників.
Основним індикатором ефективності інноваційно-інвестиційних заходів є рівень рентабельності,
а похідними показниками є продуктивність праці, фондоозброєність і фондовіддача інноваційних
техніко-технологічних ресурсів, продуктивність земель, досконалі методи управління. В процесі
аналізу можна використовувати як робочу гіпотезу припущення про кореляційний зв’язок між
означеними показниками і рівнем рентабельності. Однак удосконалюючи методику визначення
ефективності інноваційних заходів в аграрній сфері, завжди варто брати до уваги, що ступінь
вагомості означених показників в різних сільськогосподарських галузях і виробництво буде різним. В
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своїй сукупності, інноваційні інструменти посилюють загальний синергетичний ефект і стають
запорукою формування конкурентоспроможного виробництва.
Проведені дослідження показників розвитку фермерських господарств Львівської області дають
змогу зробити висновок про зростання їх інноваційності, що підтверджується таксономічним аналізом
відповідних показників діяльності.
В подальших дослідженнях можна використовувати також інші методологічні підходи до оцінки
ефективності інноваційних заходів. Зокрема, найдоцільнішим методологічним підходом вважаєтьсяє
ресурсна оцінка ефективності що здійснюється в галузевому розрізі. За досвід розвинутих країн,
зокрема американської статистики, де одним із часткових показників ефективності використовується
показник частки ціни фермерської продукції у кінцевій ціні реалізації продовольчих продуктів. Такий
показник засвідчує глибину переробки сільськогосподарської продукції з допомогою новітнього
обладнання і опосередковано засвідчує ефективність інновацій.
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FORMATION OF THE DYNAMIC COMPETITIVE STRATEGIES
OF BAKERY INDUSTRY ENTERPRISES:
METHODOLOGICAL ASPECTS
Постановка проблеми. У сучасних умовах роль і значення дослідження методології
формування та оцінки динамічної конкурентної стратегії хлібопекарських підприємств зростає. Аналіз
тенденцій розвитку хлібопекарської галузі України, чинників впливу, причинно-наслідкових зв’язків і
наслідків змін, що відбуваються, дає підстави сформувати чітке уявлення щодо її кон’юнктури, а також
визначити пріоритетні напрями подальшого розвитку методології формування конкурентної стратегії.
Провідну роль у формуванні методології стратегічного планування відіграє система
методологічних принципів, що визначає якісні параметри стратегічного планування, а також
обґрунтовує нові наукові підходи та методи, що застосовуються при формуванні динамічної
конкурентної стратегії. Сьогодні немає єдиного однозначного підходу до визначення методології
формування та оцінки ефективності динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської
галузі. Науковці висловлюють різні погляди на предмет, методи і цілі методологічних досліджень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання методології формування конкурентних
стратегій розглянуті у працях вітчизняних та зарубіжних вчених Г. Азоева, В. Андрійчука, Г. Багієва,
С. Кваші, Д. Легези, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, Л. Михайлової, П. Саблука, О. Віханського,
І. Герчикової, Є. Голубкова, Г. Гольдштейна, Ф. Буккереля, А. Дайана, Ф. Котлера, Ж. Ламбена,
Г. Мінцберга, М. Портера, А.Дж. Стрікленда, A.A. Томпсона та ін.
Питання оцінки ефективності конкурентної стратегії, а також її інфраструктурного забезпечення,
висвітлювалось у дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Андрійчука, О. Варченко,
М. Губи, А. Діброви, С. Дусановського, Г. Калетніка, С. Кваші, Ю. Кирилова, М. Корецького,
М. Латиніна, Ю. Лопатинського, Ф. Лассаля, Ф. Шульца-Деліча, А. Шеффле, А. Вагнера, В. Зомбарта,
В. Репке, С. Первушина, В. Громана, М. Кондратьєва та ін.
У працях науковців були сформульовані різні погляди щодо методології стратегічного
планування, а також запропоновані власні підходи до формування та розвитку принципів і вирішення
проблем оцінки базових конкурентних стратегій. Були описані принципи їх формування та особливості
впровадження в умовах ринкової економіки.
Результати проведеного аналізу останніх досліджень та публікацій підтверджують доцільність
продовження вивчення поставленої проблеми, зокрема обґрунтування методологічних аспектів
формування динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі
Постановка завдання. Метою статті є дослідження методологічних аспектів при формуванні
динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна галузь знань має власні засоби наукового
пізнання, що в цілому становить методологію конкретної галузі науки, що включає в себе систему
принципів і способів організації та побудову теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про
цю систему. Тому методологія формування динамічних конкурентних стратегій підприємств
хлібопекарської галузі містить у собі систему методологічних принципів, за допомогою яких
здійснюється їх створення, а також обґрунтовуються нові наукові підходи і методи, що
використовуються під час розробки конкурентних стратегій [1, c. 207].
Виділення методології формування динамічних стратегій підприємств хлібопекарської галузі
обумовлено специфікою форм руху дійсності, особливостями об’єктів конкурентних стратегій,
*
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необхідністю формування сукупності принципів і прийомів, що випливають із них, методів, методик, за
допомогою яких вирішуються специфічні завдання динамічних конкурентних стратегій та реалізуються
їх функції:
• отримання і створення нових знань у сфері динамічних конкурентних стратегій;
• перетворення цих знань у систему нових понять, категорій, законів, гіпотез, ідей, теорій;
• організація використання нових знань у процесі формування динамічних конкурентних
стратегій.
У зв’язку із цим методологія є найважливішим компонентом процесу формування динамічних
конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України. При цьому слід враховувати, що
формування динамічних конкурентних стратегій розглядається як відносно нова наукова дисципліна,
яка перебуває у процесі формування, тому вона далека від повного теоретико-методологічного
завершення.
На нашу думку, в цілому проблематика методології формування динамічних конкурентних
стратегій повинна охоплювати такі основні питання:
• дослідити структуру теорії динамічних конкурентних стратегій;
• опрацювати закони формування знання про динамічну конкурентну стратегію і методи її
формування;
• проаналізувати функціонування та зміну наукових теорій, що відносяться до формування
конкурентних стратегій;
• розробити понятійний апарат формування динамічних конкурентних стратегій;
• дослідити структуру і склад методів динамічних конкурентних стратегій;
• проаналізувати сфери і умови застосування методів динамічних конкурентних стратегій;
• дослідити умови і критерії науковості в процесі формування динамічних конкурентних
стратегій;
• підготувати опис і дослідження етапів процесу формування динамічних конкурентних стратегій;
• розробити застосування дослідницьких принципів, концепцій пізнання щодо динамічних
конкурентних стратегій.
Методологічною особливістю формування динамічних конкурентних стратегій підприємств
хлібопекарської галузі є те, що ця діяльність через свою специфіку багато в чому носить дослідний
характер, так як розробка динамічної конкурентної стратегії базується на даних, які можуть бути
отримані при проведенні не просто вивчення будь-яких чинників, але саме дослідження, тобто
отримання абсолютно нових знань про внутрішнє і зовнішнє середовище організації. Стратег, перш
ніж приступити до творчого формування динамічної конкурентної стратегії, повинен отримати нові
наукові знання за допомогою спеціальних методів економічного дослідження [2, c. 171].
Динамічна конкурентна стратегія ґрунтується на пізнанні майбутнього, яке може розглядатися як
пізнання насамперед наукове, тобто засноване на використанні наукових методів. Тому формування
динамічних конкурентних стратегій як наукова дисципліна і складова частина економічних і
управлінських наук має ґрунтуватися і на методології наукового пізнання [3, c. 204].
Оскільки в науковому пізнанні умовно виділяють два рівня дослідження: емпіричний і
теоретичний, то формування динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі
ґрунтується на цих двох рівнях (видах) досліджень. На емпіричному рівні здійснюється виявлення і
отримання фактів економічної діяльності підприємства на основі спостереження і фіксації даних.
Потім проводиться первинна їх обробка, яка полягає в осмисленні кожного факту, в його критичній
оцінці і перевірці, в описі науковою мовою, в класифікації за різними підставами і систематизації. На
заключному етапі осмислення фактів виявляються найбільш очевидні зв’язки і відносини між ними,
емпіричні закономірності, яким підкоряються об’єкти, що досліджуються [4, c. 68].
Теоретичний рівень передбачає аналіз отриманих фактів, уявне розуміння сутності явищ,
розкриття і формування якісних та кількісних законів і закономірностей, які пояснюють досліджувані
явища. Отримані закони і закономірності дозволяють прогнозувати поведінку і розвиток об’єкта або
явища, розробляти принципи і способи дій, що впливають на них.
Таким чином, наукове дослідження у формуванні динамічних конкурентних стратегій
підприємств хлібопекарської галузі у кожному циклі робить рух від емпіричної бази до теорії і від теорії
до практики. Завершення даного циклу є одночасно і початком нового циклу, що забезпечує
безперервний процес збільшення знань, необхідних для здійснення формування динамічних
конкурентних стратегій.
Формування динамічних конкурентних стратегій – це діяльність, яка не може розглядатися як
чисто економічна, оскільки стратегія є інструментом прийняття управлінських рішень, а значить,
формування стратегії необхідно розглядати також і як управлінський процес [5, c. 88].
Звідси можна зробити висновок про те, що формування динамічних конкурентних стратегій
підприємств хлібопекарської галузі знаходиться на стику управлінської та економічної наук і являє
собою підгалузь цих наук, а точніше наукову дисципліну, яку відрізняють наступні ознаки:
• постійне оновлення;
• прагнення до істинності, тобто об’єктивності і достовірності;
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• критицизм, тобто постійна перевірка отриманих знань на достовірність;
• логічна обґрунтованість, тобто використання у формуванні динамічних конкурентних стратегій
процедур обґрунтування істинності знань;
• досвідчена обґрунтованість, яка передбачає поєднання теоретичних результатів досліджень з
їх практичною перевіркою. Це властивість, однак, далеко не завжди означає необхідність проведення
експериментів, оскільки підприємство є соціальним інститутом і не може бути представлено як
експериментальний полігон.
Розглядаючи формування динамічних конкурентних стратегій як частину науки, яка включає у
себе перераховані вище властивості, необхідно враховувати наступне:
• формування динамічних конкурентних стратегій являє собою не просто суму знань про
особливості економіки і управління підприємством, а систему сформульованих положень про явища і
їх глибинні зв’язки, тобто про економічні і соціальні закони, які враховуються у плануванні, та
виражаються за допомогою особливих наукових понять і показників;
• динамічна конкурентна стратегія – це результат практичної наукової діяльності,
підпорядкованої цілям удосконалення управління підприємством;
• провідною тенденцією у розвитку формування динамічних конкурентних стратегій є
синтетична, інтеграційна тенденція;
• суб’єктивність у процесі виробництва нових знань і співвіднесеність характеру отриманих
знань з особливостями пізнавального суб’єкта;
• парадигмою формування динамічних конкурентних стратегій є парадигма становлення і
самоорганізації, системність і розвиток;
• значущість методології науки.
Становлення формування динамічних конкурентних стратегій як наукової дисципліни
виражається в тому, що висуваються наукові ідеї та гіпотези щодо способів розробки конкурентних
стратегій, розуміння сутності динамічних стратегій, структури управління підприємством, підходів до
прийняття управлінських рішень тощо [6, c. 153].
У працях із формування конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі
методологічною базою розглядають системний і ситуаційний підходи, однак відсутній однозначний
перелік методологічних принципів.
На нашу думку, доцільним є розділення методологічних принципів формування динамічних
конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі на дві групи:
1) загальні методологічні принципи формування динамічних конкурентних стратегій;
2) окремі методологічні принципи формування динамічних конкурентних стратегій.
Запропоновані методологічні принципи випливають із сутності стратегії хлібопекарського
підприємства як економіко-управлінської категорії. Перша група принципів включає в себе основні
методологічні принципи, що можуть бути застосовані щодо будь-якого виду конкурентної стратегії, а
друга – це додаткові методологічні принципи, використовувані щодо конкретного виду конкурентної
стратегії, зокрема для корпоративної і ділової стратегії хлібопекарського підприємства.
У таблиці 1 наведено більш детальний перелік методологічних принципів для загальної та
окремої груп.
Таблиця 1
Методологічні принципи формування динамічних конкурентних стратегій
Загальні методологічні принципи

Окремі методологічні принципи

1

2
досягнення збалансованості портфелю стратегічних
функцій підприємства
досягнення стратегічної відповідності портфелю
стратегічних функцій підприємства
досягнення гнучкості портфелю стратегічних функцій
підприємства
досягнення
оптимального
рівня
активності
конкурентної стратегії
досягнення оптимальної конкурентної позиції

науковості
комплексності
об’єктивності
дієвості
простоти
несуперечності
посилення конкурентоздатності
відособленості

досягнення оптимального розміру та інтенсивності
НДДКР
досягнення оптимального розміру та інтенсивності
маркетингу
досягнення оптимального розміру капіталовкладень

послідовності
часової визначеності
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продовження табл. 1
1

2

періодичності
реалізованості
оперативності
участі
інтеграції
координації
моделювання
принцип економічної доцільності
інтерпретації результатів конкурентної стратегії
Джерело: сформовано автором на підставі [3; 6; 7]

Таким чином, беручи до уваги усе зазначене, ми можемо виділити чотири методологічні
проблеми формування динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України.
До методологічних проблем формування динамічних конкурентних стратегій необхідно віднести
ті проблеми, які ускладнюють або іноді унеможливлюють формування конкурентних стратегій на
підприємстві [8, c. 204].
Першою проблемою є проблема понятійного апарату формування динамічних конкурентних
стратегій, яка пов’язана із загальною в економічних науках проблемою відмінностей в трактуваннях
сутності тих чи інших економічних термінів. Термінологічні проблеми стосуються як визначення самої
динамічної конкурентної стратегії, так і таких базових понять, як капітал, доходи, витрати, фінансовий
результат тощо. Понятійний апарат формування динамічних конкурентних стратегій знаходиться у
стані формування, і його розвиток гальмує відсутність єдиного розуміння значної кількості основних
економічних термінів у різних економічних науках. У даний час це особливо стосується понять, які
знаходяться на стику областей знань, що використовувались у радянський період, із сучасними
поняттями, які прийшли до нас із країн Європи та США. До таких проблемних понять можна віднести
доходи, витрати, прибуток, товар, основні засоби та ін.
Другою методологічною проблемою є проблема обґрунтування істинності. Істинність можна
обґрунтувати дослідним або логічним шляхом. Істинність знань про динамічну конкурентну стратегію
базується не тільки на правильному тлумаченні терміну, а й на знаннях про методи і принципи її
формування, знаннях про чинники, що впливають на зміст динамічної конкурентної стратегії.
Формування динамічної конкурентної стратегії використовує моделювання для пізнання
дійсності. Високий рівень нестабільності і невизначеності зовнішнього середовища призводить до
того, що моделі, побудовані, як правило, на статистичних даних, не можуть правильно описати
майбутній стан об’єкта моделювання, тому точність оцінки ефективності динамічної конкурентної
стратегії може бути поставлена під сумнів. Також, причиною обережного підходу до практики
моделювання є відома невідповідність між об’єктом і його моделлю: адже модель – це лише
спрощене уявлення дійсності. Модель є теоретичною побудовою, що має деяке, іноді віддалене,
ставлення до реальності, яке можна обговорювати і аналізувати незалежно. У загальному випадку
мета моделювання – отримання інформації про об’єкт у часі, починаючи із пізнавальних цілей та до
отримання конкретних даних для цілей прийняття управлінських рішень. При побудові моделі, для
цілей формування динамічних конкурентних стратегій, неминуче доводиться застосовувати різні
припущення і обмеження. Із усієї кількості параметрів об’єкта дослідження, потрібно обирати лише ті,
що є найбільш важливими.
Третя методологічна проблема, яку необхідно виділити – це проблема необхідності та
спільності наукових тверджень. Науково-теоретичне знання істини втілюється у формулюваннях
законів, тобто деяких твердженнях, які фіксують залежність між фактами, що спостерігаються, а також
претендують на необхідність і спільність. Наукове знання стає достовірним, перетворюється з гіпотези
у теорію, коли усі необхідні і загальні закони, що входять у теорію, сформульовані. Однак саме тут і
виникає проблема, адже немає абсолютної впевненості у необхідному і загальному характеру дії
законів науки. Формування законів у теорії динамічних конкурентних стратегій може стосуватися
залежності змісту стратегії від майбутнього розвитку внутрішнього і зовнішнього середовища
підприємства. Розуміння цих законів ускладнюється тим, що як внутрішнє, так і зовнішнє середовище
підприємства визначається багатьма факторами.
Четверта методологічна проблема може бути сформульована як проблема категорійного
осмислення наукового знання. Знання виражаються за допомогою понять, включаючи поняття
граничної спільності, тобто категорій. В економічних науках категорійний статус мають, наприклад, такі
поняття, як гроші, фінанси, кредит та ін. А у формуванні динамічних конкурентних стратегій на статус
категорії може і повинна претендувати динамічна конкурентна стратегія. Тому зазначена проблема, по
суті, стосується критеріїв виділення категорій та їх тлумачення, а точніше, пошуку відповідей на такі
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питання: звідки, як, яким чином виникають подібні категоріальні граничні поняття. Скажімо, категорія
фінанси розуміється як фінансові відносини, які характеризуються відомими властивостями, те ж саме
можна сказати і про категорію динамічна конкурентна стратегія, яка має безліч практичних форм
втілення на практиці.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, у статті було досліджено методологічні аспекти
формування динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України.
Особливість формування динамічних конкурентних стратегій полягає не тільки у тому, що ця
діяльність багато в чому носить, через свою специфіки, дослідний характер, а й у тому, що наукове
дослідження у формуванні динамічних конкурентних стратегій у кожному циклі робить рух від
емпіричної бази до теорії і від теорії до практики. Це дозволяє нам виділити чотири методологічні
проблеми, які стосуються процесу формування динамічних конкурентних стратегій підприємств
хлібопекарської галузі:
 проблема понятійного апарату;
 проблема обґрунтування істинності;
 проблема необхідності і спільності наукових тверджень;
 проблема категорійного осмислення наукового знання.
Таким чином, проблеми формування та оцінки ефективності динамічної конкурентної стратегії
хлібопекарських підприємств можуть полягати не тільки у теоретичних аспектах, наприклад: у
правильній класифікації, визначенні методологічних засад, методик тощо, а й у людях, а точніше у
керівниках та управлінських командах, здатних здійснити процес формування динамічних
конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств.
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APPEARANCE OF NEW EXPORT FEATURES OF UKRAINIAN
ENTERPRISES ON INTERNATIONAL COMPETITIVE MARKETS AS A
STRATEGIC PRIORITY FOR FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY
Постановка проблеми. Глобалізація та локалізація виробництва і збуту під тиском конкурентних
сил – це ті рушійні сили, які визначатимуть перспективи розвитку вітчизняної економіки. Чим вищий
рівень відкритості національної економіки для здійснення експортно-імпортних операцій при
нестабільній українській гривні, тим вищим буде практичний інтерес товаровиробників до закордонних
ринків, діяльність на яких певною мірою буде знижувати їх залежність від ринкової кон’юнктури в Україні,
факторів підприємницького і валютного ризику, рівня платоспроможності покупців на внутрішньому
ринку. Цей інтерес підсилюватиметься завдяки появі нових можливостей розвитку експортного
потенціалу та активізації інноваційної діяльності підприємств у конкурентному середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Володіючи значними природними ресурсами,
займаючи передові позиції на світових ринках у сфері ІТ-технологій, маючи величезний внутрішній
ринок і порівняно кваліфіковану робочу силу, значний науково-технічний потенціал, Україна в 2016 р.
посіла сьоме місце в міжнародному рейтингу бідності країн, який щороку складає видання Bloomberg з
врахуванням інфляції і безробіття [1]. За даними рейтингу конкурентоспроможності країн (The Global
Competitiveness Report 2017-2018) Всесвітнього економічного форуму в 2017 р. Україна посіла 85
місце серед 138 країн світу і, за висновками дослідників-експертів, стимулювання ділової активності та
інвестицій в інновації зараз такі ж важливі, як інфраструктура, навички та ефективні ринки [2]. Незначні
темпи щорічного зростання ВВП (2-3%) та інноваційна пасивність бізнесу щодо освоєння
технологічних інновацій є відображенням неефективної державної політики формування конкурентної
економіки, інноваційного розвитку промисловості та її експортного потенціалу. Аналогічним
проблемам присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів [3-7]. Переосмисленню
повинні піддаватися положення неокласичної теорії, що ґрунтувалися на висвітленні тільки двох
чинників розвитку виробництва (праці і капіталу), що істотно обмежувало сферу дослідження
*
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конкурентних позицій економіки. В умовах глобалізації ринків сприяння експорту перетворюється на
стратегічну мету національної економічної політики України [8], адже українська економіка є достатньо
відкритою за показником відношення експорту товарів та послуг до ВВП (більше 40%), порівняно з
Японією і США (менше 20%), хоча й не відноситься до групи найбільш відкритих економік світу
(Бельгія – більше 60%, Ірландія більше 100%). Застосування е-технологій у сфері міжнародної торгівлі
відкриває нові експортні можливості і нові джерела формування доходів.
Постановка завдання. Серед завдань науково-пошукового характеру необхідно виділити
дослідження передумов ефективної конкуренції, як рушійної сили ділової активності і розвитку
інноваційної діяльності експортерів в умовах глобалізації бізнесу і розширення економічного простору
дії зон вільної торгівлі.
Виклад основного матеріалу дослідження. За останні десятиріччя змінилося світове і
європейське конкурентне середовище на високотехнологічних ринках і в зовнішній торгівлі
українськими товарами та послугами. Так, у 2008 р. Україна стала членом СОТ. Зараз Україна має 11
діючих угод про вільну торгівлю: із ЄС, Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ). У 2016 р.
країна вступила в зону вільної торгівлі (ЗВТ) з країнами ЄС [9], а в 2017 р. була введена в дію угода
ЗВТ «Україна-Канада» [10]. Щодо останньої угоди, то з 01.08.17 р. було покладено початок скасування
98 % тарифів на українські товари, взаємно відкриваються ринки державних закупівель, передбачено
захист електронної комерції та інтелектуальної власності (експорт української продукції в Канаду у
2016 р. складав лише 0,1 % від загального обсягу).
Близько третини зовнішньоторговельного обороту України припадає на країни ЄС, тому спільна
європейська валюта (в єврозоні ЄС зараз 19 країн) може зайняти більш вагоме місце у розрахунках
вітчизняних експортоорієнтованих компаній. Загалом рівень доларизації української економіки (як
співвідношення грошового агрегату М3 в іноземній валюті до його загальної величини), що охоплює як
активи, так і зобов’язання, в 2016 р. перевищував 80%. Розтягнутий у часі процес дедоларизації [11]
свідчить: по-перше, про недовіру до фінансової системи країни; по-друге, про високі валютні ризики
імпортозалежної економіки і значні втрати від корупції (за оцінками МВФ в 2017 р. – це 2% ВВП [12], в
тому числі й у сфері зовнішньої торгівлі, що звужує економічний простір для впровадження «Інновацій
4.0»; по-третє, про відтворення старих моделей економіки сировинного характеру, в якій, за оцінками
Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТУ), в українському експорті близько 70% експорту
– це сировина [13]. Залучення коштів МВФ, СБ, ЄБРР та інших міжнародних фінансових інституцій для
здійснення реформ та стабілізації гривні не принесли очікуваних результатів, адже Україна так і не
потрапила до світового індексу промислової конкурентоспроможності (Global Manufacturing
Competitiveness Index, GMCI)», який щорічно готується компанією «Deloitte» і Радою з
конкурентоспроможності США, що охоплює 40 країн світу [14]. Не було й позитивних зрушень у
міжнародній торгівлі України: у 2016р. сальдо експорту та імпорту в зовнішній торгівлі товарами з
країнами світу складало (-2, 888 млрд), а з країнами ЄС (- 3,644 млрд дол); жорсткими конкурентними
умовами на ринках ЄС можна, зокрема, пояснити, більше за абсолютною величиною сальдо експорту
та імпорту. У контексті стратегії, підписаної три роки тому Указом Президента П.О. Порошенком «Про
Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [15], необхідно розглядати і розвиток експортного
потенціалу, що вимагає комплексного підходу до вирішення проблеми ресурсного забезпечення
експортерів, особливо високотехнологічних секторів. Складність поставлених завдань підсилюється
тим, що державний та гарантований державою борг України на 2018 р. очікується на рівні 84,6 % від
ВВП [16] і невільна економіка країни гальмує залучення іноземних інвестицій. Так, за рівнем
економічної свободи (Index of Economic Freedom) Україна з 1995 р. ні разу не набирала більше 56
балів із 100 можливих (у 2018 р. зайняла 150 місце в рейтингу із 180 країн світу.
Імітація економічних реформ – це віддзеркалення розриву цілей розвитку реального і
фінансового секторів економіки та відсутності ефективної взаємодії державних важелів регуювання і
ринкового механізму. Більше 100 років тому Й.А. Шумпетер аналізував ринковий механізм як
позитивну взаємодію сил конкуренції і монополії, збагатив економічну науку поняттями «ефективна
економіка», «ефективна конкуренція» та ін. І через століття проблема створення передумов для
ефективної конкуренції, коли за рахунок інновацій зменшуються витрати виробництва і зростає якість
продукції, залишається актуальною для України, де на V-й технологічний уклад припадає менше 5 %
(прогноз на 2018 р. – 7, 83 % [17]), а VІ -й взагалі відсутній.
Як показує закордонний досвід, існує позитивна кореляція між темпами зростання експортного і
технологічного потенціалів компаній. Проте така взаємозалежність проявляється в певному
інституційному середовищі сприяння розвитку конкуренції, процесів капіталізації, підтримки експортерів
та інноваторів. Для України на даному етапі, на жаль, актуальним залишається питання про те, хто ж
буде розбудовувати інноваційну економіку при високій міграції «мізків» за кордон? Із презентованого
МЕРТУ прогнозу на 2018-20 рр., згідно якого очікується зростання ВВП у 2020 р. на 4 % [18], важко
знайти відповіді на питання: яким чином прогнози пов’язані з розбудовою інноваційної економіки і кого
Україна наздоганяє?; які державні важелі регулювання відповідають вектору розвитку експортного
потенціалу на інноваційній основі? При розробленні таких прогнозів до уваги беруться лише світові
цінові тенденції на сировинні ресурси, а не інноваційний і науковий потенціал України та її факторні

76

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

переваги. Поза увагою прогнозних оцінок залишилася політика координації функцій різних міністерств та
інституцій: в тому числі Міністерства фінансів, НБУ, заходи АМКУ щодо захисту економічної конкуренції і
забезпечення експортерів пільговими кредитними ресурами. Без такої координації унеможливлюється
зміна пріоритетів вітчизняного виробництва та українського експорту в сторону зростання доданої
вартості. Для прикладу, ПАТ « Херсонський завод «Судмаш» після його зупинки 6-ти річної давності
лише в серпні 2017 р. відновив свою роботу, хоча його система управління якістю (СУЯ) була
сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2009, а стопори якірних ланцюгів та ілюмінатори були
сертифіковані найбільшою норвезькою компанією за класифікацією суден – на клас Германського
Ллойда. Зниження імпортного мита на ввезення вживаної техніки призвело до накопичення «євроблях»,
що погіршило ринкову кон’юнктуру на ринку транспортного машинобудування (було повністю
призупинено виробництво автомобілів Lanos на Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ), а його
чистий збиток у 2016 р. перевищував 600 млн грн).
Додаткові конкуретні переваги в різниці витрат на оплату праці отримують іноземні компанії, що
переносять складальне виробництво в Україну. Прикладом є німецька компанія Kromberg & Schubert,
що інвестує кошти в українське виробництво складального типу «Kromberg & Schubert Україна» зі
100 % іноземних інвестицій, яке спеціалізується на виготовленні електричних бортових кабельних
мереж для автомобілів провідних європейських брендів. Таку співпрацю з іноземними виробниками
варто розглядати як короткострокову ціль вирішення соціальних проблем через створення додаткових
робочих місць, а не як довготривалу перспективу зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки. Чим вищий рівень технологічної готовності продукції припадатиме на локальне
виробництво в Україні, тим сильніше проявлятиметься ефект синергії у сфері виробництва, логістики і
маркетингу таких наукоємних виробництв, які б відкрили нові вектори розвитку експортного
потенціалу. Хоча ще в грудні 2016 р. був прийнятий ЗУ «Про забезпечення масштабної експортної
експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування
експорту» (№2142а, вступив у дію 1 січня 2017р ), яким було передбачено створення Кредитноекспортного агентства (КЕА) для фінансової підтримки експортерів, проте до лютого 2018 р. це
рішення так і не було виконано. Саботаж чиновниками НБУ створення КЕА, що зауважує голова
комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва В. Галасюк [19], став причиною
гальмування розвитку експортного потенціалу.
Через безвідповідальність політичної еліти і урядових структур був втрачений дуже цінний
ресурс – «час» на розвиток експортного потенціалу та зміцнення ринкових позицій економіки України.
Формується своєрідний ланцюг не лише додаткових економічних втрат бізнесу, але й соціальнополітичних – через: погіршення платоспроможності населення та умов доступу до знань; зниження
кількості наукоємних робочих місць, зростання безробіття і рівня поляризації населення за доходами;
зниження довіри до влади тощо.
Тому від глобалізації бізнесу виграють лише країни з конкурентоспроможною економікою і в 21
сторіччі зростає поляризація національних економік за доходами і якістю життя. Не випадково, в січні
2018 р. у Давосі на Всесвітньому економічному форумі проходила широка дискусія щодо альтернативної
системи оцінки економічного розвитку країн – на заміну сучасного аналогу валового внутрішнього
продукту. Йдеться про т.з. індекс інклюзивного розвитку (Inclusive Development Index), що враховує не
лише ВВП, а ще й 11 параметрів, щоб більш повно відображати реальний стан справ у країні як за
розміром виробничої потужності держави, так і за умовами для стійкого розвитку [20]. Україна опинилася
на 49-му місці серед 74 країн, що розвиваються, а інклюзивність її економічного розвитку за останні 5
років знизилася на 6,8 %. Тому з практичної точки зору важливо оцінити, наскільки сильними є
функціонально-технологічні зв’язки незначного за розміром високотехнологічного сектору економіки
України з іншими галузями і наскільки лідери технологічного ринку у маркетинговому та інформаційному
полі готові до співпраці з іноземними компаніями, наскільки дієвим буде вплив цього сектору на
підвищення ділової активності експортерів і збільшення масштабів економіки V технологічного укладу,
куди, зокрема, відносяться інформаційні послуги, телекомунікації, електроніка тощо.
На основі даних про динаміку експорту українських товарів в країни світу (У, млн дол. ) за 201016 рр. отримано регресійну модель типу:
2
у= 88743 -6605t (коефіцієнт детермінації R =0,521).
На підставі цієї статистично надійної моделі можна зробити висновок про те, що український
експорт товарів у країни світу щорічно зменшувався в середньому на 6,605 млрд дол. Таку негативну
динаміку не зміг компенсувати навіть зростаючий в умовах військової агресії експорт товарів і послуг в
Росію (за 2016 р. експорт зріс на 20 %, куди входить і продукція військового призначення). Діяльність
експортерів корелює із рівнем активності ділового підприємництва в Україні. Як видно з рис. 1, за 201216 рр. при середньому щорічному зниженні кількості підприємств у переробній промисловості в
середньому на 2106 одиниць, спостерігається спадаюча тенденція зниження кількості активних
підприємств у високотехнологічному сегменті «Інформація та телекомунікації», що описується
параболою.
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Рис. 1. Тренди, що відображають динаміку кількості підприємств у переробній галузі і
високотехнологічних секторах
Джерело: побудовано на основі даних www.ukrstat.gov.ua

Є підстави зробити висновок, що експорторієнтоване виробництво не стало рушійною силою
активізації суміжних галузей, зокрема із надання інтелектуальних послуг. Експорт послуг знизився в
2016 р. порівняно з 2012 р. на 3742,2 млн дол., а імпорт – на 1410 млн дол., причому стосовно країн ЄС,
зберігається така ж тенденція: у 2016 р. на 740 млн дол. знизився експорт послуг порівняно з 2012 р.,
хоча сальдо в 2016 р. було додатнім (більше 580 млн дол.). Середньозважений геометричний показник
темпу спадання експорту послуг у країни ЄС за 2010-16 рр. складав 0,9524. Це означає, що обсяг
експорту послуг в країни ЄС за цей період знижувався в середньому на 4,76 %, причому найбільший
спад (на 164 млн дол.) відбувся в 2015 р. Це є одним з макроекономічних індикаторів формування
інноваційної економіки, характерною рисою якої є зміна темпів економічного зростання сфери послуг.
На рис. 2 представлено взаємозв’язки у розвитку ефективної конкуренції і ділового партнерства
у перспективних сферах діяльності.
домінування цінової та нецінової конкуренції, що базується на підвищенні еластичності залучених у
виробництво інвестиційних, фінансових, людських, інтелектуальних ресурсів і більш привабливі сектори
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Рис. 2. Взаємозв’язки у розвитку ефективної конкуренції
і ділового партнерства у перспективних сферах діяльності
Джерело: побудовано авторами на основі теорії конкуренції Шумпетера
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Структурний аналіз наведених взаємозв’яків підтверджує, що за умов ефективної конкуренції
експорторієнтовані підприємства будуть формувати нові джерела вартості, що стимулює попит на
інтелектуальні продукти і взаємозв’язки «наука- виробництво-ринок».
Висновки з проведеного дослідження. Домінування українських експортних товарів
сировинного характеру стало причиною гострої реакції експортоорієнтованого бізнесу до коливань
світових цін на критичні ресурси, що погіршує конкурентні позиції економіки на світових ринках.
Розширення вільних економічних зон у зовнішній торгівлі України з країнами Європи та іншими
країнами світу стосується більшою мірою агропродукції. Зміцнення конкурентних позицій вітчизняної
економіки на довгострокову перспективу шляхом освоєння високотехнологічних ринків необхідно
розглядати в площині істотного підвищення відповідальності спеціалізованих інституцій і
забезпечення гармонійного розвитку тріади «наука-бізнес-суспільство». Створення умов для
ефективної конкуренції базується на поєднанні важелів державного регулювання та інструментів
ринкового механізму, що відкриває нові напрямки наукових досліджень інноваційного розвитку і
джерел ресурсного забезпечення зростання експортного потенціалу інноваційно активних
підприємств.
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CONCEPTUAL BASES OF IMPLEMENTATION BY THE QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM OF A PRODUCTION ENTERPRISE
Постановка проблеми. Проблеми управління якістю продукції в сучасних умовах набувають
особливої гостроти. У зв’язку з посиленням глобалізаційних процесів виникає нагальна потреба в
побудові ефективних систем управління підприємствами, які б сприяли підвищенню
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.
Особливе місце в побудові таких систем управління підприємствами має належати системі
управління якістю. Як відомо, на вітчизняних машинобудівних підприємствах використовується
система управління якістю, яка потребує певного доопрацювання в частині підвищення: якості
виготовленої промислової продукції, ефективності функціонування виробничого підприємства в
ринковому середовищі та загальний рівень розвитку вищезазначеної системи, яка повинна бути
спрямована на постійне удосконалення бізнес-процесів та підвищення ефективності господарської
діяльності підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним і практичним аспектам щодо
дослідження концептуальних засад впровадження системи управління якості, як фактору підвищення
конкурентоспроможності підприємств присвячено публікації багатьох науковців. Так, О.С. Краснікова
досліджувала систему управління якістю, як фактор підвищення конкурентоспроможності
підприємства [1], тоді як В.М. Маховка, В.М. Вишовський досліджували формування системи
управління якістю продукції підприємства в сучасних умовах господарювання [2], а В.Я. Швець,
М.І. Іванова розглядали формування дієвої комплексної системи управління якістю продукції
машинобудування [3]. Однак, незважаючи на проведений аналіз в теорії та практиці залишається
низка питань, що потребують подальшого розгляду. Тому дана робота присвячена аналізу
концептуальних засад впровадження системи управління якістю виробничих підприємств в умовах
мінливого середовища, як фактору підвищення їх конкурентоспроможності. Дана проблематика є
актуальною наразі та має науково-практичну цінність в умовах загострення конкуренції на ринку.
Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування концептуальних засад впровадження
системи управління якістю, як фактору підвищення конкурентоспроможності виробництва промислової
продукції на вітчизняних підприємствах. Для досягнення цієї мети сформульовано такі завдання:
структурувати систему управління якості виробництва промислової продукції на підприємстві;
дослідити основні науково-теоретичні засади вдосконалення системи управління якістю виробництва
промислової продукції на підприємстві; спроектувати модель процесу взаємодії із замовником
промислової продукції підприємства; розробити план заходів із удосконалення системи якості
виробництва промислової продукції на вітчизняному підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід провідних компаній світу свідчить, що
здобути успіх на ринку можна шляхом удосконалення системи управління якості виробництва
промислової продукції на вітчизняному підприємстві. Управління якістю виробництва промислової
продукції є багатоаспектним питанням, розв’язання якого потребує застосування комплексного підходу
щодо вирішення завдань стосовно підвищення якості та конкурентоспроможності виробництва на
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вітчизняних підприємствах [4]. Результати проведених досліджень свідчать про наявність суттєвих втрат
від технічного браку та низької якості виробництва промислової продукції на вітчизняних
машинобудівних підприємствах. Дослідження цієї проблеми й розробка методичного інструментарію
щодо удосконалення системи управління якості виробництва промислової продукції є актуальним
питанням в умовах сталого розвитку економіки. Тому під системою управління якістю (СУЯ) слід
розуміти певну сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів підприємства, що дають змогу
спрямовувати та скоординовувати діяльність підприємства щодо побудови ефективної системи якості.
Наразі, покращення СУЯ на машинобудівному підприємстві має низку головних умов, а саме:
1. Поліпшення, впорядкування й оптимізація роботи підприємства; забезпечення умов для
виробництва конкурентоспроможної промислової продукції; підвищення ефективності виробництва;
2. Демонстрація споживачу (замовнику), що підприємство може стабільно випускати промислову
продукцію необхідної якості.
Переваги від вдосконалення вищезазначеної системи: покращення механізмів управління
якістю, в основу яких покладено вимоги замовників та інших зацікавлених сторін; визначення
відповідальних за процеси, що дає можливість уникнути певного дублювання функцій і визначити
відповідальних за результат діяльності; встановлення пріоритетів розвитку підприємства, що дає
можливість оптимально витрачати ресурси для забезпечення якості виробництва промислової
продукції на вітчизняному підприємстві. Перепонами ж на шляху вдосконалення системи управління
якістю є група економічних (відсутність обігових коштів для фінансування даної системи), технічних,
людських (відсутність розуміння проблеми та необхідності їх впровадження, а також сумніви щодо
імплементації), організаційних факторів.
Завданням при вдосконаленні системи менеджменту якості є приведення діючої системи якості
у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2009. Для цього необхідно: попередньо провести аналіз
існуючої системи якості для визначення ступеня її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, а також
систематизувати наявні документи, інструкції, протоколи, журнали тощо; визначити структуру
документації системи управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2009 та документи, які
необхідно розробити для адаптації вже існуючих документів; провести підвищення кваліфікації
персоналу.
Місце системи управління якістю в структурі менеджменту підприємства та узгодженість його
внутрішніх елементів проілюстровано на рис. 1.
Зовнішнє середовище
ПІДПРИЄМСТВО
Постачальники:
трудові, ресурси,
матеріали, послуги,
енергія, капітал

Споживачі, ринки
збуту, конкуренти

Керівництво
Взаємодія із зовнішнім
середовищем
Прийняття рішень

НТП

Політика якості

Планування якості

Оперативні заходи:
- усунення дефектів

Підготовка виробництва
Виготовлення
Експлуатація

Розробка заходів

Дослідження
Розробка

Інформація про якість

Навчання і мотивація
персоналу

Контроль якості

Реалізація заходів

Організація робіт з якості

Корегуючі заходи:
- підвищення
кваліфікації та мотивація
персоналу;
- покращення
матеріальної бази;
- покращення
управління
підприємством та якістю.

Рис. 1. Структура системи управління якістю на підприємстві
Джерело: складено авторами на основі [4].
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Стандарти серії ISO 9001 розмежовують вимоги до системи управління якістю і вимоги щодо
виробництва промислової продукції, провідну роль при розробці та подальшому розвитку даної
системи приділяється її замовникам. Тому і сталий розвиток вітчизняних підприємств залежать від
замовників, за умови, що топ-менеджмент підприємств має розуміти їх поточні й перспективні
потреби, виконувати їхні вимоги щодо характеристик виробництва промислової продукції та прагнути
до перевищення їхніх очікувань.
Загальна структура сталого розвитку системи управління якості на вітчизняному підприємстві
представлена на рис. 2. Принципи системи управління якості покладено в основу політики у сфері
якості, а також вони визначають вимоги замовників та інших зацікавлених сторін кожного
підприємства, шляхом можливої розробки анкет, опитувальних листів, бланків, інтерв’ю тощо.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (ISO 9001)

Визначення вимог замовників та інших
зацікавлених сторін

Політика у сфері якості

Цілі підприємства у сфері якості на
досліджуваний період

Плани розвитку структурних
підрозділів

Показники ефективності та система
мотивації

Рис. 2. Структура побудови основних науково-теоретичних засад вдосконалення системи
управління якістю виробництва промислової продукції
Джерело: складено авторами на основі [6].

Зворотній зв’язок із замовниками в системі управління якістю здійснюється на постійній основі
та використовується для встановлення цілей у сфері якості, а інформація про рівень задоволеності
замовників [5] є критерієм вимірюваності ефективності функціонування цієї системи.
При визначенні цілей у сфері управління якістю формуються критерії ефективності досягнення
цілей, які виконують контрольну функцію та можуть бути використані для мотивації персоналу.
Водночас, для досягнення цілей у сфері управління якістю топ-менеджмент підприємства розробляє
плани розвитку структурних підрозділів щодо координації дій, пов’язаних із забезпеченням системи
якості, а також своєчасного планування ресурсів та ефективного їх освоєння.
Використовуючи загальну методологію менеджменту як науки про управління, представляється
можливим розкрити зміст удосконалення системи управління якістю підприємства, а саме – створення
інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення його сталого
розвитку (рис. 3).
Постійне вдосконалення системи менеджменту якості

Вимоги
Споживач

Відповідальність керівництва
Задоволеність
Управління
ресурсами

Зміни, аналіз,
покращення

Входи
Процеси по стадіям життєвого
циклу продукції

Споживач

Виходи
Продукція

Рис. 3. Модель процесу взаємодії із замовником промислової продукції підприємства
Джерело: складено авторами на основі [7]
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Слід зазначити, що адміністрації підприємства варто звертати увагу на особливості формування
попиту на промислову продукцію. Для забезпечення ефективного просування цієї продукції, топменеджмент підприємства має забезпечити впевненість замовників у тому, що їх потреби і очікування
сформульовані у вигляді запиту і будуть реалізовані. Наразі, при визначенні потреб і очікувань
замовників, необхідно враховувати зобов’язання, що відносяться до виробництва промислової
продукції підприємства, включаючи законодавче та правове їх регулювання.
Як відомо, вся сукупність інформація, яка стосується виробництва промислової продукції
підприємства і задоволення потреб замовників її якістю має ретельно аналізуватися, зіставлятися,
перевірятися і доводитися до відома керівництва підприємства.
З метою реалізації процесів, що стосуються замовників промислової продукції, встановлені
процедури, які відображені на рис. 4.

ПР 5

Процедури:
ПР 1 – визначення вимог, пов’язаних з
виробництвом продукції;
ПР 2 – аналізу вимог, пов’язаних з
виробництвом продукції;
ПР 3 – укладення договору;
ПР 4 –взаємодії із замовником;
ПР 5 – вимірювання задоволення.

ПР 4
ПР 3
ПР 2
ПР 1

Рис.4. Спіраль взаємодії замовника та виробника промислової продукції
Джерело: складено авторами.

Розглянемо детальніше опис окремих процедур, що стосується замовника промислової
продукції як об’єкта економічного управління.
ПР 1 Визначення вимог, пов’язаних з виробництвом продукції. На вітчизняних підприємствах
зазвичай контакти із замовником здійснює відділ маркетингу.
Визначення вимог, пов’язаних з виробництвом промислової продукції формується із таких
складових, як:
- визначення вимог замовника, у тому числі вимог щодо умов постачання продукції та її
подальшого обслуговування;
- визначення інших необхідних вимог, які не встановлені замовником, але є необхідними для
встановленого або передбаченого використання;
- визначення законодавчих і регламентуючих вимог, пов’язаних з виробництвом промислової
продукції;
- визначення внутрішніх вимог підприємства, пов’язаних з виробництвом промислової продукції.
При надходженні на виробниче підприємство заявки на поставку промислової продукції, з
документом має бути ознайомлені відповідальні структурні підрозділи підприємства, а саме
технологічний відділ та відділ матеріально-технічного забезпечення – з обов’язковою позначкою про
ознайомлення відповідальними особами (зазвичай, керівниками структурних підрозділів). У випадку
надходження замовлення на виготовлення серійної продукції, на яку встановлені прайсові ціни,
комерційна пропозиція оформлюється без погодження з представниками відповідальних структурних
підрозділів підприємства.
Якщо вищезгаданими представниками приймається позитивне рішення щодо можливості
виготовлення промислової продукції, начальник відділу маркетингу готує діловий лист до замовника, в
якому просить сформувати перелік промислової продукції (з визначеними характеристиками та
специфікаціями) на розробку та виготовлення конкретної продукції. У разі прийняття негативного
рішення, начальником відділу маркетингу накладається резолюція та вказується причина у відмові
щодо виконання замовлення.
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ПР 2 Аналіз вимог, пов’язаних з виробництвом продукції. Остаточне рішення щодо виробництва
промислової продукції приймає директор підприємства.
При визначенні вимог замовника промислової продукції, як основні повинні розглядатися
конкретні очікування споживача щодо продукції у вигляді комплекту документів, який містить
інформацію щодо номенклатури виробництва промислової продукції, технічних показників тощо.
Вимогами, включеними у комплект документації, можуть бути:
- певні стандарти і законодавчі акти, які розповсюджуються на даний вид продукції;
- оформлення та комплектність документації, що підтверджує відповідність промислової
продукції встановленим вимогам.
Встановлені замовником промислової продукції вимоги повинні ретельно аналізуватися топменеджментом підприємства. Такий аналіз має бути проведений до ухвалення певних зобов’язань
щодо виконання замовлення по виробництву промислової продукції.
Результати аналізу і заходи, передбачені на його основі, оформляються супроводжувальним
листом у довільній формі і мають керуватися у своїй роботі згідно М 4.2.–02. Підписані документи
реєструються у журналі та зберігаються у відділ маркетингу. Нумерація листа відповідає номеру
замовлення, що спрощує процедуру користування документами.
Як відомо, аналіз вимог до виробництва промислової продукції проводиться з метою
забезпечення їх упевненості в тому, що:
- вимоги, які стосуються виробництва промислової продукції є визначеними;
- вимоги щодо виробництва промислової продукції прийняті в усній формі і визначені до їх
документального оформлення (у разі, коли представлені замовником вимоги не задокументовані);
- немає розбіжностей між вимогами договору (замовлення) і попередньо висловленими
вимогами;
- підприємство здатне виконати встановлені вимоги щодо виробництва промислової продукції.
Замовлення або опитувальний лист, що отримані від замовника промислової продукції згідно
ПР 1 цієї методики, з відділу маркетингу із супровідним листом передаються у технічний відділ для
розробки ескізного проекту або графічної частини та проведення розрахунків норм потрібних
матеріалів, а також проведення сертифікації комплектуючих. Як наслідок, опитувальний лист з
підписами відповідальних осіб із технічного відділу, конструкторського та технологічного бюро і датою
оформлення передаються у відділ організації і підготовки та економічного аналізу для розрахунку
собівартості замовлення.
ПР 3 Укладення договору – начальник відділу організації і підготовки та економічного аналізу
проводить розрахунок собівартості виробництва промислової продукції (замовлення) і передає
документи у відділ маркетингу з проставленням дати видачі.
Начальник відділу маркетингу пересилає замовникові «комерційну пропозицію» на розробку
(при розробці нової промислової продукції та фіксує дату її передачі або пересилки замовнику).
Після того, як остаточно визначені, проаналізовані і встановлені вимоги замовника до
виробництва промислової продукції, начальник відділу маркетингу готує проект договору, узгоджує
його з начальниками зацікавлених підрозділів та затверджує його у директора підприємства, а потім
відсилає його на узгодження замовнику.
Якщо замовник погоджується з положеннями, зафіксованими у договорі, він підписує його зі
свого боку і повертає підприємству-контрагенту.
Слід зазначити, що, якщо замовник не згоден з пунктами договору, він розробляє проект
протоколу розбіжностей, підписує його і передає на підприємство-контрагент для узгодження.
Відповідальні особи підприємства-контрагента, які підписували договір, погоджують протокол
розбіжностей або відхиляють його.
Після підписання договору обома сторонами начальник відділ маркетингу виставляє
замовникові рахунок на сплату. Після отримання оплати або передоплати рахунку, начальник відділу
маркетингу передає перелік замовленої промислової продукції для включення її у виробниче завдання
на виробництво.
Затверджене виробниче завдання на виготовлення промислової продукції є основним робочим
документом для технологічного відділу для початку виконання робіт по розробці та виготовленню
промислової продукції у зазначені терміни.
ПР 4 Управління взаємодією зі споживачами. Починаючи із стадії розробки проекту договору і до
стадії виконання замовлення, підприємство здійснює заходи щодо підтримки взаємодії із споживачами
на постійній основі.
Процедури зворотного зв’язку охоплюють інформацію відносно:
- якості виробництва промислової продукції і задоволеності споживача;
- перегляду заявок, договорів або замовлень, включаючи їх зміни або поправки до них;
- проходження запитів, договорів або замовлень, включаючи поправки;
- налагодження ефективного зворотного зв’язку із споживачами, включаючи роботу з
претензіями споживача.
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У випадку надходження на підприємство скарги від споживачів, вона реєструється у журналі
реєстрації скарг або претензій споживачів (у довільній формі). Даний журнал ведеться начальником
відділу системи управління якістю та технологічного контролю. Про отримання скарги або претензії
інформується директор. Він приймає рішення за даним питанням і у випадку необхідності встановлює
відповідального за усунення невідповідностей.
Одержана від споживача інформація про якість виробництва промислової продукції допомагає
визначити характер і обсяг проблем, пов’язаних з різними аспектами виробничої діяльності
підприємства.
Налагоджування контактів зі споживачем, задоволення його вимог і очікувань, постійний пошук
потенційних споживачів є одним із пріоритетних напрямів розвитку системи управління якістю
підприємства.
ПР 5 Вимірювання задоволеності споживачів. Для вивчення рівня задоволеності споживачів
підприємство проводить низку заходів, у тому числі:
- обмін інформацією про виробництво промислової продукції і умови її поставки в рамках
структури «попит – пропозиція»;
- отримання відгуків про виробництво промислової продукції шляхом анкетування реальних та
потенційних споживачів, вивчення конкурентної позиції на ринку та реєстрація повторного обігу
споживачів.
Наразі про тенденції в зміні задоволеності попиту споживачів промислової продукції начальник
відділу маркетингу доповідає директору підприємства. Цілком коректно і логічно визнати, що етапи
оформлення документації мають проходити своєчасно.
Слід зазначити, що оформлення документації – це складний та об’ємний процес, який включає в
себе ознайомлення з запитом, оформлення опитувального листа замовнику, оформлення технічного
завдання на виготовлення промислової продукції, розробка ескізного проекту для нової продукції,
подання у відділ матеріально-технічного забезпечення специфікації комплектуючих, погодження з
постачальниками, розрахунок норм витрат та комплектуючих, передача у відділ маркетингу пакету
документів щодо замовлення до технічного відділу та економічного аналізу, подача замовнику
«комерційної пропозиції», підписання угоди та передача у виробництво врахованих копій та
документів. Як наслідок, розподіл відповідальності і повноважень між посадовцями при виконанні
заходів із удосконалення системи якості на підприємстві представлений в матриці розподілу
відповідальності (табл. 1).
Таблиця 1
План заходів із удосконалення системи якості
на вітчизняному підприємстві
№ з/п

Характеристика заходів

1.

Ознайомлення із запитом та
прийняття управлінського рішення

2.

Оформлення опитувального листа та
направлення його замовнику
Оформлення технічного завдання на
розробку та виготовлення продукції
Розробка ескізного проекту для нової
промислової продукції
Подача у відділ організації і
підготовки виробництва специфікації
комплектуючих
Погодження з постачальниками

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

Розрахунок норм витрат матеріалів
та комплектуючих, передача у відділ
маркетингу
Передача у відділ маркетингу пакету
документів по замовленню, а також
розрахунок вартості продукції
Подача замовнику «Комерційної
пропозиції»
Підписання контракту
Розробка конструкторської
документації та передача у
виробництво врахованих копій
документів
Джерело: складено авторами

Відповідальна особа

Термін виконання

Начальник технологічного відділу та
відділу організації та підготовки
виробництва
Начальник відділу маркетингу

1 день

Заступник начальника відділу
маркетингу
Заступник начальника
конструкторського бюро
Начальник конструкторського бюро

3 дні

3 дні

2 дні
1 день після виконання
п. 4

Начальник відділу матеріальнотехнічного забезпечення
Заступник начальника
технологічного відділу

2 дні

Заступник начальника відділу
організації і підготовки виробництва
та економічного аналізу
Начальник відділу маркетингу

2 дні

Начальник відділу маркетингу
Заступник начальника
технологічного відділу
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2 дні
2 дні
30 днів (для нового
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Наразі, виходячи з даних табл. 1, можна зробити узагальнений висновок, що повний цикл
оформлення документації при замовленні виготовлення виробництва промислової продукції складає
59 днів для нового виду продукції, тобто майже 3 робочі місяці або 29 днів для серійної продукції, що
складає майже 1,5 робочих місяця.
Таким чином, вдосконалення та функціонування системи управління якістю продукції є засобом
досягнення стратегічних цілей підприємства [8] щодо виробництва конкурентоспроможної
промислової продукції.
Кінцевою метою діяльності будь якого підприємства є отримання максимального прибутку.
Тому, при послідовному виконанні та дотриманні усіх вищезазначених вимог щодо системи управління
якістю [9–10], підприємство зможе досягти високих економічних показників.
Як свідчить наведена інформація, до СУЯ слід віднести насамперед якість надання послуг
замовнику. Адже всі процедури систематизовані до найменших дрібниць та задокументовані, а кожен
співробітник виробничого підприємства досконало знає свої обов’язки та чітко їх виконує. Тому, навіть
у найбільш складних ситуаціях працівники завжди готові знайти оптимальне рішення. І ця обставина є
однією з головних переваг та особливостей побудови ефективної системи управління якості.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи, зазначимо, що у даній статті
структуровано систему управління якості, яка дозволяє керівництву вжити заходів з побудови
ефективного організаційного та оперативного процесу. Досліджено основні науково-теоретичні засади
вдосконалення системи управління якістю, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність
підприємства. Спроектовано модель процесу взаємодії із замовником промислової продукції
підприємства, що дозволяє керівництву вжити заходів щодо побудови ефективної організації.
Розроблено план заходів із удосконалення системи якості виробництва промислової продукції, які
характеризують сучасний стан розвитку вітчизняних підприємств.
Проведене дослідження можна розглядати, як один із прикладів пошуку шляхів дослідження
системи управління якості виробничого підприємства, що надалі буде використовуватися для
створення об’єктивних передумов та методологічного підґрунтя подальшого дослідження заданої
проблематики.
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INNOVATIVE ASPECTS OF MANAGEMENT CONCEPT BY THE
REPUTATION OF TRADE ENTERPRISES
Постановка проблеми. В умовах посилення ролі інноваційної економіки, особливо в частині
упровадження цифрових технологій, роль репутації в досягненні результативності діяльності
підприємств набуває нового якісного значення. Сьогодні репутація бренду, репутація топ-менеджерів,
стратегії стають об’єктами суттєвих інвестиційних вкладень. Стрімка динаміка інтернет-аудиторії та
надання переваги комунікаціям в онлайн-сфері потребують пошуку механізмів розвитку та
вдосконалення репутації. Саме за таких умов спостерігається поширення зв’язку між управлінням
репутацією та інноваційним розвитком підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен репутації та механізми її підтримки
постійно розглядаються в працях як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Так, Васильконова Е. О. [1]
вважає, що в основі сутності репутації лежить єдність форми (іміджу, бренда тощо) та змісту
(цінностей, поведінки, вчинків). Зарубіжні вчені [3,10] досліджують відмінності та зв’язки між
репутацією та іміджем, а також наголошують на ефективності інтегрованого підходу до визначення
репутації підприємства. Дерев’янко О. Г. [2] на конкретних прикладах узагальнює напрями впливу
репутації на цілі, бізнес-процеси та результати бізнес-діяльності, виділяє систему ознак репутації
підприємства як об’єкта процесного управління. Проте з кожним роком з’являються все нові
інструменти і техніки управління репутацією, які вимагають додаткового дослідження питань
розбудови системи управління репутацією як одного із напрямів сучасного менеджменту, що
дозволить суттєво підвищити цінність та стійкість підприємства на ринку в умовах загострення
конкурентної боротьби, особливо в сфері торгівлі.


Науковий керівник: Федулова Л.І. – д-р екон. наук, професор
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Постановка завдання. Аналіз та оцінка існуючих науково-методичних та науково-практичних
підходів до проблеми формування та забезпечення репутації підприємства дозволяє висунути
наступну постановку завдання: розробка концепції сучасної системи управління репутацією
підприємства та визначення механізмів її упровадження на інноваційній основі вимагає науковопрактичного обґрунтування.
Метою даної статті є визначення особливостей процесу управління репутацією торговельних
підприємств та встановлення його взаємозв’язку з інноваційним розвитком, обґрунтування відповідних
концептуальних положень, а також розробка рекомендацій щодо підвищення ролі репутаційного
менеджменту в умовах швидких технологічних змін.
Виклад основного матеріалу дослідження. На макроекономічному рівні торговельний бізнес
як складова системи розподілу економічних благ, відображає основні протиріччя й проблеми
національної економіки, стан формування інформаційного суспільства, ступінь інтеграції економічних
процесів. У цьому контексті, роздрібна торгівля (рітейл) як галузь економіки є найбільш наближеною
до кінцевого споживача, слугує головним інструментом регулювання основних складових елементів
виробничого процесу (зокрема, обсягу й асортиментів продукції, що випускається) та дозволяє
здійснювати моніторинг споживчих переваг, динаміку соціальних процесів, і насамперед якості життя
населення й т.і.
З цих позицій, для забезпечення результативності зазначених вище процесів, ключовим
напрямом економічної політики конкурентоспроможних підприємств має бути їх інноваційний розвиток,
що дозволяє оперативно реагувати на зміну потреб покупців. На практиці, у зв’язку зі значною
диференціацією товарів та послуг компаніям доводиться змінювати систему взаємовідносин із
споживачами, упроваджуючи новітні технології, наприклад, автоматичний підрахунок вартості покупок
на виході з торговельного залу; оптимізація розкладки товарів, започаткована на всебічному аналізі
поведінки відвідувачів в магазині; акції, що персоналізуються, в режимі реального часу та ін. Окрім
того, зростання онлайн-покупок і підвищення прозорості цін, збільшення обсягу даних для проведення
аналітичних досліджень впливають на можливість підвищити конкурентоспроможність компаній через
сервіс і персоналізацію, оскільки застосовуються адаптаційні бізнес-рішення та упроваджуються
інноваційні бізнес-моделі.
Упровадження на рівні торговельних підприємств сучасного механізму інноваційного розвитку,
адекватного умовам розбудови інтеграційного інноваційного простору, суттєво впливає на загальний
менеджмент підприємства й сприяє формуванню його репутації. Використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій знижує витрати на планування, обробку інформації, вибір
партнерів, виведення товарів на ринок, контроль за дотриманням контрактів і т.і. А в умовах
поширення концепції інновацій, ініційованих споживачами, зазначені передумови стають не стільки
інструментами реального підвищення якості продукції та послуг компаній, скільки засобом поліпшення
вражень про них. При цьому, повинні поліпшуватися не лише враження конкретних клієнтів, але і
всього суспільства, а також покращуватися повинні не лише враження про конкретні продукти і
послуги, але й враження про компанію в цілому [4].
Сьогодні інновації є суттєвим засобом оновлення існуючих брендів підприємств, що збільшує як
їхню вартість, так загальний вплив. Зокрема, до рейтингу найдорожчих брендів України (інформація
на 2016 рік), який сформовано дослідницькою компанією MPP Consulting, увійшли 14 компаній сфери
роздрібної торгівлі та e-commerce, серед яких Rozetka.ua, АТБ, Сільпо, Фора, Comfy, Фокстрот, Алло,
Novus, ЕКО-маркет, Велика Кишеня, EVA, Мобілочка, Фуршет та Караван [5]. Щодо підприємств
українського рітейлу, вартість бренду яких було знижено у порівнянні з 2015 роком, то це – Фуршет,
Велика Кишеня, Караван, Фора, Фокстрот та Comfy. Дослідження показує, що підприємства торгівлі,
які володіють цими брендами, закривали магазини мереж або проводили їхній ребрендинг.
В той же час розвиток інноваційної складової загальної стратегії розвитку підприємства приводить
до набуття та утримання конкурентних переваг, а отже до захоплення частки ринку (або всього ринку
залежно від типу стратегії і значимості інвестиційних вкладень). Відповідно, зростання частки ринку і
збільшення репутації позитивно позначається на фінансових показниках, підвищуючи стійкість
підприємства. Висока репутація дає підприємству можливість першим упроваджувати інноваційні
продукти, знижує ризики, зменшує витрати на маркетинг. В той же час, розробка і впровадження
інновацій вимагає значних фінансових вкладень, знайти які може лише підприємство, що має стійкий
фінансовий стан. Наявність у них нематеріальних активів, таких як ділова репутація (гудвіл) дають
організаціям багато переваг. Отже, це серйозний процес, що вимагає управління. Взаємозв’язок між
інноваційним розвитком підприємства та управлінням репутацією показано на рис. 1.
Перш за все, слід зазначити, що як в науковій літературі, так і на практиці існують проблеми щодо
тлумачення понять «імідж» та «репутація». В узагальненому вигляді різниця між ними полягає в тому,
що імідж розуміють як сукупність емоційних і прагматичних уявлень про об’єкт (в даному випадку про
підприємство), що виникли у відповідної аудиторії (зокрема, cтейкхолдерів). В такому випадку імідж
підприємства можна задати, прогнозувати, тобто він є особистою справою компанії, яка формує його під
впливом дії комунікацій та представляє громадськості. Репутація ж пов’язана з ціннісними орієнтаціями
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підприємства, вона є більш змістовною та інтегрованою характеристикою, що складається під впливом
багатьох факторів в історичному проміжку часу та залежить від існуючих стереотипів аудиторії. Зокрема,
до найважливіших складових репутації відносять: наявність сильної корпоративної культури; високий
авторитет першої особи і топ-менеджменту компанії; популярність організації на ринку як комбінація
фінансових можливостей і тривалого лідерства за якістю продукції, яку купують споживачі;
інноваційність стратегії; присутність не лише на внутрішньому, але і на міжнародних ринках; соціальна
відповідальність; порядність; законопокірність [6].
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Рис. 1. Концептуальна модель взаємозв’язку управління інноваційним розвитком
підприємства з процесом формування репутації
Джерело: розроблено автором

Відповідно репутацію можна вважати більш економічною категорією, так як вона суттєво
впливає на привабливість компанії для інвесторів, підвищує її капіталізацію, дозволяє збільшити
дохід, забезпечує сильніші позиції при виході на нові ринки і підтримку широких верств населення.
Тому справедливим буде тлумачення, що репутація – це інструмент і показник перетворення
нематеріальних активів у вартісно-значимі конкурентні переваги, які оцінюються цільовими
аудиторіями і широкою громадськістю [7]. Отже, щоб досягти високого рівня репутації, потрібно перш
за все розробити концепцію управління репутацією, враховуючи сучасні інноваційні тренди та
характер відносин з покупцями в умовах широкого застосування інформаційно-комунікаційних
технологій. Звичайно, відповідні традиційні PR-технології маркетингу здатні кардинальним чином
трансформувати існуючі стереотипи або нейтралізувати негативний емоційний настрій громадськості і
упередженої цільової аудиторії, проте в сучасних умовах цього недостатньо.
Слід зазначити, що управління репутацією торговельного підприємства має свою специфіку,
орієнтовану передусім на взаємовідносини з чисельними клієнтами. Окрім того, найважливішим
чинником репутації підприємства торгівлі є якість продукції та якість обслуговування, отже жорсткий
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контроль за термінами зберігання товарів, обслуговуванням та дотриманням вимог нормативних
документів залишається ключовим фактором її формування. Звідси, управління репутацією
(менеджмент репутації, репутаційний менеджмент) – це комплекс заходів щодо формування,
підтримки і захисту репутації організації, що започатковуються на реальних досягненнях та
спрямований на її перспективний інноваційний розвиток. Загалом, пропонується виокремлювати три
напрями роботи над репутацією: 1) побудова і формування репутації; 2) підтримка репутації, тобто
створення такої ситуації, при якій на компанію працює увесь комплекс позитивної інформації, у тому
числі бренд, корпоративна культура, ступінь мотивації співробітників, обсяги фінансових оборотів,
розширення ринкової ніші, послаблення позицій конкурентів і т.і; 3) захист репутації, що передбачає
створення нової правової інфраструктури і зниження витрат бізнесу. Слід зазначити, що на практиці
така робота повинна здійснюватися за усіма трьома напрямами одночасно, а основна
відповідальність все ж таки покладається на перший напрям – побудова репутації компанії.
Ключове місце в концепції управління репутацією належить аудиту репутації – технології, що
дозволяє отримати інформацію про загальний стан сприйняття компанії. При цьому, цілями аудиту
зовнішніх комунікацій є отримання інформації для стратегічного планування і управління
комунікаціями; виявлення і опис існуючого образу компанії в уявленні зовнішніх цільових аудиторій;
опис основних складових характеристик репутації компанії; відношення до неї різних цільових груп;
вироблення рекомендацій щодо управління репутацією саме в цих цільових групах. А цілями аудиту
внутрішніх комунікацій є вивчення особливостей сприйняття компанії її співробітниками; отримання
зворотного зв’язку від персоналу; оцінка відношення компанії до запитів своїх працівників; оцінка
ділової атмосфери в компанії та ін. Слід погодитись з думкою авторів, які вважають, що складність
формування репутації полягає в тому, що вона створюється усередині організації (її співробітниками,
учасниками операційних процесів), а оцінюється зовнішніми контрагентами, на поведінку яких
впливати досить складно [8].
Звичайно, що важливим етапом управління репутацією є ідентифікація групи стейкхолдерів, які
мають різні точки зору на підприємство. Зокрема, до першої групи належать люди, без яких діяльність
неможлива – це споживачі, зацікавлені в продукції компанії, що відповідає їх вимогам та очікуванням.
До другої – представники державної влади, які наділені контролюючими функціями (структури, які
можуть, наприклад, вилучити ліцензію або накласти штрафи; законодавці, представники місцевого
співтовариства). По-третє, персонал фірми, до того ж обов’язково той, що був колись причетний до
роботи на підприємстві, справжній і потенційний). Четверта група – партнери по власності, інвестори і
спонсори зацікавлені в стабільності і зростанні доходів; п’ята група – ділові партнери, дистриб’ютори,
постачальники і т.і. В умовах посилення ролі комунікацій, важливою групою є ті, хто здійснює суттєвий
вплив на усі названі категорії – це ЗМІ, в яких також до певної міри знаходиться контроль над іміджем
компанії, групи і об’єднання, в яких є вихід на ключові аудиторії, експерти, що впливають на ці
аудиторії.
Вважаємо, що ключовим етапом управління репутацією є оцінка за допомогою методів якісного
аналізу характеристик репутації, що її виражають, системи цінностей та очікувані різними цільовими
аудиторіями результати. Окрім того, вагомим доповненням є опитування аудиторій стосовно їхньої
думки про організацію та її конкурентів, здійснення за допомогою статистичного аналізу кількісної
оцінки репутації та визначення переваг і недоліків бренду [9]. У цьому контексті, з методичної точки
зору цікавим є підхід до аудиту репутації фірми, запропонований професором Австралійської вищої
школи менеджменту Р. Даулінгом. Він надає процесу оцінки репутації первинне значення, оскільки
вважає, що всі подальші дії (формування, управління, піднесення, корегування і так далі) відносно
репутації неможливі без системного оцінювання. Зокрема, Г. Даулінг пропонує комплексну систему
параметрів оцінки іміджу і репутації та виділяє наступні етапи даної процедури: ретельну оцінку іміджу
і репутації, що склалася в різних груп аудиторії; аналогічна оцінка репутації конкуруючих організацій;
визначення характеристики ідеальної організації в даній галузі [10]. Доповнюючи зазначене, на нашу
думку, слід також використовувати наочні приклади оцінки репутації, якими є існуючі глобальні
репутаційні рейтинги, зокрема, такі як: Global Most Admired Companies, що щорік складається і
друкується журналом Fortune; World’s Most Respected Companies (до 2006 р. складався компанією
PriceWaterhouseCoopers і публікувався в газеті Financial Times; World’s Best Corporate Reputations,
підготовлений організацією Reputation Institute і друкується на сторінках журналу Forbes.
Аналіз показує, що усередині підприємства безпосередній процес управління репутацією
здійснюється за такими напрямами: розробка місії і філософії компанії; створення і впровадження
корпоративного кодексу поведінки; формування іміджу перших осіб і топ-менеджменту компанії;
розробка позиції соціальної відповідальності компанії; розвиток системи управління компанією з
позицій "людського капіталу", дбайливого відношення до співробітників. Проте, мало сформувати і
утримувати відповідний рівень репутації, потрібна постійна робота по її захисту та зростанню. І тут
звичайно, важлива роль відводиться підтримці ефективних і постійних зв’язків з громадськістю,
зокрема, роль паблісіті (англ. "publicity" – публічність, гласність) – це широка позитивна популярність і
визнання компанії, її персоналу і діяльності загалом. Так, практика українських торгових підприємств
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показує, що для створення пабліситі сучасні компанії проводять наступні заходи, які згодом широко
висвітлюються в ЗМІ, зміцнюючи його репутацію: проведення акцій, розрахованих на цільову
аудиторію; благодійна діяльність, меценатство; спонсорська підтримка конференцій, семінарів,
форумів, з’їздів; організація візитів на підприємство високих урядових делегацій, прийомів
представників державних органів влади, зарубіжних колег; проведення тренінгів, бізнес-шкіл,
спеціальних заходів (конференції, семінари, святкові бали) для представників цільових аудиторій;
організація компанією професійних клубів, члени яких їх клієнти і співробітники; видання газети або
журналу компанії; участь у виставках; створення професійних асоціацій та інше.
В умовах поширення клієнтоорієнтованого підходу в роботі торговельних підприємств важливу
роль відіграють дії, спрямовані на створення "інституту довіри" у споживачів. Особливо слід
зазначити, що з упровадженням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, як вже
зазначалося вище, суттєво збільшується роль онлайн-репутації підприємства – комплексу оціночних
уявлень цільових аудиторій про підприємство і його діяльність, сформовані в інтернет-мережі на
основі об’єктивно-суб’єктивної інформації [11]. Тобто, сьогодні слід говорити про управління
репутацією в мережі Інтернет або ORM (англ. online reputation management) як ефективну
управлінську технологію, завдяки якій відбувається формування позитивного образу компанії в
мережі. Практичний досвід показує, що при виборі товарів і послуг сучасне суспільство все частіше
вдається не до порад близьких, а до різних відгуків на інтернет-ресурсах. Так, в 2015 році дослідження
компанії BrightLoсal, яке щорічно вивчає інтерес користувачів до онлайн-відгуків, показало, що
переважна більшість споживачів користуються Інтернетом для пошуку інформації про локальні бренди
[12]. Проте, на онлайн-репутацію підприємств впливають ті ж самі чинники: репутація власника
підприємства та топ-менеджменту; фінансова стійкість і результативність діяльності, умови праці;
інноваційність та лідерство; організаційно-правова форма і структура; якість продукції або послуг;
соціальна відповідальність підприємства та додаються такі, як імідж і престиж підприємства в
Інтернеті.
В умовах жорсткої конкуренції на споживчих ринках для здійснення результативного управління
репутацією підприємствам слід дотримуватись основних принципів, а саме: 1) чітко сформульована
місія і стратегія компанії, а також ключові успіху (відмітні характеристики), які допомагають компаніям
буде результативними; 2) довіра, яка є ключовим елементом, особливо на етапі підтримки, зміцненні
та захисту репутації; 3) прозорість, чим більшу кількість інформації розкриває підприємство, тим
збільшується вірогідність зацікавленості як клієнтів, так і інвесторів; 4) знання і кваліфікація персоналу
компанії дозволяють дати своєчасну й об’єктивну інформацію про те, як конкретні групи клієнтів
відносяться до компанії; 5) культура і цінності компанії, які дозволяють показати зацікавленим
сторонам її реальну зацікавленість в стабільності і розвитку; 6) взаємовідносини, що є визначальними
для розвитку бізнесу.
Таким чином, успішно організований процес управління репутацією підприємства з
дотриманням зазначених принципів дозволить зацікавити і зберегти (утримати) інвесторів, клієнтів,
постачальників та кваліфікований персонал; підтримувати фінансову стійкість, вартість акцій, а в
кінцевому підсумку – бути більш конкурентоспроможними. З точки зору теорії менеджменту,
управління репутацією підприємства має бути організаційною системою, започаткованою на
процесному підході і орієнтована на виявлення недоліків в управлінні ресурсами і прихованих
резервів; оптимальне управління ресурсами і бізнесом; безперервне вдосконалення умінь і навичок.
При цьому включення системи управління репутацією слід розглядати як організаційну інновацію,
спрямовану на модернізацію загальної структури підприємства за допомогою використання сучасних
методів управління відповідно до вимог міжнародних стандартів. Узагальнюючи вище викладене,
пропонуємо концептуальну модель управління репутацією торговельного підприємства (рис. 2).
Запропонований концептуальний підхід дозволяє: поліпшити якість управління організацією,
управляючи репутацією у всіх процесах і видах діяльності; сформувати ефективну систему
менеджменту і перейти від функціонального управління до менеджменту, орієнтованого на процеси і
їх якість; отримати додатковий імпульс розвитку організації за допомогою встановлення оптимального
балансу повноважень і конкретизації відповідальності керівників процесів, що відповідають за якість і
ефективність використання обмежених ресурсів. Окрім того, актуалізується процес виявлення та
задоволення чинних і майбутніх потреб всіх зацікавлених сторін; підвищиться оперативність, якість і
ефективність прийняття та реалізації управлінських рішень на основі здійснення внутрішнього аудиту
репутації і постійного моніторингу інноваційних процесів, а отже, забезпечення проведення
безперервного аналізу з боку керівництва та підвищення прозорості системи управління з метою
безперервного поліпшення діяльності на основі системного і процесного підходів.
Таким чином, сьогодні, в глобалізованому і швидкоплинному світі принципи, а відповідно й
методи управління репутацією істотно відрізняються від тих, що використовувалися ще десяток років
тому.Багато в чому це пов’язано з тим, що міжнародні організації разом з урядами економічно
розвинених країн здійснюють політику сталого розвитку, в якій соціальна політика, яка реалізує
концепцію загального добробуту є однією із визначальних.
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Рис. 2. Концепція управління репутацією підприємства
Джерело: розроблено автором
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Відповідно й інноваційно-технологічна політика сьогодення має яскраво виражений соціальний
характер (слід згадати концепцію соціалізації технологій). Реалізація такої політики неможлива без
залучення бізнесу і громадянського суспільства до вирішення ключових соціальних проблем, До того
ж громадськість своїми активними діями постійно здійснює тиск на бізнес в частині дотримання
принципів соціальної відповідальності і соціального партнерства, що своєю чергою сприяє
підвищенню ефективності процесу управління репутацією.
Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи результати дослідження, слід
констатувати, що управління репутацією (менеджмент репутації, репутаційний менеджмент) як
комплекс заходів щодо формування, підтримки і захисту репутації організації є складовою системи
менеджменту підприємства, діяльність якого започатковується на реальних досягненнях та
спрямована на перспективний інноваційний розвиток.
Загальні тенденції розвитку торговельних підприємств в сучасних умовах демонструють зміну
підходів до застосування методів стратегічної та операційної діяльності, так як споживачі орієнтуються
на репутацію підприємства торгівлі та інновації, які воно використовує. З цих позицій, успішно
організований процес управління репутацією підприємства з дотриманням чітко встановлених
принципів дозволить зацікавити інвесторів, клієнтів, постачальників та кваліфікований персонал;
підтримувати фінансову стійкість, вартість акцій, а в кінцевому підсумку – бути більш
конкурентоспроможними. Для цього в рамках запропонованого в роботі концептуального підходу
повинна бути розроблена стратегія і тактика управління репутацією та визначено рівень ризику чинної
репутації, що й буде здійснено в подальших дослідженнях.
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Постановка проблеми. Комунальна власність є матеріальною і фінансовою основою
місцевого самоврядування [6]. Вона включає в себе широкий спектр об’єктів як господарського, так і
соціально-побутового призначення. Від рівня розвитку комунальної власності та ефективності
використання її складових і всієї системи в цілому залежить якість життя населення територіальної
громади. Ефективне вирішення проблем управління об’єктами комунальної власності з врахуванням
конкретних потреб об’єднаних територіальних громад є в сучасних умовах важливою функцією органів
місцевого самоврядування.
Саме предметом дослідження є виявлення підходів до визначення ефективності управління
комунальним майном, побудови дійового механізму управління об’єктами територіальних громад та
його подальше удосконалення.
Ефективне використання комунального майна є одним з основних завдань органів місцевого
самоврядування. Створення об’єднаних територіальних громад в процесі реалізації вимог
адміністративно-територіальної реформи, децентралізації призводить до розширення їх повноважень,
зміцнення органів місцевого самоврядування.
Ефективність місцевого самоврядування вимірюється наявністю у громади достатнього
місцевого бюджету, а також ефективно працюючої комунальної власності [1].
Нездатність органу місцевого самоврядування побудувати систему ефективного управління
комунальним майном може призвести до його повної або часткової втрати.
Значення та роль комунальної власності її раціональне використання для поповнення місцевого
бюджету вимагають ефективного управління нею і визначають актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ефективного управління комунальною
власністю постійно перебуває в полі зору науковців. З проблем формування комунальної власності
увагу привертають праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема: І.О. Бондаренка, Т.Г. Барабаша,
В.А. Андрущенка, В.М. Опаріна. Питанню управління комунальною власністю присвячено праці
В.М. Алексєєва, О.В. Глинської, О.О. Кравчука, реформування та оренди – С.А. Давимуки,
Я.Б. Усенка, О.Й. Пасхавера, ефективного використання – М.П. Лелюка, В.В. Кравченка,
Н.В. Сментини. Однак, враховуючи зміни, а саме хід адміністративно-територіальної реформи, яка
передбачає процес децентралізації, створення об’єднаних територіальних громад, постає
необхідність подальшого дослідження проблем раціонального використання комунального майна,
критеріїв оцінки його ефективності.
Особливої популярності набула тематика адміністративно-територіальної реформи та
децентралізації, однак недостатньо висвітлюються питання формування, ведення реєстру та
ефективного управління об’єктами комунальної власності об’єднаних територіальних громад.
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Постановка завдання. Метою статті є дослідження та визначення критеріїв ефективного
управління комунальною власністю територіальних громад.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з проблем територіальних громад є вкрай
неефективне використання своєї власності. Близько половини грошових коштів, які могли б надійти до
місцевих бюджетів, втрачаються через значну невідповідність реальної ціни об’єкта власності і
фактичної, за яку орган місцевого самоврядування отримує певні кошти у випадку передачі в оренду,
концесію, до статутних капіталів інших господарських організацій, приватизації тощо.
В середньому 10-20 % об’єктів комунальної власності не використовуються взагалі, до 10 % не
обліковуються. Близько 30 відсотків майна потребує капітального ремонту [3].
Основними причинами такого стану є:
- недосконалість, а в окремих випадках відсутність законодавчої бази щодо управління
об’єктами комунальної власності;
- відсутність реєстрів обліку та використання майна, що знаходиться у розпорядженні громади
(внаслідок помилок, халатності, злого умислу);
- неправильна внаслідок помилок, а в окремих випадках цілеспрямовано необґрунтована оцінка
вартості комунального майна;
- прийняття неефективних управлінських рішень внаслідок некомпетентності службовців органу
місцевого самоврядування;
- відсутність окремих програм органів місцевого самоврядування щодо управління комунальною
власністю;
- відсутність конкретних методів оцінки ефективності використання комунального майна.
Проблема ефективного управління комунальною власністю досліджена недостатньо, а тому в
час створення об’єднаних територіальних громад ця тематика набирає особливої актуальності.
Організація ефективного управління комунальною власністю передбачає вироблення єдиних
методологічних підходів до управління на всіх рівнях влади.
В рамках даної проблеми необхідно визначити сутність категорії «ефективне управління
комунальною власністю».
Під ефективним управлінням комунальною власністю слід розглядати комплекс заходів,
орієнтованих на управління системою взаємовідносин суб’єктів комунальної власності і суб’єктів
господарювання з метою реалізації територіальних і громадських інтересів. Дане визначення дає
можливість виділити фактори ефективного управління комунальною власністю, а саме:
1.Цілеспрямованість. Ефективне управління – це комплекс заходів, здійснюваних комунальним
власником, оскільки об’єкти комунальної власності перебувають у розпорядженні органів місцевого
самоврядування.
2. Характеристики об’єкта управління комунальної власності. Крім комунального майна об’єктом
управління є взаємовідносини суб’єктів комунальної власності і суб’єктів господарювання, які
визначають ефективність управління.
3. Прибутковість суб’єктів комунального господарювання. Досягнення мети ефективного
управління комунальною власністю здійснюється через визначення і реалізацію таких способів впливу
органів місцевого самоврядування на процеси формування, використання і примноження комунальної
власності, які сприяють економічному зростанню території, підвищення якості життя та задоволенню
потреб жителів даного територіального утворення. З метою визначення завдань ефективного
управління комунальною власністю необхідно виявити основні проблеми, які виникають в діяльності
новостворених об’єднаних територіальних громадах. Сьогодні залишається фактом, що на території
об’єднаних громад перетинаються інтереси багатьох суб’єктів права власності, а саме держави
(державна власність), областей (обласна комунальна спільна власність), районів (районна
комунальна спільна власність), комунальної власності громади та приватної власності жителів
території [1]. Саме такий стан відображає їх актуальність і постановку завдань для подальшого
розв’язання. Для спрощення аналізу даних проблем, на наш погляд, можна запропонувати їх
систематизацію на основі класифікатора – структури комунальної власності.
На процес формування ефективного управління комунальною власністю впливають фактори,
які можна класифікувати наступним чином:
- мега середовища;
- зовнішнього макросередовища;
- внутрішнього макросередовища.
До причин, що гальмують побудову моделі ефективного управління комунальною власністю слід
віднести:
1. Причини, обумовлені політикою державних та регіональних органів влади, а саме:
- наявність пільгових категорій по оплаті житлово-комунальних, транспортних та інших послуг,
гарантованих законодавством;
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- передача в комунальну власність значної кількості відомчого житлового фонду (гуртожитків),
об’єктів соціальної сфери та інфраструктури в процесі приватизації та корпоратизації державних
підприємств і розпаювання сільськогосподарських підприємств [7];
- ріст цін і тарифів на послуги природних монополій.
2. Причини кризового стану комунальних підприємств та установ, пов’язаних з діями місцевої
влади, яка, перебуваючи в складній економічній ситуації, вимушена перекладати на комунальні
підприємства та установи велику кількість не профінансованих послуг і встановлювати значні розміри
відрахувань від прибутку комунальних підприємств в місцеві бюджети.
3. Причини, пов’язані з діяльністю самих комунальних підприємств, які об’єктивно незацікавлені
в економічному використанні ресурсів та підвищенні своєї рентабельності з різних обставин, а саме:
- більшість комунальних підприємств виконують або громадські, або соціально значимі послуги і
тому отримують захист з боку органів місцевого самоврядування від ринкової конкуренції і дотації з
бюджету. В результаті такі підприємства набувають рис територіальних монополій;
- діюча система управління комунальними підприємствами знижує вимоги до компетентності
керівників як менеджерів і сприяє набуття ними інших навиків чиновника – вміння подобатись
керівництву та ладити з ним, враховувати міжособистносні зв’язки і т.д.;
- відсутність дієвої системи стимулювання діяльності комунальних підприємств.
Сфера управління комунальною власністю тісно пов’язана з діяльністю органів місцевого
самоврядування відносно підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території громади.
Комунальне майно, у відповідності до Цивільного кодексу України, може використовуватись в порядку
господарського відання або оперативного управління [8]. Органи місцевого самоврядування мають
право особисто або через уповноважені ними органи з метою здійснення підприємницької діяльності
засновувати господарські організації, закріплюючи за ними належне йому майно на праві власності,
праві господарського відання, а для здійснення некомерційної господарської діяльності – на праві
оперативного управління [6].
Оцінюючи в цілому проблему управління комунальною власністю, слід відмітити об’єктивну
необхідність у створені економічно і логічно вивіреної системи критеріїв, у відповідності з якою
комунальна власність буде управлятися ефективно і під контролем громади.
Таким чином, ситуація вимагає постановки питання необхідності створення єдиного
методологічного підходу до ефективного управління комунальною власністю на всіх рівнях влади.
Практично всі діючі законодавчі та нормативні акти вбачають ефективне управління комунальною
власністю як процес прийняття рішень про вибір форми та способу використання об’єкта.
З наукової точки зору управління комунальною власністю – це сукупність ефективних дій
власника, спрямованих на збереження основних якостей об’єкта власності або їх примноження,
цілеспрямований вплив на об’єкти власності і суб’єкти, їх використання в інтересах громади, пов’язане
з встановленням правил, умов використання комунальної власності, досягненням мети з врахуванням
суспільних цінностей.
Узагальнений вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері ефективного управління власністю дає
можливість власникам комунального рівня оптимально формувати алгоритм дій побудови програми
комунального управління, де основними розділами можуть бути:
1. Аналіз існуючої моделі управління комунальною власністю та основні результати її
використання на території громади.
2. Формування завдань ефективного управління комунальною власністю на території громади.
3. Розробка основних принципів і напрямків розвитку моделі ефективного управління
комунальною власністю.
4. Визначення способів і методів управління власністю територіальної громади, а саме:
- переліку майна, переданого в довірче управління, оренду, безоплатне користування, або в
статутні капітали комунальних підприємств, організацій, фондів, спільних підприємств тощо;
- переліку майна, що підлягає приватизації, відчуженню та списанню;
- переліку пакетів акцій акціонерних товариств, що перебувають в комунальній власності.
5. Виділення переліку об’єктів комунальної власності (комунальних унітарних підприємств,
пакетів акцій, паїв в статутних капіталах господарських товариств, нерухомого майна, пам’яток історії,
культури, релігії, земельних ділянок, природних ресурсів, об’єктів соціально-культурної сфери), що
потребують особливих підходів управління.
6. Активізація комунальної інвестиційної діяльності.
7. Постійний моніторинг руху власності, в тому числі приватизація, оренда, передача до
статутних капіталів інших суб’єктів господарювання та інше.
8. Перелік основних видів майна (державне, комунальне, безхазяйне), що підлягає безоплатній
передачі в комунальну власність громади.
9. Планування, організація, облік, аналіз та контроль комунальної власності. Створення єдиного
реєстру об’єктів комунальної власності.
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10. Організація територіальної інформатизації процесу ефективного управління комунальною
власністю.
11. Прогноз доходів від організації управління об’єктами комунальної власності (основні види і
попередній розмір надходжень від оренди, приватизації, відрахувань від прибутку комунальних
підприємств і організацій, дивідендів та інше).
12. Прогноз витрат пов’язаних з ефективним управлінням комунальною власністю (оцінка,
страхування, належне утримання та зберігання, організація ведення реєстру, проведення
інвентаризації, оформлення права власності на об’єкти та інше).
13. Перелік нормативних актів та обґрунтування їх необхідності для реалізації програми
ефективного управління комунальною власністю.
Як показує практика та науковий аналіз управління комунальною власністю, класичний цикл
управління комунальними об’єктами складається з двох послідовних етапів:
1. Етап управлінського обліку, який складається у визнанні, закріпленні, ідентифікації, оцінці та
реєстрації комунального майна.
Практика засвідчує, що даний етап носить постійний характер і не залежить від бюджетного
процесу і формування бюджетів органів місцевого самоврядування. Місцеві органи влади повинні в
постійному режимі відслідковувати і контролювати процес не тільки руху, але й функціонування
комунальної власності, незалежно від характеру і призначення її об’єктів.
Результатом такої роботи повинно бути складання описів і реєстру власності. Однак, як показує
практика, в абсолютній більшості органи місцевого самоврядування не ведуть реєстрів комунальної
власності, не проводять реєстрацію свого майна в державних органах, оскільки для цього потрібні
значні кошти, яких в місцевих бюджетах завжди недостатньо.
Реєстр – це одне із основних джерел інформації для прийняття управлінських рішень по
об’єктах власності. В державі ще не вироблена єдина методика ведення реєстру майна місцевих
органів влади, відповідно відсутні єдині стандарти управління комунальною власністю. В зв’язку з цим,
ми вбачаємо, що на перших порах достатньо взяти за основу обліку об’єктів комунальної власності
елементарну схему і принцип бухгалтерського обліку – прихід, рух (переміщення), розхід. Такий підхід
дозволив би спростити процес залучення об’єктів комунальної власності в господарський оборот, та
зробить процес його управління більш прозорим, а оцінку ефективності доволі простою.
2. Етап оперативного управління, тобто це планування, організація, контроль і оцінка
ефективності використання об’єктів комунальної власності. На відміну від першого, даний етап
процесу управління комунальною власністю є циклічним, тобто управлінський період охоплює, як
правило, бюджетний рік і застосовується тільки до майна, що належить і перебуває у розпорядженні
органу місцевого самоврядування.
Діюча законодавча та нормативна база частково передбачає і встановлює конкретні напрямки
діяльності органів місцевого самоврядування щодо управління об’єктами комунальної власності.
Повноваження органів місцевого самоврядування по управлінню своїм майном можна згрупувати в
наступні блоки:
1.Інвентиризація, облік та реєстрація права власності на об’єкти комунальної власності,
включаючи землю.
2.Управління майном на основі класифікації об’єктів і запропонованої методології.
3.Оформлення договірних відносин з користувачами майна, в тому числі при передачі його в
оренду.
4.Регулювання фінансових аспектів управління комунальною власністю.
Відповідно, управління комунальною власністю – це повсякденна практична діяльність органів
місцевого самоврядування, що пов’язана з володінням, користуванням та розпорядженням об’єктів
комунальної власності, які належать саме територіальній громаді.
Головною метою процесу управління комунальною власністю органами місцевого
самоврядування є раціональне використання об’єктів, встановлення зв’язків і взаємовідносин з
іншими суб’єктами (передача в оренду, приватизація, відчуження, ведення реєстру і т.д.) по
виробництву матеріальних благ в інтересах жителів громади [10].
Складність управління комунальною власністю полягає в тому, що самі органи місцевого
самоврядування виступають суб’єктом, який наділений законним правом здійснювати цю діяльність на
своїй території. Управлінська діяльність органів місцевого самоврядування включає як питання
загальної взаємодії з господарюючими суб’єктами незалежно від форми власності, так і питання,
пов’язані з регулюванням і управлінням об’єктами своєї власності.
Важливою функцією органів місцевого самоврядування є прийняття рішень про продаж або
придбання об’єктів комунальної власності. В їх компетенцію входить розгляд та затвердження річного
звіту виконавчого органу по використанню комунальної власності, в цілому та по кожному об’єкту
зокрема. В завдання виконавчого органу також входить захист прав власності громади, зокрема,
питання щодо: реєстрації комунальної власності; спірних, безхазяйних об’єктів; незаконного
вилучення або використання майна.
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Як в будь-якій сфері суспільного життя в системі управління місцевого самоврядування в цілому
і комунальній власності зокрема існує два методи впливу: адміністративний та економічний.
Під адміністративним методами, як правило, розуміють прямі розпорядні дії на суб’єкти майнових
відносин у формі вказівок, встановлення правил і процедур, які регулюють процеси розподілу і
перерозподілу власності, вироблення стандартів управління майном тощо. Вони виключають також
визначення умов придбання, створення, перетворення підприємств, організацій та інших суб’єктів,
встановлення порядку проведення процедур щодо приватизації, конкурсів, передачі майна в оренду,
правил користування природними, водними та іншими ресурсами. Як правило, ці процедури повинні
відображатися в прийнятих нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування.
Економічні методи регулювання мають цілеспрямований вплив на майнові відносини та інтереси
суб’єктів шляхом проведення фінансово-кредитної, бюджетної, податкової та іншої політики. Ці
методи управління спрямовані на створення сприятливого економічного середовища господарювання
органів місцевого самоврядування з метою забезпечення ефективності комунального господарства і
виробництва, інвестиційної привабливості тощо.
Головним в процесі управління майном є забезпечення належної ефективності функціонування
об’єктів комунальної власності. Для досягнення цієї мети, кожному етапу управління повинен
відповідати відповідний документ, що має правову силу. Такими в Україні є Конституція України [4],
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» [6], «Про оренду державного та
комунального майна», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [5], «Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності» [7].
В них вказується, що органи місцевого самоврядування мають право здійснювати будь-які дії по
відношенню до своєї комунальної власності з метою забезпечення її ефективного використання.
Разом з тим, ситуація з оцінкою ефективності комунальної власності залишається досить
складною, оскільки відсутні як кількісні, так і якісні параметри її виміру. До того ж основна маса
функціонуючих об’єктів комунальної власності є збитковою, за виключенням окремих.
При аналізі ефективності використання комунальної власності основним і єдиним показником є
частка доходів від комунальної власності в дохідній частині місцевого бюджету. Доля цього доходу в
бюджетах органів місцевого самоврядування є незначною і не відображає в повному обсязі всі
процеси, пов’язані з використанням і управлінням комунальним майном. Перш за все, цей показник не
відображає і не може відобразити витрати, пов’язані з процесом управління об’єктами комунальної
власності, оскільки в сьогоднішній практиці ще не склалися єдині підходи як збоку державних органів,
так і органів місцевого самоврядування.
Оцінка ефективності комунальної власності повинна базуватися на двох підходах:
- перший – це економічний (комерційний), який відображає кількісні параметри, доходи від
використання майна територіальної громади і витрати на його утримання та управління, відповідно
позитивна різниця може бути основним показником ефективності функціонування комунальної
власності.
- другий – це соціальний, який розраховується з позиції корисності використання комунального
майна для жителів громади, але він не приносить надходжень до місцевого бюджету.
Сюди можна віднести такі показники, для прикладу, можливість задоволення запитів жителів
громади в медичних послугах, газо- та водопостачання, пасажирських перевезеннях та інші, які
пов’язані з соціально-культурним життям населення громади.
При оцінюванні ефективності управлінських рішень щодо використання комунального майна
необхідно враховувати інтереси територіальної громади як власника майна, а також для звітування
перед керівними органами місцевого самоврядування щодо використання комунальної власності [9].
Оскільки оцінка ефективності комунального майна базується на двох підходах, то відповідно
повинно бути дві групи критеріїв його оцінки.
Перша група критеріїв повинна бути застосована для об’єктів комерційної власності, які
використовуються для комерційних цілей і приносять надходження до бюджету громад.
Друга група критеріїв застосовується для власності, переданої в оперативне управління, яка
використовується органами виконавчої влади для реалізації адміністративних і соціальних цілей та
утримується за рахунок бюджету.
Управлінські рішення об’єктів комерційної власності повинні спрямовуватись на збільшення
надходжень від їх використання, оцінювати ефективність слід за показниками прибутковості, розмірів
дивідендів, орендної плати та інших економічних показників.
При управлінні другою групою перевагу слід віддавати соціальним показникам, а саме обсягам
та якості наданих послуг, створення додаткових робочих місць, розмірам фінансування соціальних,
інвестиційних та екологічних програм, розвитку місцевої інфраструктури та ін.
Результати оцінки ефективності управління об’єктами комунальної власності повинні бути
покладені в основу вибору тих чи інших способів використання того чи іншого об’єкта. Серед способів
найбільш поширеними є: передача в оренду, концесію, передача до статутних капіталів комунальних
підприємств та підприємств змішаних форм власності, відчуження або приватизація.
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В залежності від мети, лише власник майна на підставі управлінського рішення обирає спосіб
його використання, виходячи з економічної та соціальної ефективності стратегічних інтересів місцевої
влади [10].
Лише за 2016 рік в Україні було реформовано 95415 об’єктів комунальної власності, що складає
76,8 % від загальної кількості приватизованих об’єктів [3].
В даний час, враховуючи низку об’єктивних факторів, об’єднані територіальні громади готуються
стати ефективними власниками і завдання економічної науки надати їм в досягненні цієї мети
посильну, грамотну допомогу. Завдання держави підтримати цей процес та з метою удосконалення
управління комунальною власністю, підвищення ефективності її використання, враховуючи процеси
децентралізації, створення та становлення об’єднаних територіальних громад прийняти Закон України
«Про управління об’єктами комунальної власності». Саме використовуючи комунальну власність,
органи місцевого самоврядування можуть активно впливати на розвиток комунальних утворень,
структуру їх економіки, інвестиційний клімат, а в кінцевому рахунку на розв’язання різноманітних
завдань, пов’язаних з підвищенням якості життя населення.
Висновки з проведеного дослідження. Ефективне і раціональне управління комунальним
майном, шляхи його удосконалення є одним із головних завдань та функцій органів місцевого
самоврядування, позитивне вирішення яких несе в собі соціально-економічну вигоду для
територіальної громади.
Перспективними напрямками подальшого дослідження є вироблення механізмів управління
об’єктами комунальної власності та розроблення програм їх використання.
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DEVELOPMENT OF DECENTRALIZATION PROCESSES IN UKRAINE
IN THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION ACTION
Постановка проблеми. Про необхідність децентралізації влади в Україні говорять уже давно,
так як чинний територіальний устрій країни сформувався через відсутність самостійної методології й
був пристосований до радянської командно-адміністративної системи управління, що призвело до
низького рівня задоволення мінімальних потреб населення, які фінансово забезпечувалися коштом
місцевих бюджетів. Треба зауважити, що події на сході України стали останнім поштовхом до
запровадження реформи адміністративно-територіального устрою, оскільки виникла необхідність
змінювати межі адміністративно-територіальних одиниць і запроваджувати особливий режим
управління на окремих територіях через окупацію й для забезпечення функціонування їхньої
інфраструктури. У квітні 2014 року Уряд схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади [12], а в лютому 2015 року було ухвалено закон "Про добровільне
об’єднання територіальних громад" [10], саме тоді і почалась практична реалізації цієї реформи.
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Питання розвитку процесів децентралізації в умовах реформи адміністративно-територіального
устрою є актуальними й сьогодні, оскільки має можливість сприяти розвитку країни як самодостатньої
демократичної держави. Адже реформаторські плани спрямовані, перш за все на створення системи
місцевого самоврядування на основі європейських цінностей розвитку місцевої демократії. Це надасть
територіальним громадам повноваження та ресурси, що забезпечить для їх громадян можливість
участі у вирішенні питань стабілізації місцевого соціально-економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток процесів децентралізації в умовах
реформи адміністративно-територіального устрою набуває особливої популярності, тому проблему
децентралізації влади вивчають багато науковців. Зокрема, велику увагу теоретичному та
практичному вивченню питань децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування
приділяють В. Авер’янов, В. Бакуменко, О. Бориславська, М. Братковський, І. Грицяк, В. Гройсман,
Б. Данилишин, А. Лелеченко, В. Мамонова, О. Скрипнюк, І. Цурканова. Вагомий внесок у вирішення
питання реформи адміністративно-територіального устрою та забезпечення фінансової спроможності
місцевого самоврядування зробили такі вчені, як О. Василик, Ю. Ганущак В. Дем’янишин,
О. Кириленко, В. Куйбіда, А. Мельник, В. Кравченко, І Луніна, А. Лучко, В. Опаріна, Л. Тарангул,
А. Ткачук, В. Федосов та інші. Незважаючи на те, що таке питання досить широко вивчається різними
науковцями, існує необхідність його поглибленого дослідження, так як ще недостатньо розкриті
проблеми та сформульовані рекомендації щодо здійснення децентралізації влади в динамічних
умовах реформування адміністративно-територіального устрою на сучасному етапі розвитку нашої
держави. Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в
науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні необхідності децентралізації
влади та основних аспектів сучасних процесів децентралізації в умовах реформи адміністративнотериторіального устрою країни. Завдання дослідження торкаються проблематики децентралізації в
реформі місцевого самоврядування та визначення перспективи децентралізаційних процесів як
необхідної умови зміцнення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одна із фундаментальних реформ, на порозі якої
стоїть Україна – реформа адміністративно-територіального устрою. Особливістю її провeдeння
адміністративно-територіальної реформи в Україні є те, що фактично одночасно з нею відбувається
децентралізація влади. Під децентралізацією розуміють передачу функцій управління від центральних
органів влади місцевим органам, розширення кола повноважень органів нижчого підпорядкування
управління за рахунок органів вищого рівня [4, с. 752].
Що стосується визначення поняття «адміністративно-територіальний устрій», то це обумовлена
географічними, історичними, економічними, соціальними та іншими чинниками система внутрішньої
територіальної організації, яка закріплена законодавчо і вибудовується на основі поділу території
держави на складові частини з метою забезпечення збалансованого розвитку регіонів і чіткої
організації функціонування органів державної влади та управління на місцях [1, с. 101]. Варто
зазначити, що реформа адміністративно-територіального устрою в державі є невід’ємною складовою
процесу децентралізації влади, тому що насамперед ця реформа передбачає передачу повноважень
та ресурсів дієздатним органам місцевого самоврядування. За цієї умови децентралізація означає
розширення повноважень «на місцях» із їх фінансовим забезпеченням шляхом розширення власної
дохідної бази місцевих бюджетів.
Врахуймо і те, що з часу незалежності України питання впровадження децентралізації влади
постійно піднімалось, але політичної волі на його практичне вирішення не вистачало. Активно
розгорнувся цей процес у квітні 2014 року, коли Кабінетом Міністрів України було схвалено
«Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади», якою
передбачається визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективного місцевого
самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного
життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг,
становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах
життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад [12].
Практична реалізація процесу об’єднання територіальних громад (ОТГ) розпочалась в середині
2015 року. У 2015 р. було утворено 159 ОТГ, що об’єднали 793 територіальні громади, а 25 жовтня
2015 р. в цих громадах було обрано нові органи місцевого самоврядування. Суттєвий прогрес у
формуванні ОТГ відбувся в 2016 р., коли їхня кількість зросла у 2,3 раза і станом на початок 2017 р. в
Україні налічувалось 366 ОТГ, які об’єднали 1740 місцевих рад, де було проведено перші місцеві
вибори. Ці громади у 2017 р. перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом
України. У 2016 р. розпочався процес обрання старост у селах і селищах об’єднаних громад [8].
Аналізуючи процес формування ОТГ за 2015 – першу половину 2017 рр. (рис. 1), можна
відмітити позитивну тенденцію територіальних об’єднань.
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Рис. 1. Динаміка створення об’єднаних територіальних громад в Україні, громад
Джерело: побудовано за даними [6]

Після прийняття низки законів у 2017 р., які врегулювали проблемні питання об’єднання, процес
формування ОТГ отримав новий «імпульс» до активізації і вже станом на кінець травня 2017 р. в
Україні було утворено 413 ОТГ, що об’єднали 5258 населених пунктів, і в яких відбулись перші вибори
органів місцевого самоврядування [3].
Разом з тим, зберігається значна нерівномірність між регіонами у проведенні процесу такого
об’єднання. Наприклад, найбільшу кількість ОТГ створено у Тернопільській (36 ОТГ),
Дніпропетровській (34 ОТГ), Житомирській (32 ОТГ), Хмельницькій (26 ОТГ), Львівській (25 ОТГ),
Вінницькій та Запорізькій (по 24 ОТГ) областях. Водночас окремі регіони суттєво відстають у процесі
формування ОТГ, серед них Київська (2 ОТГ), Харківська та Закарпатська (по 5 ОТГ) області [6]. Така
відмінність між регіонами за динамікою формування об’єднаних територіальних громад передусім
обумовлена неоднозначним ставленням місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування в регіонах до запровадження реформи децентралізації.
У 2014 році було прийнято Закон «Про співробітництво територіальних громад» [11], яким
передбачено державне стимулювання співробітництва громад шляхом надання субвенцій, передачі
об’єктів державної власності у комунальну власність, методичної, організаційної та іншої підтримки
діяльності суб’єктів співробітництва. Організаційний рівень таких взаємовідносин надає можливість
територіальним громадам, шляхом об’єднання фінансових та матеріальних ресурсів, спільно та
взаємовигідно вирішувати важливі питання місцевого значення, впливати на розвиток територій без
зміни адміністративних меж.
У 2017 р. механізм співробітництва територіальних громад почав працювати активніше. Так, в
рамках реформи створено умови для співпраці громад, визначено процедури і можливість реалізації
спільних проектів у сфері культури, розвитку спорту, освіти, охорони здоров’я. Якщо станом на 1
квітня 2016 р. реєстр договорів про співробітництво територіальних громад містив дані про 35
договорів щодо реалізації спільних проектів у 7 областях, то станом на 10 травня 2017 р. реєстр
містить дані вже про 82 договори про співробітництво, учасниками договорів є 399 місцевих рад [13].
Дані про виконання місцевих бюджетів також вказують на позитивну динаміку впровадження
фінансової децентралізації. Так, за 2016 р. до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування
трансфертів) надійшло 146,6 млрд грн, що складає 116,3 % від річного обсягу надходжень,
затвердженого місцевими радами. Приріст надходжень до загального фонду проти 2015 р. склав 48,4
млрд грн, або 49,3 % [14]. При цьому власні надходження бюджетів 159 ОТГ зросли більше ніж у 3 рази
порівняно з 2015 р. (з 1 млрд грн до 3,3 млрд грн). Із розрахунку на 1 жителя, в середньому, власні
доходи бюджетів ОТГ збільшилися на 1645 грн (з 700 грн до 2345 грн). Ріст забезпечено по усіх видах
надходжень. Найвищі темпи росту спостерігаються по єдиному податку – 2,4 млрд грн, податку на
доходи фізичних осіб – 9,1 млрд грн, акцизному податку з роздрібної торгівлі – 1,0 млрд грн. Всього
ресурси місцевих бюджетів 159 ОТГ (з трансфертами) зросли майже у 7 разів, порівняно з
надходженнями 2015 р. до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу ОТГ, та склали 7,1 млрд грн [9].
Таке зростання надходжень пояснюється розширенням дохідної бази місцевих бюджетів
шляхом: закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел – податку на доходи фізичних осіб
за новими нормативами та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
запровадження з 2015 р. збору з роздрібного продажу підакцизних товарів; розширення з 2015 р. бази
оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного
(нежитлового) майна; передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних послуг,
державного мита; збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80%; запровадження
нових видів трансфертів (базова дотація, освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів,
медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та
комплексних заходів програмного характеру, реверсна дотація) та нової системи вирівнювання за
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закріпленими загальнодержавними податками (податку на прибуток та податку на доходи фізичних
осіб) залежно від рівня надходжень на одного жителя [14].
У 2017 р. держава виділила значну суму коштів з метою стимулювання добровільного
об’єднання громад. Державна підтримка на розвиток територіальних громад та розбудову їх
інфраструктури з метою реалізації інвeстиційних програм і проeктів рeгіонального розвитку зросла у
30 разів (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка обсягів державних видатків на розвиток територіальних громад, млрд грн
Джерело: побудовано за даними [6]

Як видно з рисунку 2, об’єднані територіальні громади отримують фінансову підтримку
Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) для фінансування власних інвестиційних проектів
регіонального розвитку. У 2015 році бюджет ДФРР склав 2,9 млрд грн, 2016 р. – 3 млрд грн, 2017 р. –
3,5 млрд грн. Починаючи з 2016 року, уряд надає субвенцію на розвиток інфраструктури об’єднаних
територіальних громад. У 2016 році обсяг такої субвенції становив 1 млрд грн, а у 2017 році – 1,5.
Таким чином громади отримують кошти на відбудову соціальних об’єктів, реконструкцію та ремонт
вулиць, доріг, мостів, впровадження заходів з енергоефективності, створення центрів надання
адміністративних послуг, купівлю транспортних засобів тощо.
За даними Державної казначейської служби України, з одного мільярда гривень, виділених
державою коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, 95 % цих коштів вони вклали у оновлення
та будівництво доріг, будівель шкіл, дитячих садків, медичних закладів, у будівництво центрів надання
адміністративних послуг, спортивних споруд, освітлення вулиць, придбання спеціалізованої техніки
для комунальних потреб тощо. Все це – розвиток територій громад і створення якісніших умов
життєдіяльності для кожного їх мешканця, підвищення якості послуг [5].
За результатами виконання місцевих бюджетів за січень-квітень 2017 р. до загального фонду
місцевих бюджетів України надійшло 56,2 млрд грн. Це на 14,5 млрд грн або 34,9% більше, ніж у
відповідному періоді минулого року. Ріст забезпечено по усіх видах надходжень. Найвищі темпи росту
спостерігаються по єдиному податку – 2,4 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб – 9,1 млрд грн,
акцизному податку з роздрібної торгівлі – 1,0 млрд грн [2].
При цьому темпи росту доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад є вищими, ніж у
цілому по місцевих бюджетах. Якщо виокремити надходження власних доходів місцевих бюджетів
366-ти об’єднаних територіальних громад, то за звітний період вони зросли майже у 2 рази (2,2 млрд
грн) та склали 4,7 млрд грн. Такий стан виконання місцевих бюджетів дає можливість місцевим
органам влади забезпечувати функціонування закладів бюджетної сфери та самостійно вирішувати
питання розвитку громад [7].
Крім підтримки, яка надається громадам через державну субвенцію та Державний фонд
регіонального розвитку, у них є можливість залучати на реалізацію інфраструктурних проектів кошти
міжнародної фінансової допомоги. Але для отримання такої підтримки, необхідна підготовка якісних
проектів інфраструктурного розвитку та активна позиція керівництва громад.
Висновки з проведеного дослідження. Наведені вище дані дають змогу констатувати доволі
динамічний процес формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Наповнюються та
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зростають місцеві бюджети, а таким чином, розвиваються території за рахунок втілення
інфраструктурних проектів. Разом з тим зростає і відповідальність місцевого самоврядування. За
таких умов, органи самоврядного управління зобов’язані сумлінно виконувати власні та делеговані
повноваження для створення прийнятних умов для проживання, роботи та відпочинку населення.
Сьогодні основними завданнями, які має вирішити бюджетна децентралізація, повинні стати:
 по-перше, пошук резервів фінансових ресурсів, які б у повній мірі забезпечили фінансову
незалежність місцевих бюджетів та виконання всіх завдань і програм розвитку адміністративнотериторіальних одиниць;
 по-друге, доцільним є проведення детальних розрахунків на основі результатів науковопрактичних досліджень рівня збалансованості територіального розвитку, а також розробка економічно
обґрунтованих індикаторів задоволення мешканців населених пунктів об’єднаних територіальних
громад щодо послуг у сферах охорони здоров’я, освіти та отриманні публічних і соціальних послуг із
визначенням конкретних механізмів додаткового фінансового забезпечення цих сфер;
 по-третє, враховуючи, що основним джерелом наповнення місцевих бюджетів громад є
податок на доходи фізичних осіб, необхідно врегулювати державні і законодавчі механізми щодо
створення умов економічного розвитку територій (пільгове кредитування, гранти, державна підтримка,
державно-приватне партнерство), створення нових робочих місць, зростання добробуту громадян,
зокрема у сфері міжрегіонального співробітництва;
 по-четверте, треба застосовувати комплексний підхід і практичні розрахунки обсягу необхідних
видатків і наявних доходів у розрахунку на одного мешканця громади, виходячи із забезпечення не
тільки першочергових нагальних потреб громади (утримання закладів, охорони здоров’я,
інфраструктури, освіти, фінансування соціальних виплат, зарплат тощо), а й фінансування
перспективних проектів соціально-економічного розвитку з метою зростання добробуту та покращення
життя громадян.
Таким чином, розвиток процесів децентралізації в умовах реформування адміністративнотериторіального устрою в Україні, відкриває перспективи для самостійного розвитку місцевого
самоврядування, зокрема у напрямі вирішення питань підвищення добробуту громадян та
соціального-економічного розвитку суспільства в цілому, а також створює сприятливі умови
новоствореним органам влади на місцях для отримання необхідного обсягу фінансових ресурсів аби
забезпечити всі сторони життєдіяльності і розвитку відповідних територій.
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TYPES AND CRITERIA OF SHORT SUPPLY CHAINS
Постановка проблеми. Стратегічною метою продовольчої безпеки є надійне забезпечення
населення країни сільськогосподарською продукцією, сировиною і продовольством. Гарантією
досягнення продовольчої безпеки є стабільність переважно внутрішніх джерел продовольчих і
сировинних ресурсів, а також наявність необхідних запасів, в тому числі резервних фондів. Фізична та
економічна доступність заснована на досягнення певної рівноваги між виробництвом харчових
продуктів, їх реалізацією і споживанням. А обсяг споживання харчових продуктів залежить від доходів
споживачів, динаміки цін та фізичної наявності продовольства на ринку [1].
Вирішення даних питань передбачає підхід «знизу-догори», коли формуються ефективні місцеві
системи самозабезпечення продовольством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі забезпечення продовольчої безпеки
присвячено велику кількість наукових та фундаментальних досліджень. Разом з тим, переважна
більшість робіт присвячена вирішенню проблеми продовольчої безпеки на національному рівні без
врахування специфічних особливостей, переваг та недоліків формування продовольчого
забезпечення на місцевому рівні.
Дослідженням проблеми формування коротких ланцюгів постачання продовольства надають
великого значення в країнах ЄС, розуміючи значні переваги таких механізмів, в той час, як в Україні
дане питання практично залишається поза увагою дослідників. Зокрема, серед праць українських
науковців, які приділили увагу даному питанню, у відкритому доступі можна знайти праці Д.А. Іванова
[2], який дослідив загальні системні фактори впливу продукції на ланцюги поставок досліджувалися, та
В.С. Шванського [3], який визначив особливості формування ланцюгів поставок продовольчих товарів.
Вивчення набутого у світовій економіці досвіду формування та реалізації політики коротких
ланцюгів постачання з метою використання його в Україні набуває особливої актуальності в складній
еколого-економічній та соціальній ситуації, що характеризує сьогодні стан продовольчої безпеки в
державі, і вимагає глибоких досліджень теоретичних та прикладних аспектів цієї проблеми. Виходячи
з цього, важливим є критичне осмислення, узагальнення та систематизація існуючого досвіду з метою
подальшого розвитку теоретичних досліджень проблеми та напрацювання практичних рекомендацій
щодо формування стійкої продовольчої системи на місцевому рівні в Україні. Невирішеними
залишаються ряд проблем, зокрема потребують дослідження теоретичні аспекти визначальних ознак
(критеріїв) коротких ланцюгів постачання та відповідних їм рис.
Постановка завдання. Метою дослідження є встановлення основних критеріїв коротких
ланцюгів постачання та відповідних їм рис.
Виклад основного матеріалу дослідження. Переважна більшість науковців виділяють три
основних типи коротких ланцюгів постачання, в основу яких покладено певні форми зв’язку між
споживачем та виробником (рис. 1).
Обличчям до обличчя (Face-to-face): споживач безпосередньо купує продукт прямо від
виробника. Автентичність та довіра встановлюються через особисту взаємодію. Деякі науковці
відносять до такого типу ланцюга продаж продукції через мережу інтернет, хоча доволі
проблематично встановити, якою мірою інтернет-трейдинг може відтворити досвід покупки
безпосередньо від особи, яка виробила продукцію. Прикладами продажів за схемою «обличчям до
обличчя» є продажі безпосередньо у фермерських господарствах, власниками підсобного
господарства, через фермерські магазини, на фермерських ринках, продаж на дорогах.
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Рис. 1. Типи коротких ланцюгів постачання
Джерело: складено за даними [4; 5]

Просторова близькість (Spatial proximity): продукція реалізується в тому ж регіоні, де і
виробляється, а споживачі отримують інформацію про «місцевий» характер продукту в точці продажу.
Ця категорія збігається з категорією «обличчям до обличчя» і включає в себе ті самі торговельні
приміщення, що зазначені вище. Крім того, у цю категорію можуть входити спеціалісти роздрібної
торгівлі (хлібопекарні, м’ясники, бакалійні магазини), які продають «місцеву» продукцію, а також
туристична та готельна індустрія, які продають місцеві продукти (ресторани, паби, готелі та ін.). Ця
категорія може також включати забезпечення харчових продуктів у державному секторі, таких як
лікарні, школи, університети, будинки для безпритульних, в’язниці тощо, які продають або закуповують
місцеві продукти харчування. Даний тип також може включати розповсюдження місцевих харчових
продуктів у супермаркетах – це тенденція, яка, безумовно, зростає у Великій Британії та Франції, хоча
в даний час відсутня впевненість щодо можливостей поширення такої практики в Україні.
Просторова поширеність (Spatially extended): інформація про місце та процеси виробництва
повідомляється споживачам, які знаходяться за межами самого регіону виробництва, і які можуть не
мати особистого досвіду харчування в цьому регіоні. Усі типи торговельних площ потенційно є
придатними для цього типу коротких ланцюгів постачання. Інформація про продукт надається через
упаковку та просування бренда, використання сертифікації та законодавства для захисту продуктів з
чітким географічним походженням. Основними прикладами є PDO (захист позначеного походження)
або PGI (захищені географічні зазначення) [6]. Так законодавчо запроваджена система вирішує
проблему визначення «місцевої» продукції дещо інакше: не з точки зору конкретного географічного
місця знаходження виробника, а з точки зору відповідності місця виробництва продукції встановленим
критеріям. Тобто споживач може покластися не на те, чи був продукт виготовлений у визначеному
радіусі з точкою продажу (як у місцевій системі харчування), а на те, що він вироблявся в окремій зоні,
визначеній наявністю унікального поєднання ґрунтів, топографії, клімату та локальних навичок і знань.
Таким чином продукти, зареєстровані за такими схемами, можуть реалізовуватись не лише на
місцевому ринку – їх можна експортувати.
Європейська мережа розвитку сільської місцевості в своїй доповіді про короткі ланцюги
постачання [7] виділила три типи коротких ланцюгів постачання на основі їх індивідуальної або
колективної організації та ініціаторів (виробників та споживачів): прямі продажі фізичними особами,
колективні прямі продажі, партнерства виробників та споживачів.
Прямі продажі є найпростішою формою коротких ланцюгів постачання та передбачають пряму
взаємодію між фермером і споживачем. Вони можуть проходити безпосередньо на фермі, або,
наприклад, на фермерських ринках. Продукти харчування також можуть бути доставлені додому,
особливо в міських та приміських районах. Он-лайн шопінг – це ще одна форма прямого продажу.
Тобто прямі продажі ідентичні за змістом продажу за схемою «обличчям до обличчя».
Виробники також можуть співпрацювати, щоб продати свої продукти спільно окремим особам
або групам споживачів – це колективні прямі продажі. Такі продажі можуть бути організовані на фермі
або в місцевих торговельних точках. Місцеві продовольчі фестивалі або ярмарки також є гарною
можливістю для груп фермерів демонструвати та продавати свою продукцію. У більшості
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європейських країн організації виробників беруть участь у місцевих державних закупівлях для
постачання місцевих продуктів харчування шкільним закладам та іншим організаціям громадського
харчування.
Короткі ланцюги постачання також можна знайти у формі партнерських відносин між
виробниками та споживачами, коли між партнерами укладено письмові угоди. Прикладами таких
партнерств в сільському господарстві, яке підтримується громадою, є AMAP у Франції, RECIPROCO у
Португалії, GAS в Італії, SoLaWi у Німеччині [8].
Інший підхід полягає в тому, щоб класифікувати ланцюги харчування у двох широких категоріях:
 традиційні короткі ланцюги постачання, які, як правило, базуються на фермах, у сільській
місцевості, і, швидше за все, вони матимуть форму продажів на фермах через фермерські магазини,
продаж на придорожніх ринках або продаж на ринках виробників. Вони, як правило, використовуються
фермерськими сім’ями і часто застосовують традиційні та ремісничі методи;
 нетрадиційні короткі ланцюги постачання – це більш складні системи, що складаються з
спільних мереж виробників, споживачів та установ, але вони часто прагнуть підтримувати традиційні
методи ведення сільського господарства за допомогою нових моделей та соціальних інновацій. Форми
продажу включають: схеми доставки; фермерські магазини, розташовані в міських поселеннях;
колективні сільськогосподарські системи, що зазвичай розташовані або в місті, або на міських
околицях. Вони можуть розглядатися як місцеві ланцюги продовольства, якими керують та які
підтримують насамперед міські жителі [8].
Згідно з доповіддю, підготовленою Союзом фермерів Іспанії EHNE [7], короткі ланцюги
постачання можуть бути класифіковані на основі рівня компромісу (низький, середній та високий), які
можуть бути прийняті виробниками та споживачами у дев’яти категоріях (рис. 2).
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Рис. 2. Короткі ланцюги харчового забезпечення, класифіковані на основі рівня
компромісу, прийнятого виробниками та споживачами
Джерело: складено за даними [5; 9]

Окремо слід виділити підхід побудови коротких ланцюгів постачання за схемою «сільське
господарство, підтримане громадою (CSA)». CSA – це партнерство, в якому споживачі (зазвичай їх
називають членами) прямо впливають на рішення та роботу виробників, а також розділяють частку
ризиків та винагород від виробництва. Таким чином, споживачі безпосередньо пов’язані з фермою та
виробництвом продуктів харчування. Вони зазвичай купують частку сезонного врожаю на початковому
етапі, щоб покривати господарські витрати на рік і отримувати натомість частку свіжих, місцевих та
сезонних продуктів, вирощених за методами агроекологічного або органічного сільського
господарства. Переваги для фермера очевидні: більш стабільний та надійний дохід та тісніший зв’язок
з громадою. За оцінками [8], CSA надає їжу майже півмільйона європейців. З 22 країн світу Франція є
країною з найбільшою кількістю CSA, за нею йдуть Бельгія (138) та Італія (104). Можна також виділити
слова-маркери, які визначають значення їжі та системи розподілу продукції при коротких ланцюгах
постачання (рис. 3).
Існує велика різноманітність коротких ланцюгів постачання та місцевих продовольчих систем по
всьому ЄС, і майже всі види організації можна знайти в кожній частині ЄС. Різні варіанти можна знайти
в кожному організаційному типові: продаж одного виду продукту або цілого ряду продуктів;
кооперативи, добровільний сектор або приватний бізнес; продаж в інтернеті тощо.
Звіт про наукову та політичну діяльність у рамках JRC, що складається з даних 84
ілюстративних випадків різних типів коротких ланцюгів постачання по всій Європі, показує деякі
загальні тенденції. Традиційні схеми фермерських господарств частіше трапляються в державахчленах, які приєдналися до ЄС з 2004 року та Середземноморських країн. Така схема також
застосовується до традиційних маркетингових схем, таких як фермерські ринки. Сільське

110

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

господарство, яке підтримується громадою, більше представлено у Північно-Західній Європі (зокрема,
у Великобританії, Франції та Бельгії) [8].

Рис. 3. Слова-маркери, які визначають значення їжі та системи розподілу продукції при
коротких ланцюгах постачання
Джерело: складено за даними [5]
Основними продуктами, що продаються через короткі ланцюги постачання, є свіжі фрукти та
овочі, продукти тваринного походження, свіжі та готові (головним чином м’ясні), а також молочні
продукти. Більшість коротких ланцюгів постачання характеризуються повним або частковим методом
органічного виробництва, але вони не завжди сертифіковані. Деякі країни-члени розробили
національні схеми маркування, такі як FARMA у Великобританії, загальнонаціональна марка
фермерських ринків. Етикетки також можуть бути регіональними або місцевими. Щодо розміру, то
короткі ланцюги постачання можна розділити на дві основні групи: з одного боку, існує велика кількість
невеликих схем (менше 10 виробників і не більше 10 працівників/волонтерів), включаючи
мікропідприємства (один виробник безпосередньо продає власну продукцію); з іншого, існує кілька
великих систем, що включають багатьох фермерів (понад 100), особливо в Північно-Західній
Європі [4].
Згідно з іншим дослідженням, якість продукції в Європі сприймається по-різному. У Північній та
Західній Європі критерії якості, як правило, стосуються екологічної стійкості та добробуту тварин, тоді
як у Східній та Центральній Європі якість харчових продуктів пов’язана з сільською традицією,
місцевими знаннями та культурою. У Південній Європі це більше контекст виробництва, який визначає
якість: культуру, традиції, клімат, ґрунт та місцеві знання [8].
Систематизувавши усі результати дослідження дефініції «короткі ланцюги постачання», можемо
визначити основні їх критерії та відповідні їм риси (рис. 4).
Розвиток різних форм та типів коротких ланцюгів постачання дозволяють вирішити завдання
поліпшення харчування на місцевому рівні та отримати додатковий позитивний вплив для
формування моделі сталого розвитку сільських територій.
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Рис. 4. Визначальні ознаки коротких ланцюгів постачання
Джерело: розроблено автором

Для формування загального бачення, сприяння реалізації стратегій, розроблених з урахуванням
фактичних даних, а також узгодженої взаємодії на основі комплексних, міжгалузевих дій необхідним є
більш ефективне управління продовольчими системами на всіх рівнях.
Висновки з проведеного дослідження. Критичний аналіз підходів науковців до визначення
типів коротких ланцюгів постачання показав, що воно здійснюється за наступними класифікаційними
ознаками: формами зв’язку між споживачем та виробником (обличчям до обличчя, просторова
близькість, просторова поширеність); традиційні та нетрадиційні; на основі рівня компромісу,
прийнятого виробниками та споживачами; сільське господарство, підтримане громадою (CSA).
Встановлено, що визначальними ознаками коротких ланцюгів постачання з відповідними їм
рисами є: відстань (географічна, соціальна та економічна близькість); комунікації (безпосередній обмін
інформацією); види продажу (прямі, колективні та партнерства); розмір (великі та невеликі схеми
SFSC); якість продукції (переважно органічна, екологічно стійка); кількість посередників (відсутні або
не більше одного); рівень компромісу (низький, середній та високий).
Література
1. Сахненко А. О. Доступність продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої
безпеки країни. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2014. Вип. 39. С. 91-97.
2. Иванов Д. А. Управление цепями поставок. СПб.: Издательство Политехнического
университета, 2009. 660 с.
3. Шванський В. С. Особливості формування ланцюгів поставок продовольчих товарів.
Науковий вісник Херсонського державного університету, сер. : Економічні науки, 2014. Вип. 7(4).
С. 14-17.
4. Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU / M. Kneafsey, L. Venn, U. Schmutz
et al. 2013. URL: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6279. (дата звернення: 08.01.2018).

112

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

5. Galli F. Brunori G. Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. 2013. URL:
http://orgprints.org/28858/. (дата звернення: 08.01.2018).
6. Barham E. Translating Terroir: The Global Challenge of French AOC Labeling. Journal of Rural
Studies. 2003. № 19. С. 27–38.
7. Peters R. Local Food and Short Supply Chains. EU Rural Review. European Network for Rural
Development. 2012. № 12.
8. Augère-Granier M.-L. Short food supply chains and local food systems in the EU. EPRS. 2016.
URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf.
(дата звернення: 08.01.2018).
9. Mundubat. Circuitos Cortos de comercialización en Euskal Herria. Mundubat. 2012. URL:
http://baserribizia.info/index.php/euskalherria/ekimenak/4134-dossier-sobre-circuitoscortos-decomercializaccion-en-euskal-herria. (дата звернення: 08.01.2018).
References
1. Sakhnenko, A.O. (2014), “Food availability in the context of country food security”, Problemy
pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury, Issue 39, pp. 91-97.
2. Ivanov, D.A. (2009), Upravleniye tsepyami postavok [Supply Chain Management], Publishing
house of Polytechnic University, St. Petersburg, Russia, 660 p.
3. Shvanskyi, V.S. (2014), “Features of the formation of supply chains of food products”, Naukovyi
visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, Issue 7(4), pp. 14-17.
4. Kneafsey, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., Bos, E., Sutton,
G., Blackett, M. (2013), Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. JRC Scientific and
Policy Reports. available at: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6279 (access date January
08, 2018)
5. Galli, F., Brunori, G. (eds.) (2013), Short Food Supply Chains as drivers of sustainable
development.
Evidence
Document.
Laboratorio
di
studi
rurali
Sismondi,
available
at:
http://orgprints.org/28858/ (access date January 08, 2018)
6. Barham, E. (2003), “Translating Terroir: The Global Challenge of French AOC Labeling”, Journal of
Rural Studies, no. 19, pp. 27–38.
7. Peters, R., ed. (2012), “Local Food and Short Supply Chains. EU Rural Review”, European
Network for Rural Development, no.12.
8. Augère-Granier, Marie-Laure (2016), “Short food supply chains and local food systems in the EU”,
EPRS,
available
at:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI
(2016)586650_EN.pdf (access date January 08, 2018)
9. Mundubat, (2012), “Circuitos Cortos de comercialización en Euskal Herria”, available at:
http://baserribizia.info/index.php/euskalherria/ekimenak/4134-dossier-sobre-circuitoscortos-decomercializaccion-en-euskal-herria (access date January 08, 2018).
Стаття надійшла до редакції 20.01.2018 р.
Рецензент : д.е.н., професор Миколаївського національного
аграрного університету О.І. Котикова

113

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

УДК 331.5 : 351 : 331.103.1 (477)
Переверзєва А.В.,
канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки,
природних ресурсів і економічної теорії
Запорізький національний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ СТВОРЕННЯ
РОБОЧИХ МІСЦЬ У ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
Pereverzieva A.V.,
cand.sc.(econ.), associate professor at the department of
international economics, natural resources and economic theory,
Zaporizhzhya National University

METHODICAL APPROACH TO DETERMINING THE VALUE FOR
CREATION OF WORKPLACES IN UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
Постановка проблеми. Активізація процесів децентралізації у національній економіці є
поштовхом до прискорення процесу утворення об’єднаних територіальних громад. Станом на
01.01.2018 р. в Україні вже створено 665 громад. Лідерами стали Полтавська, Дніпропетровська,
Житомирська, Волинська, Хмельницька та Тернопільська області [1]. Сучасні економічні реалії
свідчать про те, що зайнятість населення в громадах коливається в межах 45-50 %. Тобто половина
працездатного населення є безробітними, що породжує низку соціальних проблем: зниження рівня
життя, зростання кількості злочинів, виникнення соціальних конфліктів та інше. Одним із дієвих
способів вирішення цієї нагальної проблеми є створення нових робочих місць, що дозволять
збільшити рівень зайнятості та зменшити негативні наслідки від безробіття. Враховуючи обмеженість
фінансових можливостей об’єднаних територіальних громад, вкрай важливо визначити вартість
створення нових робочих місць та зміну рівня самодостатності громади за рахунок збільшення
власних доходів внаслідок додаткової зайнятості населення. Адже стимулом до створення нових
робочих місць є збільшення власних доходів громади, і, відповідно, зростання рівня їх
самодостатності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність збалансування ринку праці за рахунок
створення нових робочих місць доведено в працях В. Близнюка, А. Колота, Г. Кулікова, Л. Лісогор,
І. Петрової [2-6] та інших. Вчені досліджують питання досягнення рівноважного стану на ринку праці,
оптимальну кількість працівників, роль інвестиційно-інноваційної діяльності у забезпеченні зайнятості.
Питанням вдосконалення інструментів державного регулювання зайнятості та створення нових
робочих місць займалися такі вчені, як В. Бевз, І. Бондар, Л. Ткаченко [7-8] та інші. Зазначені науковці
зосереджували увагу на проблемах та перевагах створення нових робочих місць та підкреслювали
необхідність розробки заходів щодо забезпечення високопродуктивної зайнятості.
Питання щодо методичних підходів розрахунку кількості нових робочих місць на національному
рівні розглядали у своїх працях С. Кожем’якіна, С. Мазуров [9] та інші.
Проте питання визначення вартості створення нових робочих місць та їх вплив на власні доходи
об’єднаних територіальних громад залишаються недостатньо вивченими. Це обумовлює необхідність
здійснення системного дослідження щодо визначення вартості створення нових робочих місць, та їх
вплив на рівень самодостатності об’єднаних територіальних громад.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методичного підходу до визначення
вартості створення нових робочих місць у об’єднаних територіальних громадах та їх вплив на рівень
самодостатності.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розрахунок вартості
створення нових робочих місць є вкрай необхідним, оскільки фінансові ресурси є обмеженими.
Економічний суб’єкт приймає рішення, порівнюючи «витрати-вигоди», тобто на користь створення
нового робочого місця тільки в тому випадку, якщо вигоди від нього будуть вищими, ніж витрати на
його створення. Щоб обґрунтувати доцільність створення робочого місця, необхідно розрахувати його
вартість.
В національній економіці у 2002 р. були прийняті певні нормативи, які визначають вартість
створення одного робочого місця залежно від сфери діяльності (табл. 1).
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Таблиця 1
Розрахунок вартості одного робочого місця за сферами, 2016 р.
Вартість одного робочого
місця з нормативами,
тис. грн
(2002 р.)

Вартість одного робочого
місця із врахування
інфляції, тис. грн
(2016 р.)

Сільське господарство

150,2

169,7

Торгово-обслуговуюча

18,05

20,4

Соціальна (освіта, охорона здоров’я, культура)
Джерело: складено автором за даними [10]

70,7

79,9

Сфера зайнятості

В таблиці 1 нами виокремлено сільське господарство, торгово-обслуговуючу сферу та
соціальну, враховуючи загальноприйняту структуру зайнятості в об’єднаних територіальних громадах.
Для того, щоб привести у відповідність вартість 2002 р. до 2016 р. використаємо показник рівня
інфляції (табл. 2)
Таблиця 2
Визначення рівня інфляції, 2016 р.
Рік

Рівень інфляції, %

2003

108,2

2004

112,3

2005

110,3

2006

111,6

2007

116,6

2008

122,3

2009

112,3

2010

109,1

2011

104,6

2012

99,8

2013

100,5

2014

124,9

2015

143,3

2016
середній рівень інфляції
(середнє геометричне)
Джерело: складено автором за даними [11]

112,4
113,0

На основі даних таблиці 2 визначаємо середній рівень інфляції як середнє геометричне, яке
дозволяє гармонізувати низькі і високі значення показника інфляції за роками. Таким чином отримали
вартість створення одного робочого місця у 2016 р. із врахування інфляції: у сільському господарстві –
169,7 тис. грн, у торгово-обслуговуючий сфері – 20,4 тис. грн та у соціальній – 79,9 тис. грн.
Для практичного визначення вартості створення нових робочих місць та їх вплив на
самодостатність громад розглянемо зайнятість на прикладі 4–х об’єднаних територіальних громад
Запорізької області: Смирновська сільська громада, Гірсівська сільська громада, Веселівська селищна
громада, Водянська сільська громада (табл. 3).
Дані таблиці 3 показують, що найбільша кількість зайнятих спостерігається у сільському
господарстві, наступне місце посідає торгово-обслуговуюча галузь та на останньому місці – соціальна.
В якості ідеальної моделі розглядаємо 95% зайнятості. Оскільки, за визначення Міжнародної
організації праці (МОП), будь-яка економічна система, в тому числі громада характеризується
природним рівнем безробіття, яке складає 5-6%, тому зайнятість буде складати 94-95%. Ми
розглядаємо максимальне значення 95% (табл. 4).
Найбільше відхилення від «ідеальної» моделі спостерігається у Веселівській селищній громаді –
1544 особи та Смирновській сільській громаді – 1531 особа (табл. 4).
Визначимо розрахункову кількість нових робочих місць об’єднаних територіальних громад
(табл. 5).
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Таблиця 3
Зайнятість населення громади за видами за сферами

Торговельнообслуговуюча
сфера

Сільське
господарство

Соціальна сфера

Сфера зайнятості населення

% від загальної
кількості
працездатного
населення

Громада

осіб

Працездатне
населення (робоча
сила), осіб

№ з/п

Зайняті

28

146

472

12

50

194

408

114

69

2132

1401

555

69

374

505

131

Смирновська сільська
2275
630
громада
Гірсівська сільська
2
1432
716
громада
Веселівська селищна
4
5928
4088
громада
Водянська сільська
6
1465
1010
громада
Джерело: складено автором за даними [12-13]
1

Таблиця 4
Реальна та «ідеальна» зайнятість населення об’єднаних територіальних громад
№ з/п

Громада

Зайнятість, осіб

«Ідеальна»
зайнятість

Відхилення, осіб

Di

1

Смирновська сільська громада

630

2161

1531

2

Гірсівська сільська громада

716

1360

644

3

Веселівська селищна громада

4088

5632

1544

1010

1392

382

4

Водянська сільська громада
Джерело: розраховано автором самостійно

Таблиця 5
Розрахункова кількість нових робочих місць об’єднаних територіальних громад
Розрахункова кількість нових робочих місць, Q р

Сфера зайнятості населення, % E i
Торговельнообслуговуюча
сфера

Сільське
господарство

Соціальна
сфера

Торговельнообслуговуюча
сфера

Сільське
господарство

23
27

75

2

355

1147

29

57

16

175

367

103

52

34

14

805

529

210

141

191

50

37
50
13
Джерело: розраховано автором самостійно

Соціальна
сфера

У таблиці 5 розраховано рівень зайнятості за сферами у відсотках від загальної кількості
зайнятих. На основі розрахунків таблиці 4 було визначено кількість робочих місць, які потрібно
створити у кожній громаді для досягнення «ідеального» стану. У нашому дослідженні розрахункова
кількість нових робочих місць визначається:
Ei
Q р  Di 
,
(1)
100 %
Q р – розрахункова кількість нових робочих місць;

D i – дефіцит (відхилення від «ідеальної» моделі) у кількості зайнятих;
E i – зайняті у i-й сфері, у %.
Тобто передбачається, що у кожній сфері потрібно створити таку кількість нових робочих місць,
котра відповідає структурі зайнятості, яка склалася у громаді.
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Наступним кроком є визначення вартості створення нових робочих місць у об’єднаних
територіальних громадах за сферами зайнятості (табл. 6).
Таблиця 6
Вартість створення нових робочих місць
Розрахункова
кількість нових
робочих місць
№
з/п

Громада

Торговельнообслуговуюча
сфера

Сільське
господарство

Соціальна
сфера

Торговельнообслуговуюча
сфера

Сільське
господарство

Соціальна
сфера

Всього,
тис. грн

Загальна вартість створення робочих місць
для досягнення «ідеального» стану, тис. грн

1

Смирновська сільська громада

355

1147

29

7236,1

194664,8

2329,6

204230,5

2

Гірсівська сільська громада

175

367

103

3560,3

62307,8

8194,8

74062,9

3

Веселівська селищна громада

805
529
Водянська сільська громада
141
191
Джерело: розраховано автором самостійно

210

16415,7

89763,9

16738,1

122917,7

50

2882,5

32388,4

3954,7

39225,7

4

Відхилення, осіб

Власні доходи, млн
грн

Власні доходи на 1
зайнятого, млн грн

Додатковий обсяг
власних доходів, млн
грн

Всього власних
доходів («ідеальна
модель»), млн грн

1

Смирновська сільська громада

630

1531

5,2

0,0083

12,6

17,8

2

Гірсівська сільська громада

716

644

10,7

0,0149

9,6

20,3

3

Веселівська селищна громада

4088
Водянська сільська громада
1010
Джерело: розраховано автором самостійно

1544

54,2

0,0133

20,5

74,7

382

5,5

0,0054

2,1

7,6

№ з/п

Громада

Зайнятість, осіб

На основі проведених розрахунків можна визначити обсяг збільшення власних доходів
об’єднаної територіальної громади за рахунок створення нових робочих місць (табл. 7).
Таблиця 7
Вартість створення нових робочих місць

4

№ з/п

Громада

Власні доходи,
млн грн

Всього власних
доходів
(«ідеальна
модель»), млн
грн

Витрати, млн грн

Дефіцит, млн грн
(«реальна
модель»)

Дефіцит, млн грн
(«ідеальна
модель»0

Результати розрахунків у таблиці 7 показують, що за рахунок створення нових робочих місць у
громад є можливості збільшити власні доходи, а саме: Смирновська сільська громада – на 12,6 млн
грн (242,3%), Гірсівська сільська громада – на 9,6 (89,7 %), Веселівська селищна громада на 20,5
(37,8 %), Водянська сільська громада – 2,1 (38,2 %).
Збільшення власних доходів сприяє зменшенню дефіциту бюджетів об’єднаних територіальних
громад (табл. 8).
Таблиця 8
Збільшення власних доходів за рахунок створення нових робочих місць

1

Смирновська сільська громада

5,2

17,8

27,1

21,9

9,3

2

Гірсівська сільська громада

10,7

20,3

20,3

9,6

0

3

Веселівська селищна громада

54,2

74,7

68,5

14,3

-6,2

Водянська сільська громада
5,5
Джерело: розраховано автором самостійно

7,6

10,2

4,7

2,6

4
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В результаті створення нових робочих місць збільшується обсяг власних доходів об’єднаних
територіальних громад, і, відповідно, зростає рівень їх самодостатності (рис. 1).

Рис. 1. Власні доходи об’єднаних територіальних громад за реальною та «ідеальною»
моделлю
Джерело: побудовано автором самостійно

Розрахунки, представлені у таблиці 8 та на рисунку 1 показують, що внаслідок створення нових
робочих місць зростає обсяг власних доходів громади, і, відповідно, зменшується дефіцит бюджету.
Так, наприклад, за рахунок додаткової зайнятості дефіцит бюджету у Смирновській сільській громаді
зменшився з 21,9 млн грн до 9,3 млн грн, тобто на 57,5 %, а у Водянській з 4,7 млн грн до 2,6 млн грн –
44,7 %. Ще кращих результатів досягли Гірсівська сільська громада, в якій витрати дорівнюють
доходам та Веселівська селищна громада, що має профіцит 6,2 млн грн.
Висновки з проведеного дослідження. В результаті проведеного дослідження можна
підсумувати, що створення нових робочих місць в об’єднаних територіальних громадах є вкрай
необхідним, оскільки не тільки вирішує проблему зменшення рівня безробіття, а й підвищує рівень
самодостатності. При цьому вартість створення нових робочих місць є меншою, ніж обсяг додаткових
власних доходів, які утворюються внаслідок збільшення зайнятості. Тобто позитивним наслідком є
фінансова самодостатність громади. Крім того, підвищення рівня зайнятості зменшує ймовірність
виникнення негативних соціальних наслідків. З точки зору громади, створення нових робочих місць
сприяє збалансованості ринку праці та можливості підвищення рівня заробітної плати.
Таким чином, оцінка вартості створення нових робочих місць об’єднаних територіальних громад
підтвердила доцільність їх створення для підвищення рівня самодостатності та добробуту населення
громади.
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DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY IN UKRAINE
Постановка проблеми. Кількість енергії, що надходить за тиждень від Сонця до поверхні
Землі, перевищує енергію, одержану від світових запасів нафти, газу, вугілля та урану. В зв’язку з тим,
розвиток сонячної енергетики є одним із першочергових завдань сьогодення. Сонячна енергетика та
енергозбереження – це є загальносвітова тенденція. Лідерами за обсягами генерації сонячної
електроенергії донедавна були Німеччина, США і Великобританія, а вже в 2015 році їх випередили
Японія і Китай. У подальшому передбачається, що Індія стане другою країною в світі за обсягами
виробництва сонячної електроенергії. Активно розвивається сонячна енергетика в Мексиці, Чилі,
Австралії, Бразилії, Пакистані [1].
За останні тридцять років вартість електроенергії, яку отримують від сонячних батарей
зменшилась більш ніж у сто разів. Сонячні енергетичні панелі для встановлення на даху і стінах
будинків вже випускаються серійно і є у вільному продажу. Наприклад, у Німеччині діє урядова
програма, що надає податкові пільги виробникам сонячних батарей, які монтуються на дахах будинків.
Прийнято закон, згідно з яким кожен громадянин має право отримати безвідсоткову позику у банку для
придбання сонячних батарей потужністю від 3 до 5 кіловат [1]. У США середньорічний приріст
потужності сонячної енергетики становить приблизно 30% [1]. Україна за кліматичними умовами
належить до регіонів із середньою інтенсивністю сонячної радіації, кількість якої на одиницю площі
2
протягом року становить 1000-1350 кВт×год/м [1]. Реалізовані в останні роки експериментальні
проекти показали, що в умовах України кожного року виробляється теплової енергії на 500–600
2
кВт×год/м [1]. Приймаючи до уваги продуктивність сонячних установок для умов України, щорічні
ресурси сонячного гарячого водопостачання та опалення можуть скласти 28 млрд кВт×год теплової
енергії [1]. З огляду на це, дослідження аспектів розвитку сонячної енергетики в Україні є дуже
актуальною проблемою.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспектам ефективного розвитку економіки з
використанням сонячної енергетики присвячена низка робіт вітчизняних вчених [1–5].
С.Ф. Єрмілов, В.М. Геєць та інші вважають [1], що «сьогодні всі зусилля Уряду мають бути
спрямовані на недопущення технічного та технологічного відставання України від розвинених держав
світу щодо використання сонячної енергетики».
І.М.Сотник, О.В. Харчишина, Є. В. Коваленко у своїй роботі [2] зазначають, що «субсидії не
зацікавлюють їх отримувачів в енергозбереженні, ними запропоновано реформувати систему субсидій
для стимулювання енергоефективних змін у домогосподарствах за дотримання норм соціального
захисту населення».
М.П. Ковалко, С.П. Денисюк, В.А. Жовтянський, М.М. Кулик, Б.С. Стогній [3; 4] пропонують
«використати значні кошти, які направляються на субсидіювання підприємств житлово-комунального
сектору, для впровадження енергозберігаючих заходів, тим самим, будуть створюватися необхідні та
достатні передумови для зниження енергоємності національної економіки, зростання реальних
доходів населення, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг, збільшення
кількості робочих місць і поліпшення екологічної ситуації».
М.В. Гнідий і О.Є. Маляренко проаналізували п’ять груп чинників, які безпосередньо впливають
на енергозбереження, а саме «технологічні, структурні, економічні, правові та організаційні» [5]. Учені
встановили, що на «визначення теоретичного потенціалу енергозбереження впливають перші три
групи чинників – технологічний, структурний та економічний відповідно до рівнів управління
економікою» [5]. Однак у вищезазначених наукових працях недостатньо досліджено напрями розвитку
сонячної енергетики в Україні, яка може бути складовою частиною енергетичної безпеки країни.
Постановка завдання. Метою роботи є дослідження аспектів розвитку сонячної енергетики в
Україні з метою підвищення економії викопних джерел енергії та енергетичної безпеки країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сонячні електростанції найбільш ефективні в
районах із високим рівнем сонячної радіації та малою хмарністю. Їх ККД може досягати 20%, а
потужність 100 МВт. В Україні є сприятливі кліматичні умови для використання сонячної енергії,
оскільки її енергетичний потенціал еквівалентний 6 млн т у. п. і його використання дозволило б
3
замінити 5 млрд м природного газу [4].
Перша промислова сонячна електростанція (СЕС-5) була побудована в Криму в 1985 р. біля с.
Щолкіно потужністю 5 МВт. За 10 років роботи вона дала 2 млн кВт×год. електроенергії. Однак в
середині 90-х років її закрили. До 2010 року в Україні не було побудовано жодної потужної сонячної
електростанції. Лише в 2011 році в країні запрацювали сонячні батареї потужністю 67,55 МВт.
Зокрема, в Криму був побудований потужний сонячний парк, який є одним із найбільших у Європі.
За темпами розвитку фотовольтаїки наша країна вийшла в перші ряди. Австрійська компанія
Activ Solar у Сакському районі (АР Крим) ввела в експлуатацію сонячну електростанцію «Омао Солар»
потужністю 20 МВт. Вона складається з 90 тис. кристалічних сонячних модулів, які розташовані на
площі 40 га. Електростанція забезпечує електроенергією 5 тис. домашніх господарств [6]. Компанія
Activ Solar у 2011 році в селищі Охотніково (Сакський р-н АР Крим) побудувала сонячну
електростанцію потужністю 80 МВт, яка за потужністю займає третє місце в Європі. В кінці 2011 року
біля с. Перово (АР Крим) завершено будівництво сонячної електростанції потужністю 100 МВт. [6].
Після пілотного проекту у Родніковому розпочалося будівництво сонячних електростанцій у різних
регіонах України. Наприклад, у Вінницькій області у січні 2012 року розпочала роботу сонячна
електростанція потужністю 35 кВт, яка була встановлена на даху виробничого будинку Гніванського
шиноремонтного заводу.
У липні 2012 року компанія «Енергоінвест» (Вінницька область) побудувала сонячну
електростанцію потужністю 1,875 МВт, а у серпні 2012 року компанія «Сонячна енергія плюс» ввела в
експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 5,4 МВт, яка розташована в Ужгородському районі
Закарпатської області. Фотоелектричні панелі щорічно виробляють близько 4,8 млн кВт х год
електроенергії і забезпечують енергією понад 1,3 тис. домогосподарств із щомісячним споживанням
300 кВт×год [6].
У жовтні 2012 року група компаній «Ekotechnik Praha» (Чехія) ввела в експлуатацію сонячну
електростанцію в с. Ясенівка Ярмолинецького району Хмельницької області. Її потужність становить 1
МВт. Група компаній планує підвищити її потужність до 5 МВт. Електростанція займає земельну
ділянку площею 2,5 га, яка буде розширена до 10 га. Станція буде виробляти 2,3 тис. кВт×год на
рік [7].
ТзОВ «Еко-Оптіма» спільно з чеськими інвесторами побудувала у грудні 2012 року на території
приміського с. Ралівка Самбірського району першу на Львівщині сонячну електростанцію потужністю
1,1 Мвт. Вона складається з 3888 сонячних елементів.
У грудні 2012 року компанія «Енергоінвест» ввела в дію 4 чергу Гальжбіївської сонячної
електростанції (Вінницька обл.). Загальна потужність 4 черг становить 1,264 МВт [6].
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У 2013 р. Холдинг Martifer Solar (Португалія) побудував сонячні електростанції в
Томашпільському та Бершадському районах (Вінницька обл.) потужністю 4,5 МВт і 7 МВт відповідно. У
2013 р. ТОВ «Геліос Енерджі» завершило будівництво сонячної електростанції потужністю 3,993 МВт
в с. Радча Тисменицького району Івано-Франківської області.
Потужність сонячних електростанцій в Україні, починаючи з 2010 року зростає від 10 МВт до 568
МВт у 2016 році [7; 8].
В с. Антонівці (Херсонська обл.) у 2016 році в школі встановлено систему електричних сонячних
батарей, які повністю покривають потреби в електроенергії та опалюванні навчального закладу.
Надлишки енергії передаються до централізованої системи і викуповуються державою за «зеленим»
тарифом.
Необхідно зазначити, що фотоелектричні батареї забезпечують електричною енергією маяк на
острові Зміїному (рис. 1) [9].

Рис. 1. Фотоелектрична система енергопостачання на о. Зміїний потужністю 10 кВт
Джерело: подано за даними [9]

У IV кварталі 2015 року в Україні були введені в експлуатацію 3 нові потужні сонячні
електростанції. Зокрема, компанія «Еко-Оптіма» в кінці 2015 року закінчила будівництво другої черги
сонячної електростанції «Самбір-2» (Львівська обл.), в результаті її потужність збільшилася до 5 МВт.
Сонячні модулі для електростанції забезпечила компанія TrinaSolar [10].
У 2016 році в Україні вперше побудована сонячна електростанція з поворотною системою
(трекерами) потужністю 2,7 МВт. Трекери (270 шт.) були виготовлені компанією «Українські Системи
Солар». Генеральний менеджер компанії Jinko Solar Френк Ніедорф заявив, що український ринок
сонячної енергетики є найбільш успішним і компанія буде вкладати кошти в побудову в Україні
сонячних електростанцій нового покоління [7].
Статистичні дані підтверджують перспективність розвитку сонячної енергетики в Україні. На
01.03. 2016 року по «зеленому» тарифу було використано 1492 МВт потужності сонячних
електростанцій. Побудова в Україні сонячних електростанцій упродовж 2011–2017 років представлена
в таблиці 1 [8].
За цей час у нашій країні введено в експлуатацію низку сонячних електростанцій і збільшено їх
потужність. Використання сонячної енергії на виробництві та побуті дає можливість забезпечити
потреби в електроенергії та водночас стати споживачам незалежними від генеруючих компаній і
зовнішніх умов. Розвиток сонячної енергетики в нашій країні зробить українську енергетику більш
конкурентоспроможною. Міжнародне агентство з відновлювальних джерел енергії (IRENA) зробило
висновок, що підвищене використання сонячної енергії у період до 2030 року зменшить загальні
витрати української енергетичної системи. З огляду на це, буде спостерігатися позитивний вплив на
екологію та стан здоров’я населення, оскільки знижується рівень смогу та зменшується обсяг викидів
шкідливих речовин.
Україна прискорює ріст виробництва електричної енергії на основі сонячної енергії. У 2016 році
Уряд розпочав будівництво об’єктів із виробництва відновлювальної енергії із загальною потужністю
120,6 МВт, 99,1% із них – це об’єкти сонячної енергетики [11]. Якщо Україна відновить контроль над
підприємствами з виробництва сонячної електричної енергії (загальною потужністю 408 МВт), які вже
існують у незаконно анексованому Криму, то загальна потужність відновлювальної енергетики в країні
сягне 1,6 ГВт [12]. На сьогоднішній день в Україні впроваджується низка проектів у галузі сонячної
енергетики, які фінансуються іноземними компаніями. Зокрема, канадська фірма TIU будує в Нікополі
(Дніпровська обл.) сонячні батареї вартістю 10 мільйонів євро. Нікопольський сонячний енергетичний

122

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

комплекс буде мати потужність 10,5 МВт і є першим інвестиційним проектом, який буде реалізований
у рамках Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною [12].
Таблиця 1
Сонячні електростанції України
№
п/ п
1.

Місце розташування,
область

Потужність,
МВт
67,5

Вінницька

Ведення в експлуатацію,
роки
2012–2016

2.

Дніпровська

8,06

2013–2016

3.

Донецька

1,02

2014

4.

Закарпатська

28,41

2012–2017

5.

Запорізька

23,52

2012–2017

6.

Ів- Франківська

29,0

2013–2017

7.

Київська, м. Київ

8,4

2013–2017

8.

Кропивницька

37,1

2012–2016

9.

Крим

219,01

2011–2012

10.

Луганська

15,01

2012

11.

Львівська

25,03

2013 – 2017

12.

Миколаївська

87,07

2013–2017

13.

Одеська

187,5

2012–2017

14.

Рівненська

0,5

2016

15.

Сумська

5,6

2017

16.

Тернопільська

1,58

2014

17.

Харківська

30,27

2012–2014

18.

Херсонська

178, 3

2012–2016

19.

Хмельницька

25,1

2012–2016

20.

Черкаська

0,28

2012–2016

26,0

2012–2016

21.

Чернівецька
Джерело: складено авторами за даними [8]

Електрична енергія, вироблена в країні з сонячної енергії, має особливе значення для
енергетичної безпеки України. Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», відновлювальна енергетика повинна
досягнути рівня 25 % у загальній структурі виробництва електричної енергії. За даними Міністерства
енергетики та вугільної промисловості в Україні потужними джерела електричної енергії є вугілля
(30%), природний газ (28,9%), ядерна енергетика (25,5%), а також нафта та нафтопродукти
(11,6%) [13].
Розвиток сонячної енергетики в нашій країні можна розглядати як провідника інновацій в
енергетичній галузі, оскільки Україна пропонує привабливі можливості для міжнародних гравців.
Політика уряду в галузі сонячної енергетики сприяє створенню більш децентралізованої, розподіленої,
більш безпечної та стійкої мережі генерування електроенергії. Щорічний приріст потужностей
становить близько 40-50% на рік [11]. У 2010 році сумарна потужність всіх сонячних станцій становила
40,3 ГВт, а вже в 2015 році вона досягла 230 ГВт [9]. Лише за 2016 рік в експлуатацію було введено
сонячних електростанцій потужністю 76 ГВт [8]. Сонячна енергетика, на думку аналітиків компанії
Shell, повинна стати «нафтою 21 століття» [10]. За прогнозами фахівців, вже до 2070 року енергія
Сонця стане основним джерелом електрики на землі, а до початку наступного століття за своїми
обсягами сонячна енергетика в 3,5 раза перевищуватиме нафтову галузь, і в 6 разів – атомну [13].
Енергія сонячного випромінювання фактично невичерпна і є безкоштовним ресурсом. Сучасні
технології дозволяють отримувати сонячні панелі, які при мінімальних експлуатаційних витратах і
обслуговуванні забезпечать генерацію електрики як мінімум на 30 років. Кількість сонячного
випромінювання на квадратний метр поверхні Землі в більшості областей України перевершує
аналогічні показники Німеччини, яка є одним із світових лідерів у галузі сонячної енергетики.
Сприятливе правове поле стимулює інвестування в сонячну енергетику, а зелений тариф, за
яким держава викуповує електрику, вироблену сонячними електростанціями, є один із найвищих в
Європі. Постійне зростання вартості електроенергії робить виправданим інвестиції в генерацію
сонячної електрики. Необхідно зазначити, що зараз можна говорити про паритет цін між
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альтернативною і традиційною електроенергетикою. Використання поворотних (рухливих) двовісних
трекерів дозволяє підвищити річне виробництво сонячної електроенергії на 30-40 %. Собівартість
сонячної електроенергії вже зараз нижча за тарифи на електрику в загальній мережі. Устаткування,
встановлене компанією Рентехно, забезпечить собівартість 1 кВт×год. в межах 5-7 євроцентів
залежно від географії та потужності станції. Термін окупності інвестицій залежно від типу і потужності
сонячної станції становить 5-7 років, а для приватних (домашніх) сонячних електростанцій – до 10
років. Сонячні електростанції мають низькі експлуатаційні витрати, оскільки потребують мінімальну
кількість обслуговуючого персоналу за рахунок високої автоматизації і незначних витрат на
техобслуговування [10].
Необхідно зазначити, що на широке впровадження сонячної енергетики у виробництво та побут
впливають такі чинники, а саме:
- запровадження у практику механізмів стимулювання виробничої діяльності у сфері розробки та
виготовлення сонячних установок (надання субсидій, пільг та звільнення від податків);
- розробка, впровадження у практику сучасних, новітніх сонячних батарей; створення на
державному рівні структур, які будуть сприяти розвитку та впровадженню сонячної енергетики як у
виробництво, так і в побут;
- створення інформаційної бази даних щодо розробки нових зразків сонячних установок і
методів використання сонячної енергії в різних сферах економіки країни;
- проведення реклами та маркетингу щодо використання сонячної енергії та роз’яснювальної
роботи з населенням [11].
Водночас Україна пропонує привабливі можливості для міжнародних інвесторів. Політика
держави у галузі відновлювальної енергетики сприяє створенню децентралізованої, безпечної та
стійкої мережі генерування електроенергії. Стрімкий розвиток технологій використання сонячної
енергії вивів енергетичну галузь на новий якісний рівень. Спостерігається зростання ефективності
сонячних панелей при одночасному здешевленні технологій та розширенні сфер їх застосування [12].
В Україні згідно Національного плану дій із відновлюваної енергетики на період до 2020 року
сонячна енергетика має досягти 2,3 ГВт (при показниках 1 кварталу 2017 р. в 590 МВт) та 5 ГВт до
2035 року відповідно до проекту Енергостратегії [13]. Досягнення планових показників залежить
передусім від державних гарантій щодо стимулювання розвитку енергетичного сектору економіки та
інвестиційного клімату в країні.
Висновки з проведеного дослідження. Енергія сонячного випромінювання фактично
невичерпна і є безкоштовним ресурсом. Політика Уряду в галузі сонячної енергетики сприяє
створенню більш децентралізованої, розподіленої, безпечної та стійкої мережі генерування
електроенергії. Щорічний приріст потужностей становить близько 40-50% на рік. Застосування новітніх
сучасних технологій використання сонячної енергії виводить енергетичну галузь країни на новий
якісний рівень. Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність» електрична енергія, вироблена в країні сонячними
електростанціями, має особливе значення для енергетичної безпеки України.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі, коли аграрна сфера зазнала масштабних
інституціональних трансформацій, актуалізувалися проблеми раціоналізації землекористування.
Резонансністю відзначаються заходи щодо реформування відносин власності на земельні ресурси,
особливо при впровадженні нових організаційно-правових форм аграрного природокористування.
Виявлено, що законотворець, відмовившись від розроблення проектів землеустрою та перехід
на принцип розмежування земель «на основі закону», не врахував принципу повсюдності місцевого
самоврядування, тим самим обмеживши права громад щодо розпорядження землями, що спричинило
недоодержання коштів місцевими бюджетами. Очевидно, що потрібно змінювати підходи щодо
інституціоналізації прав держави на земельні ресурси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу економіко-правових моделей реєстрації
прав держави на земельні ресурси присвячено праці таких дослідників, як Базилевича В. Д. [1],
Базилевича К. С. [1], Гражевської Н. І. [1], Попова В. М. [1]. Мартином А. Г. [2–4] розглядається
проблема формування державної регуляторної політики у сфері ринкового обороту речових прав на
земельні ділянки у контексті загальної економічної теорії регулювання.
Але це питання не повною мірою є вивченим та не запропоновано дієвих шляхів удосконалення
існуючої ситуації.
Постановка завдання. Метою дослідження є детальний аналіз повноважень органів державної
влади та місцевого самоврядування та пропозиції щодо їх перерозподілу і запровадження принципу
субсидіарності й спроможності місцевих громад.
Завданнями дослідження є: аналіз існуючого розподілу повноважень між органами влади та
місцевого самоврядування; пропозиції щодо концепції функціонування спеціалізованої установи з
управління НААН України; визначення варіанту делегування повноважень між органами державної
влади та місцевого самоврядування щодо управління земельними ресурсами шляхом запровадження
принципу субсидіарності й спроможності місцевих громад.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до статті 133 Конституції України
систему адміністративно-територіального устрою України становлять: Автономна Республіка Крим,
області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Це положення створило ситуацію, коли
повноваження міських, сільських та селищних рад поширюються тільки на територію у межах
відповідних населених пунктів й не охоплюють території між ними.
Таке становище суперечить статті 140 Основного Закону. Адже місцеве самоврядування немає
змоги самостійно розв’язувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України й
реалізовувати принцип спроможності місцевого самоврядування. Для реалізації своїх прав потрібно
передати у комунальну власність більшу частину державних земель, крім земель, що належать до
земель оборони; зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; на яких розташовані будівлі,
споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності; що знаходяться в постійному
користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної
академії наук України, державних галузевих академій наук.
Значна частина земель сільськогосподарського призначення державної власності нині
сконцентрована у підприємствах, установах та організаціях Національної академії аграрних наук
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України, метою якої є наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу. Ці землі
досить часто використовуються з недостатньою ефективністю [6; 7]. Лише невелика частина їх
(близько 97 900 га) є важливим ресурсом, який дав би змогу активізувати науково-дослідну діяльність
у галузі [5]. Тому пропонується для раціонального управління активами НААН України передати
управління трасту, з метою та в інтересах відповідної особи – бенефіціарія. Довірчий власник щодо
третіх осіб виступає як власник, який несе відповідальність перед засновником трасту і бенефіціарієм
за належне використання майна та його зберігання. Також у структурі трасту доцільним було б
передбачити наявність спеціальної особи (custodian), у повноваження якої буде входити контроль за
його діяльністю.
Місцеве самоврядування – це право громад розпоряджатися землями. Однак треба звернути
увагу на те, що в Україні є зона відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення громадян, яка
виникла внаслідок радіоактивного забруднення. На цій території потрібно заборонити створення
громад і подальше управління цією територією.
Для забезпечення реалізації принципу повсюдності необхідно також застосовувати принцип
субсидіарності, згідно з яким районним та обласним радам передаються повноваження щодо
управління лише ті, що не можуть бути реалізовані міськими, сільськими і селищними радами, а не
навпаки, які діють нині. Такі делегування повинні прийматися відповідними рішеннями рад базового
рівня й безпосередньо мають бути визначені законами.
Інституціоналізм, або інституціонально-соціологічний напрям розглядає економіку як систему, в
якій відносини між господарюючими суб’єктами формуються під впливом не тільки економічних, але і
правових, політичних, соціологічних і соціально-психологічних факторів. Об’єктами вивчення для них є
«інститути», під якими вони розуміють державу, корпорації, профспілки, а також правові, морально
етичні норми, звичаї, менталітет, інстинкти людей та ін. [1].
Інституціоналізація прав держави на земельні ресурси – це передусім належна відповідно до
чинного законодавства реєстрація прав на земельні ресурси держави з метою задоволення
суспільних потреб.
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
від 1 липня 2004 року за № 1952-IV передбачено обов’язковість державної реєстрації прав у
Державному реєстрі прав. Згідно зі статтею 3, речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що
підлягають державній реєстрації, виникають із моменту такої реєстрації. Проте частка зареєстрованих
земель державної власності у загальній структурі мінімальна.
Як видно з даних табл. 1, за майже три роки було зареєстровано загалом 3 485 630 речових
прав на земельні ділянки (близько 21% від загальної кількості зареєстрованих у ДЗК). Із них лише 1%
припадає на землі державної власності, 4 – комунальної й 95% приватної. Державні реєстратори в
2014 році затрачали 1,6 доби на первинну реєстрацію земельних ділянок, а в 2015-му – 1,8 доби [8].
Таблиця 1
Інформація про реєстрацію прав на землю у Державному реєстрі прав по роках і
кварталах

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

518029

350210

283822

283673

318417

224724

312566

372720

2015

414087

2014

311673

Кількість
зареєстрованих
земельних ділянок

2013

95709

Показник

Джерело: сформовано за даними статистичного щорічника [8]

Станом на 1 грудня 2015 року в Державному земельному кадастрі зареєстровано 16 661 051
земельних ділянок загальною площею 41 812 127,76 га, що становить 69% усієї території, однак тільки
22,6% земель державної власності. Дані щодо 11,8 млн земельних ділянок (28,9 млн га) були
перенесені із Реєстру земель, який існував до набрання чинності змін до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [8]. Але моніторинг даних
щодо зареєстрованих земельних ділянок державних підприємств у ДЗК та Держреєстрі не
проводився.
Відповідно до статті 24 Земельного кодексу України державні сільськогосподарські
підприємства, установи та організації використовують земельні ділянки на праві постійного
користування для науково-дослідних, навчальних цілей і ведення товарного сільськогосподарського
виробництва без визначення строку. Чинним законодавством не встановлено передачі цих земель у
користування (оренда, суборенда, емфітевзис). Такі суб’єкти підприємницької діяльності сплачують
єдиний податок четвертої групи з 1 га ріллі, сіножатей і пасовищ у розмірі 0,81% від нормативної
грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища і багаторічні насадження) з

127

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

урахуванням коефіцієнта індексації, встановленого станом на 1 січня звітного року згідно з розділом
ХІІ Податкового Кодексу України.
Така ситуація свідчить про економічно неефективне використання наявних ресурсів державними
підприємствами. Започаткування практики управління наявними ресурсами через спеціалізовану
інституцію дало б можливість передавати землі в користування (оренду та суборенду) за відповідну
плату. Нині втрати держави становлять різницю між прогнозним розміром орендної плати та розміром
податкового навантаження, яке сплачують землекористувачі.
Державними підприємствами, установами й організаціями, що входять до сфери управління
Мінагрополітики України, використовується близько 44% земель на праві постійного користування без
належного оформлення правовстановлюючих документів, що становить 33447,97 га [9].
Як показує статистика, лише 1% земель державної власності належним чином зареєстровані у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, тобто близько 35 тис. ділянок [8]. З огляду на
таку ситуацію необхідно вдосконалювати існуюче правове регулювання державної реєстрації.
Причиною зазначеного вище є те, що підприємства, установи та організації державного сектора
економіки не сформували земельних ділянок, тим самим унеможливили реєстрацію речового права у
зв’язку з недостатнім фінансуванням. Наявність таких земель призводить до втрат надходжень і
неефективного використання земельних ресурсів.
Статтею 125 Земельного кодексу України встановлено, що право постійного користування
виникає з моменту державної реєстрації цього права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень. Незареєстровані відповідно до чинного законодавства земельні ділянки
спричиняють виникнення титульного ризику, адже держава не володіє інформацією щодо наявних
ресурсів, їхнього обліку і тому втрачає значні доходи. Для виправлення існуючої ситуації та з метою
впорядкування обліку юридичних осіб пропонується проведення інвентаризації державного майна і за
їхніми результатами формування й надання відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної
власності, а також реєстрації права власності на нерухоме майно й оформлення земельних ділянок
Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято наказ за № 201 від 2 червня
2015 року «Про проведення інвентаризації державного майна, оформлення права власності на об’єкти
нерухомого майна та права користування земельними ділянками».
Висновки з проведеного дослідження. Пропонується передати у комунальну власність
земельні ділянки державної власності, крім земель, що належать до земель оборони; зон відчуження
та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи; на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна
державної власності; що знаходяться в постійному користуванні органів державної влади, державних
підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій
наук. У зоні відчуження і безумовного відселення заборонити створення громад.
Запропоновано закріпити на законодавчому рівні принципи субсидіарності й спроможності
місцевих громад внесення змін до галузевого закону «Про місцеве самоврядування» та інших
нормативно-правових документів, які регулюють це питання.
Обґрунтовано наукові підходи щодо раціонального управління земельними активами НААН
створенням трасту, який передаватиме землі сільськогосподарського призначення державної
власності в оренду із подальшим використанням одержаних коштів на підтримку аграрної науки та
освіти.
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ANALYSIS OF LABOR REMUNARATION POLICY IN THE
EDUCATION SECTOR FROM THE POINT OF VIEW THE DECLINE
LABOR CONCEPT
Постановка проблеми. У теорії та практиці імплементації концепції гідної праці чільне місце
посідають питання оплати праці. Гідна оплата праці є важливою складовою концепції гідної праці.
Заробітна плата, яку одержують наймані працівники, посідає основне місце у створенні належних
умов для відтворення їхньої здатності до праці, професійного зростання, забезпечення якості життя.
Від її розміру залежить добробут найманих працівників та їхніх родин. Розмір заробітної плати
визначає можливості людини задовольняти потреби, розвиватися, зміцнювати здоров’я та
підтримувати працездатність, що, безперечно, є пріоритетним з погляду концепції гідної праці.
З-поміж очікуваних результатів реалізації Програми гідної праці МОП для України на 2016-2019
роки – розроблення та введення в дію політики щодо заробітної плати та доходів з наголосом на рівні
можливості [14]. Задекларована політика заробітної плати та доходів спрямована на розв’язання
трьох основних проблем ― заборгованості з виплати заробітної плати, неадекватного рівня
мінімальної заробітної плати та ґендерного розриву в оплаті праці чоловіків і жінок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань гідної оплати праці
займалися вчені: В. Антонюк [2], Н. Волгін [3], О. Дороніна [8], Т. Кір’ян [9], Т. Перегудова [11],
А. Федченко [15], О. Шемяков [16], Т. Юзько [17] та ін. Праці вчених присвячені питанням розробки
змістових характеристик, що розкривають сутність гідної оплати праці (заробітної плати), а також
аналізу політики оплати праці на національному рівні з погляду реалізації концепції гідної праці.
Незважаючи на інтерес науковців до питань гідної праці, зокрема її оплати, а також підвищений
інтерес до цієї проблематики з боку державних органів влади, політичних діячів, інститутів
громадянського суспільства, поняття ―гідної оплати праці‖ залишається не достатньо дослідженим,
потребує розробки інструментарій оцінювання політики оплати праці з погляду гідної праці на різних
рівнях, а також опрацювання рекомендацій щодо імплементації концепції гідної праці в практику
оплати праці.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад,
що розкривають зміст поняття ―гідна оплата праці‖, розробка індикаторів оцінювання політики оплати
праці з погляду реалізації концепції гідної праці на галузевому рівні та аналіз політики оплати праці у
сфері освіти за розробленими індикаторами та стандартами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поширеним є трактування гідної заробітної плати
як заробітної плати, що забезпечує розширене відтворення людського та трудового потенціалу,
економічну свободу найманому працівникові та його родині [1]. За такого підходу єдиною ознакою
гідної оплати праці є її рівень.
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Т. Юзько розглядає гідну оплату праці з позицій її можливості забезпечити працівникові гідний
рівень життя [17, с. 21].
Звужений погляд до тлумачення поняття ―гідна заробітна плата‖ притаманний Т. Кір’ян,
Ю. Кулікову та В. Сафонову, які останню розглядають як адекватний заробіток в умовах мотивованої
продуктивної праці [9, с. 25].
Концепція гідної заробітної плати, на думку А. Федченко, передбачає забезпечення такого її
рівня, який сприяє подоланню бідності та зменшенню нерівності [15, с. 120].
Спільним для наведених підходів є апелювання до єдиного критерію гідної оплати праці – її
рівня, що нівелює значущість інших характеристик, зокрема об’єктивної диференціації, своєчасності
виплати, прозорості, конкурентності тощо.
Ширше тлумачить поняття ―гідна оплата праці‖ Н. Волгін. Під останньою вчений пропонує
розуміти не тільки її відповідний рівень в номінальному та реальному обчисленні, але й гідну
організацію, сучасні форми та системи, культуру і справедливість формування та нарахування,
своєчасність виплати та ін. [3].
Близьким до розглянутого є підхід до трактування категорії «гідна оплата праці»,
запропонований В. Антонюк. Науковець пропонує її розглядати в двох аспектах: 1) як певний рівень
оплати праці окремих працівників, що забезпечує нормальне відтворення робочої сили й можливості
розвитку людського потенціалу родини працівника, є адекватним його трудовим зусиллям та
кваліфікації; 2) як відповідну систему оплати праці, яка забезпечує дотримання соціально-трудових
прав найманих працівників, є справедливою та здійснюється з використанням сучасних досягнень
організації заробітної плати на підприємствах і в установах [2, с. 7].
Від звуженого підходу до розгляду поняття ―гідна оплата праці‖ відходить також О. Дороніна,
виокремлюючи такі її характерні риси, як рівень заробітної плати, що відповідає світовим стандартам і
вартості життя; справедлива заробітна плата стосовно інших працівників; відповідність кількості та
якості праці; своєчасність виплати [8]. Зважаючи на перелічені науковцем риси, гідна оплата праці
характеризується не тільки рівнем, а і справедливістю, об’єктивністю диференціації та своєчасністю
виплати.
Заслуговує на увагу підхід Т. Перегудової, яка пропонує тлумачити гідну оплату праці як
складову гідної праці, що спрямована на дотримання основних функцій: відтворювальної,
стимулювальної, оптимізаційної та соціальної [11, с. 36]. Позитивним є те, що автор також відходить
від звуженого підходу до трактування гідної оплати праці й акцентує увагу на комплексному підході,
що передбачає необхідність виконання заробітною платою усіх функцій.
Гідна оплата праці, на думку О. Шемякова, створює умови для попередження виникнення
конфліктів у соціально-трудовій сфері; поліпшує якість життя найманих працівників; сприяє розвитку
людського потенціалу; активізує розвиток виробничої демократії [16].
Як бачимо, більшість науковців відходить від звуженого розуміння концепту гідної оплати праці,
апелюючи до принципів справедливості в розподілі благ та доповнюючи базові характеристики
інноваційними та ринковими компонентами.
Пропонуємо розглядати гідну оплату праці як організаційно-економічний механізм визначення
основних параметрів заробітної плати, що забезпечує: гідний рівень винагороди; справедливий
розподіл граничного продукту, створеного найманим працівником, між власником і працівником;
об’єктивну диференціацію заробітної плати; своєчасну виплату заробітної плати; транспарентність;
неупереджене ставлення до працівників; задіяння ринкових і договірних елементів регулювання
розміру та структури винагороди, а також використання інноваційних підходів до формування різних
складників заробітної плати.
Для оцінювання поточного стану та тенденцій розвитку політики оплати праці через призму
реалізації принципів гідної праці має бути сформований інструментарій та система індикаторів
(показників, критеріїв), що характеризують гідну оплату праці. На основі узагальнення різних підходів
до виокремлення індикаторів гідної оплати праці та з урахуванням сформульованих концептуальних
засад щодо її трактування нами сформовано набір індикаторів оцінювання політики оплати праці з
погляду реалізації концепції гідної праці на галузевому рівні, які наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Індикатори оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації концепції гідної праці
на галузевому рівні
Індикатор
1
Темпи зростання реальної заробітної плати у виді економічної діяльності (галузі), %
Співвідношення середньої заробітної плати у виді економічної діяльності (галузі) із середнім
рівнем заробітної плати в економіці країни
Частка працівників, які одержують заробітну плату, нижчу від прожиткового мінімуму, від
загальної чисельності працівників у виді економічної діяльності (галузі)
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продовження табл. 1
1
Частка працівників, які одержують заробітну плату за межею бідності, у виді економічної
діяльності (галузі)
Частка основної заробітної плати у фонді оплати праці у виді економічної діяльності (галузі), %

2
Немає

Заборгованість з виплати заробітної плати у виді економічної діяльності (галузі), грн

Немає

Урегулювання питань політики оплати праці під час колективних переговорів щодо укладення
галузевої угоди відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди»
Співвідношення кількості зобов’язань соціальних партнерів щодо оплати праці відповідно до
чинної галузевої угоди порівняно з кількістю зобов’язань, передбачених попередньою галузевою
угодою
Кількість положень галузевої угоди щодо оплати праці, які містять вищі зобов’язання соціальних
партнерів порівняно із зобов’язаннями, передбаченими попередніми галузевими угодами
Співвідношення кількості положень галузевої угоди щодо оплати праці, які містять конкретні
зобов’язання (цифри, суми, відсотки, документи, процедури, програми), до загальної кількості
зобов’язань соціальних партнерів щодо оплати праці, %
Використання аналітичних методів оцінювання посад і робіт (процедури грейдування) під час
розроблення тарифних умов оплати праці відповідно до галузевої угоди
Використання гнучких моделей оплати праці (встановлення не стабільних тарифних ставок,
окладів, посадових окладів для відповідних професій, посад, кваліфікаційних груп, грейдів, а їх
диференціація за рівнями чи встановлення діапазону) відповідно до галузевої угоди
Співвідношення тарифної ставки робітника 1-го розряду та мінімальної заробітної плати
(прожиткового мінімуму) відповідно до галузевої угоди
Співвідношення тарифних ставок робітника останніх розрядів і тарифних ставок робітників 1-го
розряду відповідно до тарифних сіток, які містить галузева угода
Співвідношення посадових окладів перших керівників підприємств (їх заступників) і посадових
окладів технічних службовців з найнижчими посадовими окладами відповідно до схем посадових
окладів, які містить галузева угода
Співвідношення між тарифними ставками робітників двох суміжних розрядів, посадовими
окладами професіоналів, фахівців, технічних службовців двох суміжних категорій,
кваліфікаційних груп, посадовими окладами керівників та їхніх заступників (додержання порогу
відчутності) відповідно тарифних сіток схем посадових окладів, які містить галузева угода, %
Відповідність переліку, розмірів та порядку виплати надбавок і доплат відповідно до галузевої
угоди вимогам трудового законодавства, умовам генеральної угоди
Наявність в галузевій угоді положень щодо запровадження систем участі персоналу в прибутку
та (чи) в акціонерному капіталі на підприємствах виду економічної діяльності (галузі)
Наявність в галузевій угоді положень щодо запровадження соціальних пакетів на підприємствах
виду економічної діяльності (галузі)
Наявність в галузевій угоді положень щодо запровадження програм соціального страхування
(медичного, недержавного пенсійного, життя, від нещасних випадків тощо) на підприємствах
виду економічної діяльності (галузі)
Частка виконаних соціальними партнерами положень (зобов’язань, домовленостей) галузевої
угоди щодо оплати праці, від загальної їх кількості, %
Джерело: складено автором
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Одним з найважливіших показників, що характеризує політику оплати праці, є розмір та
динаміка реальної заробітної плати. Динаміку номінальної та реальної заробітної плати у сфері
освіти в Україні протягом 2010-2016 рр. наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Динаміка номінальної та реальної заробітної плати у сфері освіти в Україні протягом
2010-2016 рр.
Показник
Номінальна заробітна плата
у сфері освіти, грн
Індекс цін до 2010 р., %

Рік
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1884

2077

2532

2696

2745

3132

3769

108,65

100,3

111,76

166,69

169,37

2330,46

2687,98

2456,07

1878,91

2225,31

121,18

115,34

91,37

76,50

118,44

100
108
Реальна заробітна плата у
сфері освіти, грн
1884
1923,15
Темпи зростання реальної
заробітної плати, %
–
102,08
Джерело: складено автором на основі [10]
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Якщо номінальна заробітна плата у сфері освіти протягом 2010-2016 рр. мала тенденцію до
зростання, то темпи зростання реальної заробітної плати не відзначилися стійкою позитивною
тенденцією, а в 2014 та 2015 рр. у зв’язку зі значними інфляційними процесами реальна заробітна
плата у сфері освіти суттєво знизилася, що негативно характеризує політику оплати праці.
Наступний індикатор оцінювання політики оплати праці – співвідношення середньої заробітної
плати у виді економічної діяльності (галузі) із середнім рівнем заробітної плати в економіці країни.
За рівнем заробітної плати освіта належить до видів економічної діяльності з найнижчим рівнем
оплати, причому протягом 2010-2016 рр. відставання заробітної плати у сфері освіти порівняно із
середнім рівнем заробітної плати в економіці України збільшилося. Якщо співвідношення середньої
заробітної плати в освіті із середнім рівнем заробітної плати в економіці України в 2010 р. дорівнювало
0,84, то в 2016 цей показник знизився до 0,73 [10].
Важливим показником, що характеризує політику оплати праці, є частка працівників, які
одержують заробітну плату, нижчу від прожиткового мінімуму. Протягом 2010-2016 рр.
простежується позитивна динаміка цього показника: у 2006 частка працівників, які одержували
заробітну плату, нижчу від прожиткового мінімуму у сфері освіти, дорівнювала 6,4 %, а в 2016 – 2,9 %
[10], тобто кількість таких працівників дещо зменшилась. Разом з тим прожитковий мінімум на сьогодні
не є дієвим соціальним стандартом, а отже, зазначений показник не віддзеркалює рівень
матеріального добробуту працівників й наявність умов для повноцінного відтворення робочої сили.
Отже, показники рівня та динаміки заробітної плати у сфері освіти негативно характеризують
політику оплати праці з погляду забезпечення гідної праці. Низький рівень винагороди за працю, що не
забезпечує розширене відтворення робочої сили, суттєве відставання заробітної плати освітян від
оплати праці в інших видах економічної діяльності демотивує працівників, призводить до втрати в них
інтересу до трудової діяльності як способу отримання доходів. Політика низької заробітної плати у
сфері освіти призводить до пошуку працівниками роботи в інших видах економічної діяльності з
вищим рівнем трудових доходів.
Як свідчать дані Держстату України, частка основної заробітної плати у сфері освіти є низькою
– у 2016 р. вона становила 56,2 % [10], що негативно характеризує політику оплати праці. Оскільки
основна заробітна плата має постійний характер, то структура заробітної плати не сприяє
формуванню у працівників сфери освіти відчуття стабільності, захищеності, що може виступити
значним демотиваційним чинником.
Важливим показником оцінювання політики оплати праці є заборгованість з виплати
заробітної плати. Найбільше значення показник заборгованості з виплати заробітної плати у сфері
освіти мав у період загострення економічної кризи в Україні у 2015 р. – 29,3 млн грн. У 2017 р. цей
показник дорівнював 5,7 млн грн [10]. Наявність заборгованості негативно характеризує політику
оплати праці з погляду забезпечення гідної праці, оскільки це унеможливлює задоволення навіть
мінімальних потреб працівників.
Щодо рівня врегулювання принципів і норм реалізації політики оплати праці Галузевою угодою
між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 20162020 рр. відповідно до законодавства, то результати оцінювання наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Оцінка рівня врегулювання питань щодо оплати праці Галузевою угодою у сфері освіти
на 2016–2020 рр. відповідно до законодавства
Принципи та норми реалізації політики оплати праці, що
мають бути врегульовані галузевою угодою відповідно до ст. 8
Закону України «Про колективні договори і угоди»
Мінімальні гарантії заробітної плати відповідно до кваліфікації
на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі
Мінімальні розміри доплат і надбавок з урахуванням
специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій
працівників

Норми Галузевої угоди у
сфері освіти на 20162020 рр.
—

Оцінка рівня
врегулювання
(так, ні,
частково)
ні

Житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування

6.1.2 – 6.1.4, 6.1.6, 6.3.4 –
6.3.9, 6.3.18, 6.3.20,
6.3.21, 6.3.23
6.3.2, 6.3.10, 6.3.11,
6.3.14 – 6.3.17, 6.3.19,
6.3.22, 6.3.24
—

Організація оздоровлення і відпочинку

—

ні

Умови зростання фондів оплати праці

—

ні

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці

—

ні

Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків
Джерело: складено автором на основі [4; 12]

6.2.9

Мінімальні соціальні гарантії, компенсацій, пільг у сфері праці
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Угода

Зобов’язання
Міністерства
освіти і науки
України

Спільні
зобов’язання/
сторони
домовилися

Галузева угода на
9
9
2007-2009 рр.
Галузева угода на
8
7
2011-2015 рр.
Галузева угода на
8
10
2016-2020 рр.
Джерело: складено автором на основі [4; 5; 6]

Рекомендації сторін
керівникам закладів
освіти та науки

Зобов’язання ЦК
профспілки

Разом

Як свідчать дані табл. 3, не всі принципи та норми реалізації політики оплати праці, що мають
бути врегульовані угодою на галузевому рівні відповідно до законодавства, унормовані галузевою
угодою у сфері освіти. У чинній угоді бракує норм щодо встановлення для підприємств галузі
(підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної
сітки та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. Ці питання регламентовані в
односторонньому порядку Кабінетом Міністрів України, хоча мають бути предметом колективних
переговорів. Частково врегульованими є норми щодо мінімальних розмірів доплат і надбавок з
урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників. Частину доплат
і надбавок також регламентовано нормативними актами Кабінету Міністрів України. У галузевій угоді у
сфері освіти бракує також норм щодо житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування,
організації оздоровлення та відпочинку, умов зростання фондів оплати праці.
Порівняння кількості зобов’язань щодо оплати праці сторін галузевих угод у сфері освіти,
укладених у період з 2007 до 2016 рр., наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Кількість зобов’язань щодо оплати праці сторін галузевих угод у сфері освіти, укладених
у період з 2007 до 2016 рр.

10

3

31

20

8

43

25

8

51

Як свідчать дані табл. 4, кількість зобов’язань щодо оплати праці сторін галузевих угод у сфері
освіти має тенденцію до збільшення, що загалом можна вважати позитивною практикою з погляду
реалізації принципів гідної праці щодо її оплати. Значно збільшилась кількість зобов’язань профспілки,
зокрема за рахунок посилення контролю та оцінки додержання в установах та організаціях трудового
законодавства й виконанням договірних гарантій з оплати праці, активізації інформаційної,
координаційної та консультаційної діяльності.
Кількість зобов’язань головним чином збільшилася за рахунок рекомендацій сторін галузевої
угоди керівникам закладів освіти та науки, що вказує на децентралізацію колективно-договірного
регулювання оплати праці. З одного боку, в умовах актуалізації підвищення автономії закладів освіти
це можна вважати позитивним кроком. З іншого боку, виконання тих чи тих зобов’язань щодо оплати
праці закладами освіти та науковими установами бюджетної сфери перед найманими працівниками
залежать від фінансових можливостей, які своєю чергою залежать від фінансування державою.
Крім того домовленості сторін носять рекомендаційний, а не обов’язковий характер, що не
зобов’язує керівників закладів освіти та науки їх виконувати, а це негативно характеризує колективнодоговірне регулювання оплати праці. Негативним є той факт, що окремі норми, передбачені
законодавством [13] та генеральною угодою [7], яких обов’язково мають додержуватися усі
підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та організаційно-правової
форми діяльності, у Галузевій угоді на 2016-2020 рр. вони носять рекомендаційний характер. Це
стосується установлення доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування,
виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи
(п. 6.3.6), оплати за роботу в нічний час (п. 6.3.7), за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та
вихідні дні (п. 6.3.9), своєчасної виплати заробітної плати (п. 6.3.11), здійснення компенсації втрати
частини заробітної плати через порушення термінів її виплати (п. 6.3.14), здійснення індексації
грошових доходів (п. 6.3.15) тощо.
Наступним індикатором оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації концепції гідної
праці на галузевому рівні є кількість положень галузевої угоди щодо оплати праці, які містять вищі
зобов’язання соціальних партнерів порівняно із зобов’язаннями, передбаченими попередніми
галузевими угодами. Порівняльний аналіз галузевих угод у сфері освіти на 2011-2015 та 2016-2020
рр. засвідчив, що норми галузевої угоди на 2016-2020 рр. практично дублюють положення
попередньої угоди. Винятком є кілька положень рекомендаційного характеру щодо встановлення
керівниками закладів освіти та науки окремих виплат (підвищених розмірів основної заробітної плати,
доплат, надбавок, премій тощо) для деяких категорій працівників. Разом з цим переважна частина цих
положень передбачена чинним законодавством.
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З метою оцінки рівня розвитку колективно-договірного регулювання трудових доходів визначимо
співвідношення кількості положень галузевої угоди щодо оплати праці, які містять конкретні
зобов’язання (цифри, суми, відсотки, документи, процедури, програми), до загальної кількості
зобов’язань соціальних партнерів щодо оплати праці. Із 51 зобов’язання соціальних партнерів щодо
принципів і норм реалізації політики трудових доходів у сфері освіти, передбачених галузевою угодою
на 2016–2020 рр. – лише 23 (45 %) містять конкретні зобов’язання. Решта положень мають загальний
характер, не містять чітких зобов’язань чи розмірів відповідних виплат. Брак конкретних інструментів і
відсутність відповідальних осіб за реалізацію відповідних положень створює підстави для невиконання
сторонами домовленостей, неможливості здійснити контроль за реалізацією зобов’язань і покарати
осіб, винних у порушенні норм.
Як ми вже з’ясували, в чинній галузевій угоді у сфері освіти бракує норм щодо встановлення для
підприємств галузі мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної
тарифної сітки та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. Визначення
основної заробітної плати у сфері освіти здійснюється на основі єдиної тарифної сітки, яка
затверджена постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» [13].
Однією з характеристик єдиної тарифної сітки є брак об’єктивної методики оцінювання
складності обов’язків і робіт працівників бюджетної сфери та професійних стандартів (кваліфікаційних
характеристик професій і посад) для окремих галузей бюджетної сфери, що ставить під сумнів
об’єктивність віднесення професій і посад до розрядів єдиної тарифної сітки. Це своє чергою вказує
на брак об’єктивної диференціації основної заробітної плати.
Єдина тарифна сітка має жорсткі рамки, кожному розряду встановлено стабільні тарифні
ставки, оклади, посадові оклади для відповідних професій, посад. Єдина тарифна сітка також не
враховує галузевих особливостей та специфіки організацій, установ і закладів. Останні позбавлені
можливостей індивідуалізувати заробітну плату працівників з урахуванням результатів праці,
досягнень, досвіду роботи, рівня компетентності тощо.
Характерною особливістю єдиної тарифної сітки є надзвичайно малий її діапазон (1 : 4,5),
оскільки нею охоплено усі категорії працівників. Для 25-розрядної тарифної сітки такий діапазон є
мізерним і не забезпечує об’єктивної диференціації заробітної плати працівників. Між розрядна
різниця усіх розрядів єдиної тарифної сітки менша від 10 %. Це вказує на неврахування відмінностей в
складності праці, відповідальності, рівні кваліфікації працівників двох суміжних розрядів, а отже,
необ’єктивність диференціації посадових окладів, окладів і тарифних ставок працівників. Зазначене
негативно характеризує політику оплати праці у сфері освіти з погляду забезпечення гідної оплати
праці.
Наступний індикатор оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації концепції гідної
праці на галузевому рівні – відповідність переліку, розмірів та порядку виплати надбавок і доплат
відповідно до галузевої угоди вимогам трудового законодавства, умовам генеральної угоди.
Розміри та порядок виплати надбавок і доплат відповідно до галузевої угоди у сфері освіти на 20162020 рр. відповідають вимогам трудового законодавства та умовам генеральної угоди. Разом з тим,
негативним, як нами вже зазначалося, є те, що окремі з них носять рекомендаційний характер, тобто
сторони угоди не зобов’язують, а рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки їх
виплачувати.
Одним із основних показників оцінки договірного регулювання оплати праці є міра виконання
соціальними партнерами положень галузевої угоди. Щодо зобов’язань стратегічного характеру, які
містить галузева угода у сфері освіти на 2011-2015 рр., то більшість з них залишилась не виконаною з
огляду на дублювання їх в галузевій угоді на 2016-2020 рр. Щодо інших зобов’язань, то їх виконання
потрібно досліджувати окремо в кожному закладі освіти.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз політики оплати праці у сфері освіти з погляду
реалізації концепції гідної праці в Україні засвідчив наявність низки негативних явищ і тенденцій,
зокрема низького рівня заробітної плати, незадовільної структури та диференціації доходів, низького
рівня розвитку договірних засад у сфері освіти тощо. Наявна політика трудових доходів призводить до
девальвації престижності педагогічної та наукової діяльності, втрати людського капіталу у сфері
освіти, поглиблення соціальної нерівності й зниження заінтересованості персоналу в результатах
праці.
Неефективність політики трудових доходів та недосконалість інституціональних засад
обумовлюють потребу в удосконаленні організаційно-економічного механізму визначення основних
параметрів заробітної плати, який забезпечуватиме гідний рівень винагороди та об’єктивну її
диференціацію. Визначення основних параметрів заробітної плати має ґрунтуватися на задіянні
ринкових і договірних елементів регулювання розміру та структури винагороди, а також використанні
інноваційних підходів та інструментів формування різних складових винагороди за працю у сфері
освіти.
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Постановка проблеми. Загальновідомо, що діти – майбутнє нації, а від стану їхнього здоров’я
залежить, насамперед, можливість відтворення майбутніх поколінь. На фоні того, що протягом
останніх років зростає неінфекційна захворюваність дітей, залишається досить високою малюкова
смертність, поширюється соціальне сирітство, проблеми здоров’я дитячого населення України лише
загострилися. Ці проблеми привертають увагу не лише медиків, а й фахівців з інших галузей знань –
демографів, географів, соціологів, економістів, управлінців, психологів та інших спеціалістів, що
підкреслює важливість та необхідність аналітичного дослідження стану здоров’я дитячого населення в
контексті його захворюваності за основними класами хвороб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню стану здоров’я дітей присвячено
чимало праць науковців. Загальна оцінка стану здоров’я дітей стала предметом досліджень
О. Дудіної, А. Терещенко [1], Л. Шевчук, Л. Кравчук [2]. З медичної точки зору проблеми здоров’я
дитячого населення проаналізовано в роботах Л. Засипки, Н. Вегержинської, Ю. Максименко [3],
Т. Кульчицької [45], Р. Мойсеєнко [57], Н. Панчишин, В. Смірнової, О. Галицької-Хархаліс [8]; з
географічної точки зору - М. Петровської [9] та О. Романів [10], зокрема в контексті виявлення
чинників, що формують потенціал здоров’я дітей певного регіону. Вплив екологічних факторів на стан
здоров’я дітей відображено у роботах Ю. Антипкіна [11] та О. Бердник [12]. На важливості збереження
здоров’я дітей наголошує В. Загородній [13-14], а К. Жилка [15] акцентує увагу на тому, що
сьогоднішній стан здоров’я дітей є результатом державного управління в системі охорони здоров’я.
Варто зазначити, що стан здоров’я дітей в Україні практично щорічно аналізується на різних
рівнях (міжнародному, державному, регіональному) і є одним із пріоритетів держави, проте, на жаль,
не вироблено й досі дієвого механізму покращення здоров’я дитячого населення, що зумовлює
необхідність подальших досліджень в цьому напрямі.
Постановка завдання. Мета статті  дослідження на основі статистичних даних сучасного
стану здоров’я дитячого населення України та виявлення на цій основі регіональних відмінностей.
Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Державного комітету статистики,
кількість дітей віком від 0 до 17 років зменшилася з 13305,0 тис. осіб у 1990 р. до 7615,6 тис. осіб у
2016 р., тобто в 1,75 рази (на 5689,4 тис. осіб). Одночасно, за цей же період кількість осіб старше 60
років зросла, їх частка на кінець 2016 року складає приблизно 22,51%, значне зростання їх
чисельності зафіксоване у 19972001 рр. [16]. Питома вага населення у віці 0-17 років за 19902016
рр. зменшилася із 25,81% до 17,96%, що є досить негативним особливо на фоні зменшення загальної
чисельності населення за цей період лише на 18%.
Щорічне зменшення кількості дітей віком від 0 до 18 років пояснюється, в значній мірі,
зменшенням кількості народжених, адже протягом 19912016 рр. в Україні мав місце від’ємний
природний приріст, який почав дещо зменшуватися після 2005 року в результаті реалізації ряду
заходів (наприклад, доплата матерям після народження дитини), проте останніми роками його
значення знову зростає в динаміці. Демографічна ситуація України продовжує залишатися складною
(табл. 1).
Так, на кінець 2016 р. чисельність населення складала 42,4 млн. осіб, з них 7,62 млн. осіб – діти
у віці 0-17 років, тобто 18%. Найбільша частка дітей у віці 0-17 років в загальній чисельності
населення регіону зареєстрована у Рівненській (24,0%), Закарпатській (23,3%), Волинській (23,0%),
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Чернівецькій (20,4%) та Івано-Франківській (20,2%) областях, а найменша – у Луганській (13,8%),
Донецькій (14,7%), Сумській (15,7%), Харківській (15,9%), Полтавській (16,5%) областях. Варто
зазначити, що низькі значення показників по Луганській та Донецькій областях зумовлені
неможливістю отримання офіційних статистичних даних по окупованих територіях Донбасу, що
«викривлює» дещо загальну картину.
Таблиця 1
Характеристики населення у 2016 році
Чисельність населення,
осіб

Питома вага населення у віці
0-17 років, %
в загальній
в загальночисельності
українському
регіону
вимірі
18,0
3,82

Середній вік
населення,
років

усього

у віці 0-17
років

Україна

42414905

7615606

Вінницька

1583272

290721

18,4

3,14

41,3

Волинська

1038226

239298

23,0

7,55

37,7

Дніпропетровська

3227102

575268

17,8

8,19

41,3

Донецька

4231172

623875

14,7

3,18

43,9

Житомирська

1241251

241804

19,5

3,83

40,5

Закарпатська

1255944

292011

23,3

3,86

37,0

Запорізька

1738699

294190

16,9

3,66

42,0

Івано-Франківська

1377189

278810

20,2

4,31

39,1

Київська

1728692

328543

19,0

2,24

40,4

Кіровоградська

959341

170555

17,8

3,97

41,8

Луганська

2190693

302059

13,8

6,37

44,4

Львівська

2515657

484887

19,3

2,74

39,7

Миколаївська

1149411

208448

18,1

6,03

40,9

Одеська

2375456

459355

19,3

3,08

39,9

Полтавська

1418990

234610

16,5

3,65

42,2

Рівненська

1161703

278313

24,0

2,28

37,1

Сумська

1102337

173342

15,7

2,62

42,7

Тернопільська

1055941

199477

18,9

5,60

40,3

Харківська

2685552

426248

15,9

2,60

41,8

Херсонська

1054217

197837

18,8

3,13

40,6

Хмельницька

1282104

238575

18,6

2,67

41,2

Черкаська

1227578

203095

16,5

2,42

42,5

Чернівецька

905055

184442

20,4

2,16

38,9

Чернігівська

1024870

164519

16,1

6,90

43,3

18,2

3,82

39,6

м. Київ
2884453
525324
Джерело: складено і розраховано автором за [17]

41,1

Якщо ж аналізувати частку дітей у віці 0-17 років кожного регіону в загальній чисельності дітей
віком до 17 років по Україні в цілому, то найвища вона у Дніпропетровській (8,19%), Волинській
(7,55%), Чернігівській (6,90%), Луганській (6,37%) та Миколаївській (6,03%) областях, а найменша – у
Київській (2,24%), Рівненській (2,28%), Харківській (2,60%), Сумській (2,62%) та Львівській (2,74%)
областях.
Середній вік населення при цьому на кінець 2016 р. становив 41,1 років. При цьому, за рахунок
вищої питомої ваги населення у віці 0-17 років в загальній чисельності по регіону, спостерігається
менший середній вік населення, ніж в середньому по Україні, в таких областях, як: Закарпатська (37
років), Рівненська (37,1 років), Волинська (37,7 років), Чернівецька (38,9 років), Івано-Франківська (39,1
років). Значно вищим, ніж середній вік населення по Україні, є у таких областях, як: Луганська (44,4
років), Донецька (43,9 років), Чернігівська (43,3 років), Сумська (42,7 років), Черкаська (42,5 років),
Полтавська (42,2 років). Знову ж зауважимо, що дані по Луганській та Донецькій областях не
відображають реальної ситуації. В цілому констатуємо, що лише в 12 регіонах та м. Київ середній вік
населення менший, ніж середній показник по Україні.
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На тлі скорочення кількості дітей загалом і народжених зокрема відбувається зростання
захворюваності дітей (табл. 23).
Таблиця 2
Розподіл захворювань дітей віком 0-17 років за класами хвороб в Україні
(система Міністерства охорони здоров'я України)
кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань
Рік

Назва класів хвороб
відповідно до МКХ - 10

2000
2
12502383

2005
3
11427803

2010
4
11757741

2014
5
9767539

2015
6
9706956

2016
7
10020593

-

91,40

102,89

83,07

99,38

103,23

614783

504648

413202

360531

347053

344208

Темп росту, %

-

82,09

81,88

87,25

96,26

99,18

новоутворення

26481

27323

27083

26062

26211

25943

-

103,18

99,12

96,23

100,57

98,98

175569

155801

133598

102209

101559

98552

-

88,74

85,75

76,50

99,36

97,04

313891

220439

175900

124337

119579

115024

1
Усі захворювання
Темп росту, %
у тому числі
деякі
інфекційні
паразитарні хвороби

та

Темп росту, %
хвороби крові, кровотворних
органів та окремі порушення
із
залученням
імунного
механізму
Темп росту, %
хвороби
ендокринної
системи,
розладу
харчування,
порушення
обміну речовин
Темп росту, %
розлади психіки та поведінки
Темп росту, %
хвороби нервової системи
Темп росту, %
хвороби ока та придаткового
апарату
Темп росту, %
хвороби
вуха
соскоподібного відростка

та

Темп росту, %
хвороби системи кровообігу
Темп росту, %
хвороби органів дихання
Темп росту, %
хвороби органів травлення
Темп росту, %
хвороби шкіри та підшкірної
клітковини
Темп росту, %
хвороби
кістково-м'язової
системи та сполучної тканини
Темп росту, %
хвороби
сечостатевої
системи
Темп росту, %
вагітність,
пологи
післяпологовий період
Темп росту, %

та

-

70,23

79,80

70,69

96,17

96,19

71539

56442

46923

32517

32604

30755

-

78,90

83,13

69,30

100,27

94,33

184653

188813

177795

144561

140494

135564

-

102,25

94,16

81,31

97,19

96,49

434668

399819

388030

330046

328805

318201

-

91,98

97,05

85,06

99,62

96,77

383357

348304

342291

301127

298376

289989

-

90,86

98,27

87,97

99,09

97,19

92592

84319

86544

66391

64238

59745

-

91,07

102,64

76,71

96,76

93,01

7562564

7145142

7847792

6523545

6514271

6878874

-

94,48

109,83

83,13

99,86

105,60

527042

464074

425456

356854

349407

346143

-

88,05

91,68

83,88

97,91

99,07

734403

655562

603561

512320

498535

493089

-

89,26

92,07

84,88

97,31

98,91

325272

283584

255762

201818

198321

198208

-

87,18

90,19

78,91

98,27

99,94

279080

271852

246370

192735

193890

191007

-

97,41

90,63

78,23

100,60

98,51

325272

283584

255762

201818

198321

198208

-

87,18

90,19

78,91

98,27

99,94
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продовження табл. 2
1
окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

2

3

4

5

6

7

127145

97744

75876

57309

54986

52767

-

76,88

77,63

75,53

95,95

95,96

54966

47293

47317

43258

43794

42841

86,04
Темп росту, %
симптоми,
ознаки
та
відхилення від норми, що
виявлені
під
час
57085
22450
лабораторних та клінічних
досліджень, не класифіковані
в інших рубриках
Темп росту, %
39,33
травми, отруєння та деякі
інші наслідки дії зовнішніх
525710
443827
причин
Темп росту, %
84,42
Джерело: складено і розраховано автором за [18]

100,05

91,42

101,24

97,82

17700

15011

15009

15127

78,84

84,81

99,99

100,79

439970

372607

375893

381162

99,13

84,69

100,88

101,40

Темп росту, %
уроджені
аномалії
(вади
розвитку),
деформації
і
хромосомні порушення

Таблиця 3
Рівень захворюваності дітей віком 0-17 років за класами хвороб в Україні (система
Міністерства охорони здоров'я України)
кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань
на 100000 дітей віком 0-17 років включно
Назва класів хвороб відповідно до МКХ - 10
1
Усі захворювання

Рік
2000
2
114403

Темп росту, %

2005
3
127463

2010
4
146200

2014
5
128439

2015
6
127482

2016
7
131594

111,42

114,70

87,85

99,25

103,23

5629

5138

4741

4558

4520

100,05

91,28

92,27

96,14

99,17

у тому числі
деякі інфекційні та паразитарні хвороби

5626

Темп росту, %
новоутворення
Темп росту, %
хвороби крові, кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного
механізму
Темп росту, %
хвороби ендокринної системи, розладу
харчування, порушення обміну речовин
Темп росту, %
розлади психіки та поведінки

242

1607

2872

655

Темп росту, %
хвороби нервової системи

1690

Темп росту, %
хвороби ока та придаткового апарату

3977

Темп росту, %
хвороби вуха та соскоподібного відростка

3508

Темп росту, %
хвороби системи кровообігу

847

Темп росту, %
хвороби органів дихання

69202

Темп росту, %
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305

337

343

344

341

126,03

110,49

101,78

100,29

99,13

1738

1661

1344

1334

1294

108,15

95,57

80,92

99,26

97,00

2459

2187

1635

1570

1511

85,62

88,94

74,76

96,02

96,24

630

583

428

428

404

96,18

92,54

73,41

100,00

94,39

2106

2211

1901

1845

1780

124,62

104,99

85,98

97,05

96,48

4459

4825

4340

4318

4179

112,12

108,21

89,95

99,49

96,78

3885

4256

3960

3919

3808

110,75

109,55

93,05

98,96

97,17

940

1076

873

844

785

110,98

114,47

81,13

96,68

93,01

79695

97583

85782

85552

90336

115,16

122,45

87,91

99,73

105,59
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Науково-виробничий журнал

продовження табл. 3
1
хвороби органів травлення

2
4823

Темп росту, %
хвороби шкіри та підшкірної клітковини
Темп росту, %
хвороби кістково-м'язової
сполучної тканини
Темп росту, %

системи

6720
та

хвороби сечостатевої системи

2976

2554

Темп росту, %
вагітність, пологи та післяпологовий період

1

217

Темп росту, %
окремі
стани,
що
виникають
у
33188
2
перинатальному періоді
Темп росту, %
уроджені
аномалії
(вади
розвитку),
503
деформації і хромосомні порушення
Темп росту, %
симптоми, ознаки та відхилення від норми,
що виявлені під час лабораторних та
522
клінічних досліджень, не класифіковані в
інших рубриках
Темп росту, %
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії
4811
зовнішніх причин
Темп росту, %
1
На 100 000 дівчат віком 0-17 років.
2
На 100 000 дітей віком до 1 року.
Джерело: складено і розраховано автором за [18]

3
5176

4
5290

5
4692

6
4589

7
4546

107,32

102,20

88,70

97,80

99,06

7312

7505

6737

6547

6475

108,81

102,64

89,77

97,18

98,90

3163

3180

2654

2605

2603

106,28

100,54

83,46

98,15

99,92

3032

3063

2534

2546

2508

118,72

101,02

82,73

100,47

98,51

237

168

116

106

92

109,22

70,89

69,05

91,38

86,79

23094

15137

12257

12608

13129

69,59

65,55

80,97

102,86

104,13

527

588

569

575

563

104,77

111,57

96,77

101,05

97,91

250

220

197

197

199

47,89

88,00

89,55

100,00

101,02

4950

5471

4900

4937

5006

102,89

110,53

89,56

100,76

101,40

Аналіз даних табл. 2 свідчить, що на кінець 2016 р. загальна кількість захворювань дітей у віці 017 років відносно 2000 р. зменшилась – на 2481790 випадків або 19,85%. Якщо ж аналізувати два
останні роки, то маємо збільшення кількості захворювань у 2016 р. відносно даних 2015 р. на 3,23%.
Дослідження кількості захворювань населення віком 0-17 років за класами хвороб показало, що
у 2016 р. відносно 2000 р. відбулося зменшення кількості захворювань по усіх класах, але найбільше
по таких, як  симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені під час лабораторних та
клінічних досліджень, не класифіковані в інших рубриках (в 3,77 раза); хвороби ендокринної системи,
розладу харчування, порушення обміну речовин (в 2,73 раза) та окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді (в 2,41 раза), що можна пояснити розвитком медицини та впровадженням
передових новітніх технологій за цей період часу. За останні два роки приріст кількості захворювань
серед дитячого населення спостерігаємо за такими класами хвороб, як: хвороби органів дихання
(+5,60%); симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені під час лабораторних та клінічних
досліджень, не класифіковані в інших рубриках (+0,79%); травми, отруєння та деякі інші наслідки дії
зовнішніх причин (+1,40%).
Дещо інша ситуація складається, якщо дослідити рівень захворюваності населення віком 0-17
років за класами хвороб, зокрема кількість вперше зареєстрованих випадків захворювань на 100000
дітей віком 0-17 років включно (табл. 3). Так, кількість усіх захворювань на 100000 дітей віком 0-17
років зросла на 15,03% за період 20002016 рр., найбільше у 20002005 рр. (+11,42%) та 20052010
рр. (ще +14,70%); протягом 20152016 рр. приріст склав 3,23%. Характерним є те, що протягом
20142016 рр. відбувається приріст за такими класами хвороб, як: окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді (+2,86% і +4,13%), та травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх
причин (+0,76% і +1,40%); в 2016 р. відносно 2015 р. ще додалися хвороби органів дихання (+5,59%)
та симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені під час лабораторних та клінічних
досліджень, не класифіковані в інших рубриках (+1,02%).
Відслідкуємо кількість вперше зареєстрованих випадків захворювань за класами хвороб у віковій
групі 0-17 років у 2016 р. в регіональному розрізі. Так, загальна кількість вперше зареєстрованих
випадків захворювань по Україні – 10020593, найбільше з них це – хвороби органів дихання (68,65%).
Далі йдуть із значним відривом  хвороби шкіри та підшкірної клітковини (4,92%); травми, отруєння та
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деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (3,80%); хвороби органів травлення (3,45%); деякі інфекційні
та паразитарні хвороби (3,44%); хвороби ока та придаткового апарату (3,18%).
Якщо розрахувати питому вагу кількості вперше зареєстрованих випадків захворювань за
кожним класом хвороб дітей у віці 0-17 років в розрізі регіонів у 2016 р., то на основі одержаної
інформації можна зробити групування регіонів за класами хвороб (табл. 4). При групуванні було
обрано по три регіони з найбільшою та найменшою питомою вагою кількості захворювань за кожним
класом хвороб. Одразу ж зробимо зауваження, що при попаданні до певної групи Луганської чи
Донецької областей (вище вже було сказано, що ми ставимо під сумніви повноту отриманих по цих
регіонах результатів в зв’язку із неможливістю зібрати достовірну статистичну інформацію на
підконтрольних агресору територіях), було додано ще один регіон.
Таблиця 4
Групування регіонів України за кількістю вперше зареєстрованих випадків захворювань за
класами хвороб у віковій групі 0-17 років у 2016 р.
Класи хвороб
1
Усі захворювання

Регіони з найбільшою питомою
вагою
2
Дніпропетровська (8,74%)
м. Київ (8,50%)
Львівська (6,87%)

Деякі інфекційні та паразитарні
хвороби

Дніпропетровська (7,72%)
Одеська (7,40%)
Харківська (6,89%)

Новоутворення

Харківська (9,98%)
Дніпропетровська (8,11%)
Львівська (6,14%)

Хвороби
крові,
кровотворних
органів та окремі порушення із
залученням імунного механізму

Івано-Франківська (8,43%)
Дніпропетровська (8,06%)
Рівненська (6,64%)

Хвороби ендокринної системи,
розладу харчування, порушення
обміну речовин

Івано-Франківська (7,91%)
Рівненська (7,45%)
Дніпропетровська (6,84%)

Розлади психіки та поведінки

Одеська (9,42%)
Львівська (8,70%)
м. Київ (7,37%)

Хвороби нервової системи

Дніпропетровська (10,30%)
Харківська (7,75%)
м. Київ (6,70%)

Хвороби
апарату

придаткового

Харківська (8,67%)
Дніпропетровська (7,52%)
Львівська (7,28%)

Хвороби вуха та соскоподібного
відростка

Дніпропетровська (9,69%)
Львівська (8,49%)
м. Київ (8,16%)

Хвороби системи кровообігу

Харківська (12,42%)
Дніпропетровська (8,28%)
Рівненська (6,30%)
Дніпропетровська (8,93%)
м. Київ (8,50%)
Львівська (7,29%)

ока

та

Хвороби органів дихання

Хвороби органів травлення

Дніпропетровська (8,28%)
м. Київ (7,43%)
Львівська (7,14%)
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Регіони з найменшою питомою
вагою
3
Луганська (1,53%)
Сумська (2,14%)
Чернівецька (2,17%)
Херсонська (2,29%)
Луганська (1,62%)
Чернівецька (1,95%)
Чернігівська (2,23%)
Сумська (2,26%)
Луганська (1,09%)
Чернігівська (1,61%)
Чернівецька (1,87%)
Тернопільська (1,98%)
Луганська (1,32%)
Чернігівська (1,77%)
Сумська (2,05%)
Запорізька (2,45%)
Луганська (0,96%)
Чернігівська (1,38%)
Сумська (1,60%)
Херсонська (1,64%)
Чернівецька (1,52%)
Волинська (1,66%)
Луганська (1,91%)
Сумська (1,96%)
Луганська (1,02%)
Кіровоградська (1,86%)
Чернігівська (1,72%)
Черкаська (1,91%)
Луганська (1,17%)
Чернігівська (1,58%)
Чернівецька (2,18%)
Сумська (2,18%)
Житомирська
Луганська (1,29%)
Херсонська (1,46%)
Чернігівська (1,96%)
Чернівецька (2,05%)
Кіровоградська (1,46%)
Херсонська (1,47%)
Чернігівська (1,66%)
Луганська (1,64%)
Сумська (2,06%)
Чернівецька (2,12%)
Херсонська (2,29%)
Луганська (1,04%)
Чернігівська (1,70%)
Херсонська (1,81%)
Сумська (1,82%)

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
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продовження табл. 4
1
Хвороби шкіри
клітковини

та

підшкірної

2
Дніпропетровська (8,94%)
м. Київ (7,46%)
Харківська (5,93%)

Хвороби кістково-м'язової системи
та сполучної тканини

м. Київ (11,20%)
Дніпропетровська (9,26%)
Львівська (6,29%)

Хвороби сечостатевої системи

Дніпропетровська (10,22%)
Харківська (8,81%)
м. Київ (8,53%)

Вагітність,
пологи
післяпологовий період

та

Вінницька (8,04%)
Закарпатська (7,57%)
Харківська (6,19%)

Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

Одеська (8,89%)
Харківська (8,54%)
Рівненська (6,34%)

Уроджені аномалії (вади розвитку),
деформації
і
хромосомні
порушення

м. Київ (18,02%)
Дніпропетровська (9,08%)
Харківська (8,98%)

Симптоми, ознаки та відхилення
від норми, що виявлені під час
лабораторних
та
клінічних
досліджень, не класифіковані в
інших рубриках
Травми, отруєння та деякі інші
наслідки дії зовнішніх причин

Рівненська (27,88%)
Київська (15,97%)
Полтавська (8,42%)
м. Київ (17,43%)
Дніпропетровська (7,00%)
Одеська (6,12%)

3
Луганська (1,25%)
Чернігівська (2,23%)
Сумська (2,23%)
Кіровоградська (2,32%)
Херсонська (2,39%)
Чернівецька (2,39%)
Чернівецька (1,12%)
Луганська (1,47%)
Чернігівська (1,53%)
Кіровоградська (1,88%)
Луганська(1,18%)
Чернігівська (1,21%)
Херсонська (1,93%)
Закарпатська (2,03%)
м. Київ (0,38%)
Чернівецька (0,47%)
Луганська (1,68%)
Сумська (1,71%)
Луганська (1,56%)
Миколаївська (1,74%)
Чернігівська (1,74%)
Чернівецька (1,78%)
Черкаська (1,97%)
Луганська (0,92%)
Чернівецька (1,18%)
Сумська (1,36%)
Полтавська (1,54%)
Чернівецька (0,00%)
Донецька (0,06%)
Тернопільська (0,07%)
Чернівецька (1,16%)
Луганська (1,39%)
Тернопільська (2,09%)
Херсонська (2,09%)
Чернігівська (2,21%)

Джерело: розраховано автором на основі [18]

За результатами групування у 2016 р. найбільша питома вага захворювань серед населення
України у віці 0-17 років зафіксована у Дніпропетровській, Львівській областях та м. Києві. Варто
відзначити, що майже по кожному класу хвороб в трійку «лідерів» потрапляє Дніпропетровська
область, за винятком лише таких класів, як: розлади психіки та поведінки; вагітність, пологи та
післяпологовий період; окремі стани, що виникають у перинатальному періоді; симптоми, ознаки та
відхилення від норми, що виявлені під час лабораторних та клінічних досліджень, не класифіковані в
інших рубриках. Також досить часто в групу регіонів з найбільшою часткою потрапляє м. Київ (11 із 20
позицій), Харківська (10 із 20 позицій) та Львівська (8 із 20 позицій) області.
Щодо регіонів з найменшою питомою вагою, то по усім захворюванням у віці 0-17 років в 2016 р.
в цю групу увійшли Луганська, Сумська, Чернівецька та Херсонська області. Якщо відкинути отримані
результати по Луганській області із зазначених нами вище причин, то найменша частка захворювань
дітей віком до 17 років за класами хвороб спостерігається у Чернівецькій і Чернігівській (по 14 позицій
із 20), Сумській (11 позицій із 20) та Херсонській (9 позицій із 20) областях.
Якщо ж аналізувати кожен регіон в розрізі питомої ваги кількості захворювань за класами хвороб
у віці 0-17 років, то найбільш поширеними хворобами майже для усіх регіонів є: хвороби органів
дихання (питома вага в діапазоні від 60,26% у Запорізькій області до 75,72% у м. Києві) та хвороби
шкіри та підшкірної клітковини (питома вага в діапазоні від 3,91% у Волинській області до 6,46% у
Харківській області). Значно меншу частку в регіоні мають: хвороби органів травлення (питома вага в
діапазоні від 3,27% у Донецькій області до 6,33% у Чернігівській області); деякі інфекційні та
паразитарні хвороби (питома вага в діапазоні від 3,14% у м. Київ до 5,76% в Одеській області);
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (питома вага в діапазоні від 3,80% у
Вінницькій області до 5,25% у Закарпатській області); хвороби ока та придаткового апарату
(Волинська область – 3,40%, Херсонська – 4,41%).
Особливе занепокоєння викликає зростання захворюваності населення на онкологічні
утворення (табл. 5).
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Таблиця 5
Темпи зростання захворюваності населення на злоякісні новоутворення в Україні
Рік
1995

2000

2005

2010

2014

2015

2016

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом
осіб
- темпи росту, %
на 100 000 населення
- темпи росту,%

158595

156567

157500

156199

134483

134104

134330

-

98,72

100,60

99,17

86,10

99,72

100,17

309,3

317,9

335,6

341,9

314,0

314,2

316,0

-

102,78

105,57

101,88

91,84

100,08

100,57

Кількість хворих, які перебували на обліку в медичних закладах, на кінець року
осіб

732587

768306

864273

988647

954126

961825

985448

-

104,88

112,49

114,39

96,51

100,81

102,46

1434,2

1567,1

1848,7

2168,2

2231,4

2258,3

2323,4

- темпи росту, %
109,27
Джерело: сформовано автором на основі [18]

117,97

117,28

102,91

101,21

102,88

- темпи росту, %
на 100 000 населення

Кількість хворих з вперше в житті встановленим діагнозом в абсолютному значенні за 19952016
рр. зменшилась на 24265 осіб, хоча протягом 20152016 рр. спостерігаємо зростання на 0,17%. Якщо
ж аналізувати показник у розрахунку на 100000 населення, то протягом 20142016 рр. маємо
незначний щорічний приріст – на 0,08% і 0,57% відповідно, але це ж мається на увазі зростання
кількості хворих з вперше діагностованою хворобою; на жаль, тих, хто вже хворіє онкологічною
хворобою, в цю цифру не включено, тому масштаби захворювань на онкологічні новоутворення є
величезними. Як наслідок, кількість хворих, які перебували на обліку в медичних закладах, зростає в
динаміці: за 19952000 рр. – на 4,88%, за 20002005 рр. – ще на 12,49%, за 20052010 рр. – ще на
14,39%, а за 20142016 рр. приріст склав 3,27% в цілому. Значно вищими темпами зростав цей
показник у розрахунку на 100000 населення.
Що стосується захворюваності дітей на онкологічні новоутворення (табл. 6), то за 2016 р. було
встановлено діагноз злоякісного новоутворення 947 дітям у віці 0-17 років.
Таблиця 6
Кількість хворих дітей з уперше в житті встановленим діагнозом злоякісного новоутворення за
статтю та віковими групами в Україні у 2016 році
Усього, осіб

У тому числі

Питома вага, %

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

134330

63552

70778

47,3

52,7

до 1

88

50

38

56,8

43,2

1-4

306

158

148

51,6

48,4

5-9

201

132

69

65,7

34,3

10-14

184

107

77

58,2

41,8

15-17

168

89

79

53,0

47,0

Всього у віці 0-17 років

947

536

411

56,60

43,40

0,84

0,58

-

-

Усього
у тому числі у віці, років

Питома вага у віці 0-17 років, %
0,70
Джерело: сформовано автором на основі [18]

Із загальної кількості хворих переважна кількість – хлопчики (56,60%). Що стосується вікового
розподілу, то найбільше встановлено діагноз злоякісного новоутворення у віковій групі 1-4 роки
(32,32%) та 5-9 років (21,22%). В цілому питома вага вперше зареєстрованих захворювань на злоякісні
новоутворення по віковій групі 0-17 років в загальній кількості таких випадків по Україні є незначною –
лише 0,70%.
Слід зазначити, що на загальний стан здоров’я дівчат у віковій групі до 17 років і подальшу їхню
можливість стати матерями, зберегти гарне жіноче здоров’я також впливає, крім інших факторів, й
переривання вагітності (табл. 7).
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Таблиця 7

1

Кількість переривань вагітності (абортів) у віці 0-17 років в Україні
З них у дівчат віком (включно)

Питома вага, %

Роки

Усього

до 14 років

15-17 років

до 14 років

15-17 років

2008

217413

103

3836

0,05

1,76

2009

194845

83

3012

0,04

1,55

2010

176774

84

2433

0,05

1,38

2011

169131

85

2186

0,05

1,29

2012

153147

76

1869

0,05

1,22

2013

147736

54

1685

0,04

1,14

2014

116104

51

1170

0,04

1,01

2015

106357

44

1019

0,04

0,96

2016
101121
56
875
0,06
0,87
1
Загальна кількість абортів наведена включно з міні-абортами, тобто абортами, що здійснені
протягом раннього періоду вагітності методом вакуум-аспірації.
Джерело: сформовано автором на основі [18]

Кількість абортів зменшилась протягом 20082016 рр. у віковій групі до 14 років майже у два
рази, а у віковій групі 1517 років – в 4,38 рази, що є позитивним. Таким чином, питома вага кількості
абортів дівчатами у віці до 17 років зменшилась із 1,81% у 2008 р. до 0,92% у 2016 р., на що, можливо,
вплинуло збільшення поінформованості на тему безпечного сексу та ймовірних наслідків перерваної
вагітності у ранньому віці.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи проведене дослідження стану здоров’я
дитячого населення України, можемо зробити наступні висновки:
 чисельність дитячого населення зменшується в динаміці як в абсолютному, так і відносному
вимірі. Частка населення у віці 0-17 років у 2016 р. становила 18%, при цьому середній вік населення
– 41,1 років. Найбільша частка дітей у віці 0-17 років в загальній чисельності населення регіону
зареєстрована у Рівненській, Закарпатській та Волинській областях, а найменша  у Сумській,
Харківській та Полтавській областях;
 загальна кількість захворювань дітей у віці 0-17 років у 2016 р. відносно 2000 р. зменшилась на
19,85%, проте протягом останніх двох років кількість захворювань зросла. Зокрема приріст
спостерігаємо за такими класами хвороб, як: хвороби органів дихання; симптоми, ознаки та
відхилення від норми, що виявлені під час лабораторних та клінічних досліджень, не класифіковані в
інших рубриках; травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин;
 найбільша питома вага захворювань серед населення України у віці 0-17 років зафіксована у
Дніпропетровській, Львівській областях та м. Києві, а найменша  в Луганській, Сумській, Чернівецькій
та Херсонській областях. Варто зазначити, що результати по Луганській та Донецькій областях,
отримані під час дослідження, вважаємо такими, що не відображають реальної ситуації, оскільки в
офіційній статистичній інформації відсутні дані по окупованій території Донбасу;
 найбільш поширеними хворобами майже для усіх регіонів є хвороби органів дихання і хвороби
шкіри та підшкірної клітковини.
Таким чином, результати об’єктивного аналізу здоров’я дитячого населення повинні стати
основою розробки дієвої концепції формування і збереження здоров’я дитячого населення як основи
здоров’я та безпеки українського народу, його репродуктивного, інтелектуального й трудового
потенціалу.
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RESEARCH OF BASIC GOING IS NEAR DETERMINATIONS OF
PUBLIC POLICY FOR PROVIDING OF SOCIAL DEVELOPMENT AND
POLICY FOR PROVIDING OF SOCIAL DEVELOPMENT
Постановка проблеми. Політика соціального розвитку держави важлива насамперед своїм
впливом на якість життя людей, оскільки загалом спрямована на забезпечення всебічного розвитку
власних громадян. Гарантування добробуту та належного рівня життя, забезпечення соціальних
гарантій та підтримання відносин між соціальними групами становить суть державної політики
забезпечення соціального розвитку.
Як наслідок вище зазначеного, на сучасному етапі зростає актуальність дослідження підходів
до визначень державної політики забезпечення соціального розвитку та політики забезпечення
соціального розвитку, у кожному з них є певний позитивний базис, а елементи кожної з цих
класифікаційних груп використовуються та реалізовуються більшістю розвинених держав світу через
власну соціальну політику.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, які стосуються дослідження підходів до
визначень державної політики забезпечення соціального розвитку та політики забезпечення
соціального розвитку досліджували такі вчені, як: Ганслі Т. М. [1], В. І. Когут [2], А. Колот [3],
Т.М. Малева [4], О. Ф. Новікова [5], Н. Сабіна [6], А. І. Сухоруков [7], О. Ткач [8], Л. І. Ільчук [9] та ін.
Соціальну політику та соціальне забезпечення за ринкової економіки досліджено у працях
Ганслі Теренс, О. Ф. Новікова, Н. Сабіної [1; 5; 6] та інших. Вчені досліджують питання соціальної
орієнтації економіки та соціальні аспекти економічного розвитку України.
Питаннями, які стосуються особливостей державної соціальної політики у сфері соціального
розвитку України займались такі вчені, як О. Ткач, В. І. Когут [2; 8]. Зазначені науковці зосереджували
увагу на чинниках формування моделей соціальної політики в контексті проблеми взаємодії
державних і недержавних організацій соціальної сфери.
Питання щодо світового досвіду моделей соціальної політики та їх можливість використання в
Україні розглядали у своїх працях Ільчук Л. І., О. М. Петрук [9; 7] та інші.
Однак у більшості наукових досліджень мало уваги приділено саме ґрунтовній характеристиці
підходів до визначень державної політики забезпечення соціального розвитку та політики
забезпечення соціального розвитку, у кожному з них є певний позитивний базис, а елементи кожної з
цих класифікаційних груп використовуються та реалізовуються більшістю розвинених держав світу
через власну соціальну політику.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз та порівняння трактувань державної
політики забезпечення соціального розвитку з наведенням авторського визначення, де відмінності
стосуватимуться включенню або виключення з визначення суб’єкта реалізації політики, а інші ключові
моменти залишаються незмінними (з окремими винятками щодо деталізації чи розширення понять).
Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи на те, що розуміння поняття
«державної політики забезпечення соціального розвитку» в сучасній, в тому числі й вітчизняній, науці
є різним, здебільшого її сутнісна характеристика випливає з визначення поняття «соціальної політики
держави», яку, своєю чергою, часто ототожнюють із поняттями: «соціальна сфера», «гуманітарна
політика» чи «соціальна робота», хоча «соціальна політика» має свої суттєві відмінності й
особливості.
Традиційні трактування цього терміну полягають у розумінні її як частини внутрішньої політики
держави, оскільки реальна державна політика соціального розвитку формується під впливом певного
історичного періоду, національних і культурних особливостей. Водночас варто згадати про сучасні
глобалізаційні процеси, які впливають на сприйняття цінностей: соціальна взаємодія як цінність і
джерело формування соціального капіталу набуває більшої ваги, як і розподіл відповідальності. Під
впливом таких процесів також змінюють підходи до трактування базових соціальних понять, зокрема й
соціальної політики, яка виходить за межі національних кордонів [2].
Більшість авторів, проте, розглядають державну політики забезпечення соціального розвитку як
визначальний напрям внутрішньої політики держави. Зокрема, цієї позиції притримується О. Новікова,
включаючи соціальну політику в своїй праці «Соціальна орієнтація економіки» до складу загальної
політики та характеризуючи як таку, що втілюється через соціальні програми та заходи для
задоволення потреб та інтересів окремих людей і суспільства загалом. Автор вважає, що формування
соціальної політики повинно відбуватися відповідно до стану економіки, а для уникнення економічних
втрат потрібно приділяти увагу вирішенню соціальних проблем [5]. Найбільш поширеним
трактуванням державної політики є: діяльність держави із забезпечення соціального розвитку,
спрямована на задоволення інтересів і потреб населення, що в принципі, перегукується з наведеним
вище визначенням [2].
Незначно видозміненим є тлумачення державної політики забезпечення соціального розвитку в
праці науковців Т. Малєвої та Л. Овчарової [4] як «діяльності держави у створенні та регулюванні
соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту його членів, ліквідації
негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та
соціально-політичної стабільності в країні». Це визначення відрізняється від попередніх доповненням
політичною складовою.
Зарубіжні дослідники проблем державної соціальної політики чітко вказують на її основну
функцію – регулятора соціальних процесів. Так, Т. Ганслі [1], розглядаючи регуляторну функцію
державної політики забезпечення соціального розвитку, виокремив групи заходів, які можна об’єднати
за спільним характеристиками: 1) спрямовані на забезпечення соціальної винагороди, 2) регулюють
поведінку для досягнення соціальних цілей, 3) загальні соціальні заходи. Характеризуючи кожну групу,
наведемо кілька прикладів для кращого розуміння: так, група (1) містить програми, проекти, заходи,
метою яких є управління соціальним винагородами (соціальний догляд, реабілітація, профілактика,
розвиток) через дохід або послугу в питаннях освіти, здоров’я, персональний соціальний захист; група
(2) включає захист прав людини та споживачів, забезпечення правосуддя та працевлаштування,
забезпечення соціального захисту сім’ї, в т.ч. на працевлаштування; до групи (3) належать заходи на
локальному рівні для перерозподілу податків, забезпечення доступності громадських перевезень,
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захист прав орендарів, надання робочих місць та ін.
Забезпечення державою соціальної політики дає змогу гарантувати суспільну стабільність,
розвиток без надзвичайних потрясінь чи революцій. Дуже часто ключовим елементом в правильному
підході до виконання державою функцій регулятора в соціальній сфері є цивілізаційний розвиток,
завдяки якому вдається адекватно забезпечувати право громадян на соціальний захист та належний
рівень життя через формування передумов до рівноправної діяльності, гарантій допомоги потерпілим
під час різноманітних суспільних, природних чи інших потрясінь [8].
Деякі автори [7] як важливий елемент загальної політики держави виокремлюють державну
політику забезпечення соціального розвитку. При цьому вони вказують на такі її характеристики, як
«спрямованість діяльності держави та інших політичних і соціальних інститутів на удосконалення умов
і якості життя, прогресивний розвиток соціальної сфери, забезпечення життєвих потреб певної
частини громадян та надання їм підтримки і захисту через залучення фінансового та іншого
суспільного потенціалу». На думку авторів, державна політика забезпечення соціального розвитку –
одна з головних складових внутрішньої політики держави, її структур і політичних сил, напрям
політичної діяльності з вирішення соціальних проблем. Більшість науковців сходяться на думці, що
метою соціальної політики є створення оптимальних умов для функціонування соціальних відносин,
розвитку творчого потенціалу та досягнення соціальної злагоди в суспільстві. Така точка зору є
найбільш поширеним розумінням соціальної політики.
Іншим підходом до тлумачення державної політики забезпечення соціального розвитку є
суб’єктивний, згідно з яким її окреслюють відповідно до суб’єктів реалізації. Таким чином, визначення
політики забезпечення соціального розвитку подають, як сукупність теоретичних і практичних підходів
і дій державних органів і недержавних установ з метою створення сприятливого соціального
середовища, необхідних умов життєдіяльності та задоволення соціальних потреб громадян. Як
бачимо з аналізу визначень, наведених кількома авторами та дослідницькими групами, існують
незначні відмінності в трактуваннях та кілька підходів, довкола яких об’єднуються науковці. Подібність
та порівняння трактувань соціальної політики подано в табл. 1 з наведенням авторського визначення,
де відмінності стосуються радше включенню або виключення з визначення суб’єкта реалізації
політики, а інші ключові моменти залишаються незмінними (з окремими винятками щодо деталізації чи
розширення понять).
Таблиця 1
Підходи до трактування поняття державної політики забезпечення соціального розвитку
№
з/п
1.

2.

3.

4.
5.

Автори, рік
видання
А. Колот
(2011 р.)

Авторське визначення

Обґрунтування та реалізація рішень державою й іншими соціальними інститутами
(політичними партіями, профспілками, спілками підприємців та ін.) в інтересах і з
урахуванням потреб основних верств і соціальних груп, окремої людини, їх місця в
суспільстві та взаємодії у сфері трудових відносин, надання соціальних гарантій,
здійснення соціального захисту населення
Т. Малева,
Діяльність держави у створенні та регуляції соціально-економічних умов життя
Л. Овчарова
суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, ліквідації негативних
(2010 р.)
наслідків
функціонування
ринкових
процесів,
забезпечення
соціальної
справедливості та соціально-політичної стабільності в країні.
О. Ткач
Процес використання певної частини чистого грошового доходу на потреби
(2013 р.)
соціально-матеріального і соціально-духовного розвитку людини, колективів і
суспільства.
Н. Сабіна
Частина політики держави, яка своїми діями пом’якшує негативні наслідки
(2014 р.)
індивідуальної і соціальної нерівності, соціально-економічних потрясінь у суспільстві.
Л. Ільчук
Дії держави в соціальній сфері, що переслідують певні цілі, співвіднесені з
(2015 р.)
конкретно-історичними обставинами, підкріплені необхідними організаційними й
пропагандистськими зусиллями, фінансовими ресурсами й розраховані на певні
етапні соціальні результати.
Джерело: складено на основі [3; 4; 6; 8; 9]

З наведених у таблиці 1 визначень можна зробити висновок про існування декількох груп
підходів, об’єднаних спільними характеристиками розуміння цього поняття. Ці підходи можна
класифікувати за ознаками, що характеризують окремі концепції. Вважаємо, що варто виділити п’ять
таких класифікаційних груп: (1) соціально-громадські, (2) соціально-трудові, (3) соціально незахищені,
(4) соціально-пом’якшувальні, (5) соціально-ціннісні.
1. Соціально-громадські. Визначення, що належать до цієї групи, ототожнюють соціальне та
громадське, тому сама соціальна політика постає як така, що «вирішує проблеми, які торкаються
всього суспільства». Метою соціальної політики за таким підходом є забезпечувати досягнення цілей
суспільства.
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2. Соціально-трудові. Ключовим у цьому підході є соціально-трудові відносини. Така соціальна
політика насамперед орієнтована на стабілізацію цих відносин, їх регулювання в сфері стосунків
«праця-капітал» та запобігання будь-яким можливим проявам радикального вирішення суперечок і
непорозумінь.
3. Соціально незахищені. Автори цієї групи розглядають соціальну політику як вид суспільної
діяльності, спрямований через систему державної та благодійної допомоги на забезпечення
адекватного рівня задоволення потреб вразливих категорій населення – непрацездатних, маргіналів,
що є потенційно небезпечними елементами суспільної ієрархії. Таким чином захист забезпечених
верстви від можливої неконтрольованої агресії з боку таких соціально незахищених груп.
4. Соціально-пом’якшувальні. Науковці, що належать до цієї групи, розглядають її як інструмент
пом’якшення негативних наслідків соціальної нерівності (тут прослідковується зв’язок з поглядами
авторів третьої групи) за допомогою системи перерозподілу. Такі перерозподільні дії мають на меті
вирівняти диференціацію доходів через заходи податкової політики та утримати її на певному
допустимому рівні, наприклад, за коефіцієнту 1:10.
5. Соціально-ціннісні. Ключовим для представників цієї групи є цінності та принципи, які
закладаються при формуванні соціальної політики. Основними цінностями виступають принцип
соціальної справедливості та партнерства, що водночас є базовими для сучасного громадянського
суспільства.
Як видно з характеристики підходів, у кожному з них є певний позитивний базис, а елементи
кожної з цих класифікаційних груп використовуються та реалізовуються більшістю розвинених держав
світу через власну соціальну політику.
Аналіз визначень соціальної політики вказує на реалізацію такої політики не лише в особі
державних структур, але й через недержавні установи, громадські організації, органи місцевого
самоврядування та самі трудові/виробничі колективи.
Отже, залучення всіх зацікавлених структур до формування та реалізації соціальної політики є
невід’ємним елементом соціально орієнтованої держави. Вони, поряд з державними органами, є
суб’єктами соціальної політики. Через регулювання відносин усіх елементів соціальної структури для
збереження або зміни соціального стану різних верств населення відбувається управління соціальною
сферою держави.
Висновки з проведеного дослідження. Як висновок зазначимо, що основною метою
державної політики забезпечення соціального розвитку є узгодження соціальної політики із загальною
стратегією соціально-економічного розвитку держави. Наслідком такого узгодження повинні стати
забезпечення адекватного рівня життя громадян, вирівнювання демографічних показників,
відновлення наукового, культурного та освітнього потенціалу та загалом розвиток трудових ресурсів.
Проте на сучасному етапі розвитку в нашій державі відчувається перенесення акценту на посилення
соціального захисту і реформування системи соціального забезпечення, в якій, на жаль, не
відображено належним чином запровадження та розвиток адресної допомоги.
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«SMART» PARADIGM AS THE BASIS OF DEFINITION:
SMART ORGANIZATION, SMART COMPANY, SMART FACTORY
Постановка проблеми. Сучасний розвиток країн Європи базується на стрімкому розвитку
інновацій та цифрової економіки. Проникнення інновацій та цифрових технологій в бізнес формує
новий формат діяльності організації, розширюючи їх можливості та змінюючи їх на шляху цифрової
трансформації.
Знання, інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) стали основним чинником впливу на
використання ІКТ у вдосконаленні бізнес-процесів, на зростаючу частину ланцюжків доданої вартості
продуктів та створення розумних організацій, розумних компаній та розумних виробництв.
В умовах цифрової економіки принципи роботи організацій та компаній змінюються. На зміну
паперовому документообігу приходить цифровий електронний документообіг і структурування даних.
На зміну великим колективам приходять гнучкі робочі групи, зайняті відразу в декількох проектах,
більшість яких не відчуває потреби бути присутнім в офісі, що висуває нові умови в організації
повноцінної взаємодії за допомогою технологій відео і віртуального співробітництва.
У відносинах, що розвиваються через мережі, ролі організацій та компаній стають розмитими:
сьогодні вони є одночасно клієнтами, постачальниками, регуляторами, конкурентами, зацікавленими
сторонами [1].
Залучення організацій та компаній до мереж стимулює зростання взаємодій з партнерами та
стає головним чинником досягнення конкурентних переваг, оскільки багато навичок та ресурсів, що
мають важливе значення для компетенції організацій та компаній, лежать поза їх межами, що
стимулює їх бути "розумними" у своїй здатності підтримувати різноманітність.
У той час, коли 17 % українських компаній використовують інновації, в країнах ЄС цей показник
становить близько 49 %. В агропромисловому комплексі України один працівник формує додану
вартість менше $ 7 тис., а в ЄС – більш $ 26,5 тис. У промисловості продуктивність праці в Україні на
*
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одного працівника близько $10 тис., а в ЄС понад $75,8 тис. Можна модернізувати обладнання,
трансформувати неефективні виробничі та управлінські процеси, зменшити зловживання тощо. Але
ключ до вирішення проблем – цифрові технології [2].
Протягом останніх десятиліть інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) стали основним
чинником інновацій та стимулювання змін в організаціях, компаніях та розвитку інноваційного
виробництва на розумних фабриках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція «SMART» парадигми пройшла шлях
розвитку від розширення розуміння концепції управління цілями Пітера Друкера [3], застосування
абревіатури літер для визначення цілей в управлінні [4] до підходів цифрової трансформації
організацій та компаній із застосуванням цифрових технологій для впровадження нових способів
комунікації та взаємодії з людьми та обладнанням [5-14].
Розвиток підходів до управління та визначень: розумна організація, розумна компанія, розумна
фабрика проходив в умовах швидких змін на світових ринках та розвитку SMART парадигми.
На даний час в літературі та інформаційних джерелах існують різні підходи до визначення
«розумна організація», «розумна компанія», «розумна фабрика». Бізнес та наукове середовище
зазнає термінологічних труднощів у чіткому розумінні та використанні цих термінів.
Постановка завдання. Дослідити сучасні тренди SMART парадигми, різні підходи до
визначення термінів «розумна організація», «розумна компанія», «розумна фабрика» та
запропонувати авторське визначення цих термінів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поява та розвиток SMART парадигми
обумовлено трансформацією індустріальної економіки на цифрову економіку із посилюючим впливом
цифрових технологій на виробництво інноваційних товарів, послуг та вдосконалення бізнес-процесів
[1], появи “розумних” об’єктів, які використовують нові можливості та нові способи взаємодії з людьми
та контекстом завдяки використання сенсорного, обчислювального та комунікаційного обладнання, які
дають можливості сприймати та взаємодіяти зі середовищем та іншими об’єктами [5].
Зміна економічних трендів розширила застосування SMART парадигми до нових концепцій:
“розумне середовище” [6]; “розумна країна” [7]; “розумне місто” [8; 9]; “розумне житло” [10], “розумний
розвиток країн” [11], “розумна спеціалізація” [12; 13] тощо.
Концепція “розумне середовище” сприяє ідеям “фізичного світу”, який багато і невидимо
переплітається з датчиками, виконавчими елементами, дисплеями та обчислювальними елементами,
вбудованими в повсякденні об’єкти життя, і з’єднаними через безперервну мережу [6].
Концепція “розумна країна” розглядає проблеми країни та їх вирішення за рахунок застосування
розумних технологій та систем, які забезпечують рівні умови життя всіх людей як в міських, так і
сільських районах [7].
Розумне місто – це міська територія, яка використовує різні типи електронних датчиків для
передачі інформації для ефективного управління ресурсами міста [8; 9].
Розумне житло з’єднує фізичне середовище з Інтернетом, яке використовується для оплати
рахунків (термінал з підключенням до Інтернету), керування безпеки житла (через камери веб-камери,
що забезпечують передачу живого відео з житла на телефон або комп'ютер), керування освітленнями
або навіть побутовими приладами (наприклад, екран-холодильника із вбудованим сканером штрихкоду, який можна запрограмувати для надсилання замовлень роздрібному продавцю продукту [10].
Розумний розвиток країн Європейського Союзу (ЄС) визначено пріоритетом стратегії «Європа
2020» [11] та направлений на збалансований національний та регіональний розвиток на основі
застосування розумної спеціалізації шляхом збільшення взаємозв’язку між науковими дослідженнями,
структурою підприємств та спеціальностями підготовки кадрів [12; 13].
Аналіз сутності підходу розумного розвитку ЄС, розумної спеціалізації країн та регіонів ЄС
дозволило запропонувати розумну піраміду ієрархії цілей та засобів суб’єктів економічної системи ЄС
та адаптування до них асоційованих країн, які мають економічні та соціальні розбіжності [14].
Таким чином, SMART парадигма містить принципи: самоналагодження, самоадаптації,
самостійної конфігурації, самоконтролю, самовідновлення, самостійного функціонування, що
виступають джерелом самоорганізації та процесу нової якості та розвитку структур та систем [15], які
потребують “розумних організацій”, що підтримують розвиток технологій електронної комерції і
цифрового бізнесу із використанням високопродуктивних обчислювальних систем і мереж, що
необхідні для динамічного реагування на мінливий ландшафт економіки.
Поглиблюючи підходи нових принципів менеджменту у цифровій економіці, різні автори
розвивали сутність та складові визначення терміну “розумна організація”, таблиця 1.
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Таблиця 1
Визначення терміну «Розумна організація»
№
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Джерело
Erastos Filos
[1]

Визначення терміну
Розумна організація у роботі із знаннями здатна швидко і легко адаптуватися до нових
організаційних завдань, а також створювати та використовувати знання у відповідь на
можливості із застуванням цифрових технологій, що підтримують три мережеві аспекти:
віртуальність, ІКТ, організацію об’єднань та гіперпосилання знань.
E. Filos, E.
Розумна організація керується знаннями, використовує Інтернет, динамічно адаптується
Banahan
до нових організаційних форм і практик, навчається, гнучка у можливості створювати та
[16]
використовувати можливості, які пропонує нова економіка та об’єднується в трьох
вимірах: мережа знань, IT мережа та організаційна мережа.
Curt M.
Розумна організація – це організація, яка є безпечною, керованою принципом та
Thompson
зосереджена на цінностях і сприяє приєднанню зацікавленості своїх членів. Розумна
[17]
організація отримує, охоплює і діє на перевірених інструментах, де б вони не були
знайдені. Розумні організації розробили внутрішню компетентність для самостійного
розвитку або набуття дієвих методів та інструментів.
What is smart
Розумна організація:
organization?
1. Організація, яка має сильні принципи, поважає інтереси охорони навколишнього
[18]
середовища та безпеки громадськості, а також зосереджує діяльність, виділяючи
діяльність своїх складових.
2. Продовжує еволюцію цінностей мереж та віртуальних корпорацій за рахунок
використання більш просунутих бізнес-моделей з урахуванням симбіозу людинамашина та використання більш інтелектуальних додатків та інструментів для спільної
роботи та цілісного розвитку процесів виробництва і послуг.
3. Може: вчитися, виявляти проблеми, обробляти досвід нового навчання, щоб зробити
висновки, і приймати обґрунтовані рішення в реальному часі, використовуючи Інтернет
речей в будь-який час, де завгодно та в будь-якому місці.
Nelson Elias
Розумні організації використовують колективні методи навчання, добре підготовлені до
[19]
прогресу в майбутньому, вони зможуть розвивати будь-які навички, необхідні для
досягнення успіху, бо здатність до доходів і прибутку будь-якої організації
безпосередньо пов’язана з їх майстерністю та вмінням вчитися новим речам.
Організації, які будуть розвиватися в майбутньому, стануть "розумними організаціями",
які експлуатують колективний досвід, таланти та вміння людей, а навчання стає
способом життя і постійним процесом і основою майбутнього успіху.
Jorge Morales
Термін "розумна організація" використовується для організацій, які керують знаннями,
Pedraza
використовують Інтернет, динамічно адаптуються до нових організаційних форм і
[19]
практик, навчаються, а також гнучкі щодо створення та використання можливостей, які
пропонує нова економіка.
Розумні організації розробляють внутрішню компетентність для самостійного розвитку
та набуття дієвих методів та інструментів.
Три особливості розумної організації: по-перше, розвиток партнерських зв’язків та
орієнтація на клієнтів, перевершуючи очікування споживачів. По-друге, розумна
організація виживає та процвітає у новій економіці, оскільки вона може позитивно та
адекватно реагувати на зміни та невпевненість. По-третє, розумна організація визначає
та використовує нові можливості, завдяки наявності «розумних» ресурсів, тобто
інформації, знань, відносин, брендів, інноваційних та спільних інтелектуальних засобів.
Golban Artur
Розумна організація – це організація, яка створюється розумними людьми та має
[19]
організаційну культуру здатну швидко реагувати на зміни в бізнес-середовищі та шукати
нові інноваційні рішення для вирішення проблем.
James Oriza
Розумна організація – це організація, яка має можливість адаптуватися до будь-яких
[19]
змін у реальності та має здатність до відтворення, незважаючи на деякі зміни.
B. Chandra
Розумна організація – це організація, де вище керівництво чи мозковий центр достатньо
Mohan Patnaik позитивний, щоб керувати працівниками та мотивувати їх до досконалості, а також
[19]
перетворення звичайного підрозділу в розумний підрозділ, котрий містить розумних
співробітників, які роблять підприємство розумним.
Джерело: складено авторами на основі [1; 16-19]

Вважалось, що розумна організація повинна бути наповнена високоосвіченими людьми з
високими IQ (Intelligence Quotient), але дослідження встановили, що "Емоційний інтелект" (EI) –
поєднання навичок, можливостей та компетенцій, які дозволяють людині справлятися з тиском та
вимогами роботи є набагато більш сильним показником організаційної продуктивності, ніж IQ і для
виконання робіт емоційна компетентність удвічі важливіша на лідерських позиціях та становить основу
перемоги розумної організації. Таким чином, створення "розумної" організації – це ще функція HR
(Human Resource) і найшвидшим підходом побудови розумної організації є наймання людей, які
володіють сильними емоційними компетенціями; тобто люди, які чітко демонструють свою
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самодіяльність, самостійну мотивацію, керівництво командою, самоуправління та інші значні навички
людей [20].
Таким чином, організації, які застосовують колективний досвід в трьох вимірах (мережа знань, IT
мережа, організаційна мережа) і розвивають навички, необхідні для досягнення успіху в майбутньому і
можуть стати "розумними організаціями".
Як показує аналіз таблиці 1, існуючі визначення «розумна організація» опираються загалом на
сутність SMART парадигми, національної і регіональної розумної спеціалізації стратегії Європа 2020,
але кожне окреме визначення не враховує характерних ознак інших визначень.
На основі аналізу таблиці 1 запропоновано уточнене визначення терміну: «Розумна організація
– це розумна група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільних цілей у
будь-яких змінах зовнішнього середовища, використовуючи колективний досвід і вміння динамічно
розвивати необхідну компетентність для створення нових знань та впровадження розумних
інновацій із застосуванням розумного менеджменту та цифрових технологій, які об’єднуються в
трьох вимірах: мережа знань, IT мережа та організаційна мережа».
Компанія, як комерційна організація, ставить основну мету своєї діяльності одержання прибутку.
Вперше термін «розумна компанія» було застосовано до комерційної організації, описуючи
обчислювальну хвилю, що покриває Кремнієву Долину та започатковано підприємцем та інвестором
Джо Лонсдейл [21].
Термін «розумна компанія» застосовують до цифрових компаній, які зменшують чи позбавляють
працівників від рутинних дій та направляють співробітників компанії на творчу діяльність за рахунок
використання цифрових технологій у бізнес процесах [22].
Компанії, які можуть швидко застосувати маркетингові ідеї до реалізації два постачальника
комунікацій у Швеції разом назвали такі компанії розумними із точки зору послуг зв’язку [23].
Сутність та складові визначення терміну «розумна компанія» знаходяться на стадії розвитку і
спостерігається незначна кількість представлення цього терміну, таблиця 2.
Таблиця 2
Визначення терміну «Розумна компанія»
№
1

2

3

4

5

Джерело
Joe Lonsdale
[21]

Визначення терміну
Розумна компанія – це нова порода обчислювальних компаній, що зосереджує свою
увагу на тому, щоб працівники знань могли обробляти та аналізувати величезну
кількість різнорідних даних, а також співпрацювати та контролювати речі.
Борис Славин Розумна компанія – цифрова компанія, де в «цифру» переводяться процеси, що не
[22]
потребують людини, і базуються на неформальній логіці. Оцифровка процесів
позбавляє працівників від рутини і всі співробітники компанії займаються творчою
діяльністю, а роль людської діяльності в компанії не знижується, а навпаки зростає.
Jason
Розумна компанія з точки зору послуг зв'язку, має мобільний спосіб роботи, може
Andersson.
ділитися відповідними внутрішніми системами з клієнтами та партнерами і надає
[23]
послуги своїм клієнтам, коли це підходить для них.
Georg
Розумна компанія успішно застосовує семантичний набір інструментів (видобуток знань,
Guentner.
мережеві знання, інтерактивні знання), які можуть бути інтегровані в інформаційну
[24]
систему підприємства та систему управління і підтримки прийняття рішень.
Smart
Розумна компанія:
Enterprise
 визначається інтелектом своєї мережі;
Drivers 2017.
 об'єднує найкращі наявні навички, щоб отримати перевагу над своїми суперниками;
[25]
 має мобільний продуктивний персонал, який застосовує розумні мобільні бізнесінструменти;
 має розумні робочі місця;
 закриває розриви у бізнес-потребах за рахунок застосування ІКТ, прив’язуючи свої
ресурси до бізнес-вимог;
 перетворює великі дані реальних "фізичних речей" у цифрову "інформацію";
 використовує Інтернет речей;
 застосовує співпрацю та спільне створення;
 більше обладнання, функцій і процесів керуються;
 програмним забезпеченням;
 використання постійних та безпечних операцій у цифровому режимі.
Джерело: складено авторами на основі [21-25]

Аналіз показує, що загальним для визначень терміну "розумна компанія" є характеристика
компаній, які динамічно адаптуються до нових організаційних форм і практик, гнучкі в здатності
створювати і використовувати можливості, застосовувати екологічне бачення, успішні фізичні та
віртуальні партнерства, призводять до створення і впровадження нових знань та розумних інновацій.
Як показує аналіз таблиці 2, існуючі визначення «розумна компанія» більшою частиною не
відображують характерних ознак «розумної організації».
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Опираючись на аналіз таблиці 2, запропоновано уточнене визначення терміну: «Розумна
компанія – це розумна група мобільних людей, яка має розумні робочі місця та мобільні бізнесінструменти, діяльність яких свідомо координується для одержання прибутку у будь-яких змінах
зовнішнього середовища, використовуючи колективний досвід і вміння розвивати необхідну
компетентність для створення нових знань та впровадження розумних інновацій із застосуванням
розумного менеджменту та цифрових технологій, які об’єднуються в трьох вимірах: мережа знань,
IT мережа та організаційна мережа».
Заміна індустріальної економіки на цифрову економіку обумовила новий рівень організаційної
діяльності та управління для створення ланцюжка вартості життєвого циклу виробництва продукції,
що надало поштовх для розвитку розумного виробництва у розумних виробничих компаніях, де
машинобудівники та виробники активно займаються впровадженням інтелектуальних виробничих
систем, які стали називати “розумні фабрики”.
Традиційна сутність визначення терміну “фабрика” відображує підприємство, що здійснює
автоматизований виробничий процес випуску продукції масовими партіями, окремі одиниці якої не
мають індивідуальних особливостей. Однак термін “автоматизація” в традиційному розумінні
передбачає виконання єдиного, дискретного завдання або виробничого процесу.
Розумне виробництво виходить за рамки простої автоматизації за рахунок застосування
програм штучного інтелекту, кіберфізичних систем, які можуть поєднувати фізичні машини та бізнеспроцеси, автоматизуючи рішення, що зазвичай роблять люди, інтегруючи ланцюг постачання через
взаємопов’язаний ІТ ландшафт, принципово змінюючи виробничі процеси та посилюючи відносини із
постачальниками і клієнтами [26].
Сутність та складові визначення термінів «розумне виробництво», «розумна фабрика»
знаходяться в стадії розвитку і має місце ще незначна кількість представлення цих термінів, таблиця 3.
Таблиця 3
Визначення термінів «Розумне виробництво», «Розумна фабрика»
№
1

2

3

4

5

6

Джерело
Національний
інститут
стандартів і
технологій
(NIST) [26]
SMLC
[26]

Визначення терміну
Розумне виробництво – повністю інтегровані, спільні, виробничі системи, які реагують у
режимі реального часу для задоволення змінних вимог та умов на заводі, в мережах
постачання та потребах клієнтів.

Розумне виробництво – це можливість вирішення існуючих та майбутніх завдань через
відкриту інфраструктуру, яка дозволяє реалізовувати рішення за швидкістю бізнесу,
створюючи при цьому вигідне значення.
Smart
Розумне виробництво – це широка категорія виробництва з метою оптимізації генерації
manufacturing
концепції, виробництва та транзакції продукту. Хоча виробництво можна визначити як
[27]
багатофазний процес створення продукту з сировини, розумне виробництво є
підмножиною, яка використовує комп’ютерний контроль та високий рівень адаптації.
Розумне виробництво прагне скористатися передовими інформаційними та інженерними
технологіями для забезпечення гнучкості фізичних процесів для вирішення динамічного та
глобального ринку. Підвищується підготовка кадрів для такої гнучкості та використання
технології, а не конкретних завдань, як це прийнято в традиційному виробництві.
Скіцько В. І.
Розумна фабрика – це модульно-структурована інтелектуальна фабрика із
[28]
використанням кібер-фізичних систем моніторингу фізичних процесів та створення
віртуальної копії фізичного світу для прийняття децентралізованих рішень. Це
інноваційне гнучке промислове виробництво, основними ознаками якого є: модульність
(на противагу теперішньому єдиному неподільному виробництву); розподіленість або
децентралізована самоорганізація (на противагу сьогоднішній жорсткій ієрархічній
структурі виробництва); бездротова система комунікації між усім, що задіяне та
використовується у виробництві (сировина, деталі, обладнання, устаткування тощо), в
тому числі й працівниками.
The smart
Розумна фабрика - це гнучка система, що може самостійно оптимізувати продуктивність
factory [29]
у широкій мережі, самопристосовуватись і вчитись на нових умовах в реальному або
майже в режимі реального часу та автономно керувати цілими виробничими процесами
в межах чотирьох стін фабрики, але можуть, також, підключаються до глобальної
мережі та систем подібного виробництва і навіть до цифрових мереж більш широкого
постачання.
What is the
Розумна фабрика – середовище, де машини та обладнання здатні вдосконалювати
smart factory
процеси завдяки автоматизації та самооптимізації. Ці переваги також виходять далеко
and its impact
за межі простого виробництва товарів та таких функцій, як планування, логістика
on
ланцюгів постачання та навіть розробка продуктів. Центральна частина розумної
manufacturing? фабрики – це технологія, яка дозволяє збирати дані. До них відносяться інтелектуальні
[30]
датчики, двигуни та робототехніки, присутні на виробничих і складальних лініях, які
розумний завод використовує.
Джерело: складено авторами на основі [26; 27; 28; 29; 30]
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Розумну фабрику не можна вважати "кінцевим станом" у процесі розумного виробництва,
враховуючи швидкі темпи технологічного розвитку [27].
Комплексна мережа всіх компонентів автоматизації, машин, процесів і даних продукту – від
розробки, виробництва до переробки дозволяє здійснювати цифрове управління життєвим циклом,
створювати динамічне виробниче середовище направлене на зниження витрат при одночасному
підвищенні якості, надійності та досягнення успіху на конкурентних динамічних ринках [31].
Формування основної цінності відбувається в межах чотирьох стін розумної фабрики, де
персонал займає більш складні ролі на робочих місцях та забезпечує здатність розумної фабрики
еволюціонувати та розвиватися разом із мінливими потребами організаційної діяльності – будь то
попит, розвиток нових продуктів, експансія на нові ринки [27].
Як показує аналіз таблиці 3, існуючі визначення «розумна фабрика» відображають сутність
гнучкого модульно-структурованого інтелектуального виробництва із використанням кібер-фізичних
систем моніторингу технологічних процесів виробництва, але не відображають ролі персоналу та
лідерів розумного виробництва. Опираючись на аналіз таблиці 3, запропоновано уточнене визначення
терміну: «Розумна фабрика – це розумне виробництво, яке визначає розумне виконання комбінації
виробничих, інформаційних та комунікаційних бізнес процесів розумною групою персоналу, яка має
розумні робочі місця, використовує колективний досвід та вміння розвивати необхідну
компетентність для розумного виробництва продукції із застосуванням розумного менеджменту
та цифрових технологій, які об'єднуються в трьох вимірах: мережа знань, IT мережа та
організаційна мережа».
Висновки з проведеного дослідження. Поява та розвиток SMART парадигми обумовлено
заміною індустріальної економіки на цифрову економіку із посилюючим впливом цифрових технологій
на бізнес процеси компаній та виробництво продукції.
Розвиваючи підходи нових принципів менеджменту у цифровій економіці, різні автори
розвивають сутність та складові визначення термінів «розумна організація», «розумна компанія»,
«розумна фабрика».
Встановлено, що існуючі визначення «розумна організація» загально опираються на сутність
SMART парадигми, національної і регіональної розумної спеціалізації стратегії Європа 2020, але
кожне окреме визначення не враховує характерних ознак інших визначень. Існуючі визначення
терміну «розумна компанія» в переважній більшості не відображують характерних ознак «розумної
організації».
Також встановлено, що існуючі визначення «розумна фабрика» відображають сутність гнучкого
модульно-структурованого інтелектуального виробництва із використанням кібер-фізичних систем
моніторингу технологічних процесів виробництва, але не відображають ролі персоналу та лідерів
розумного виробництва.
На основі аналізу SMART парадигми та визначень термінів «розумна організація», «розумна
компанія», «розумна фабрика» запропоновано уточнені визначення цих термінів.
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MARKETING COMMODITY POLICY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES ON THE MARKET OF SUNFLOWER
Постановка проблеми. Сільськогосподарські підприємства в умовах мінливого ринкового
середовища перебувають в складному економічному становищі. На це впливає низка чинників: низька
матеріально-технічна забезпеченість сільського господарства; незадовільна законодавча база;
недостатній рівень фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва; вплив природних
чинників на рівень урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності худоби та птиці. Таким
чином, керівникам сільськогосподарських підприємств необхідно намагатись мінімізувати вплив
існуючих в аграрній галузі негативних явищ на загальну ефективність діяльності зазначених
підприємств та використовувати всі можливості для розвитку, які надає зовнішнє середовище.
Актуальність формування ефективної маркетингової політики для сільськогосподарських підприємств
полягає в оптимізації товарного асортименту відповідно до вимог ринку, розробка нового або
вдосконалення існуючого товару, підвищення якості продукції та послуг, налагодження системи
обслуговування. Ефективна маркетингова товарна політика сільськогосподарських підприємств
повинна відповідати вимогам та потребам споживачів, а також враховувати вплив факторів
маркетингового середовища, особливо за умов його динамічних змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування маркетингової товарної
політики сільськогосподарських та визначенню факторів маркетингового середовища присвячені
роботи багатьох вітчизняних вчених. Діченко А.Л. в своїх працях розкриває особливості, чинники та
умови формування та функції маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств як
складової аграрного маркетингу [1; 2]. Легеза Д.Г. в своїх працях робить акцент на впливі
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маркетингових факторів на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств [4; 5].
Ларіна Я.С. в наукових працях розкриває тенденції та чинники маркетингового середовища
підприємств на ринку соняшникової олії [3]. Старостіна А.О. надає методику оцінки впливу факторів
маркетингового середовища на ринок, що дозволяє виявити їх, оцінити їх вплив та визначити
альтернативи розвитку підприємств з врахуванням можливостей та загроз маркетингового
середовища [8]. Окремі питання формування ефективної маркетингової товарної політики для
сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання розглядають такі дослідники,
як Олексенко Р.І. та Крикавський Є. [6; 7]. Однак потребують додаткового дослідження та
обґрунтування шляхи формування маркетингової товарної політики для сільськогосподарських
підприємств на ринку соняшнику з врахуванням впливу факторів маркетингового середовища.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення основних аспектів формування
маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику з
врахуванням факторів маркетингового середовища.
Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:
- обґрунтування актуальності формування ефективної маркетингової товарної політики в
сільськогосподарських підприємствах;
- дослідження факторів макромаркетингового середовища на ринку соняшнику;
- оцінка впливу факторів мікромаркетингового середовища на ринку соняшнику;
- визначення альтернатив формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських
підприємств на ринку соняшнику.
Об’єктом дослідження є процес формування маркетингової товарної політики для
сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів щодо
формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику
з врахуванням факторів маркетингового середовища.
Для визначення напрямів формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських
підприємств з врахуванням факторів маркетингового середовища використовуємо експертну оцінку
факторів, сутність якої полягає у відборі факторів, оцінки ступеня їх впливу, бальної оцінки та
виявлення альтернатив реалізації можливостей чи подолання загроз.
Виклад основного матеріалу дослідження. Спеціалізацією більшості сільськогосподарських
підприємств є вирощування олійних культур, а саме насіння соняшнику, так як саме ця культура
приносить стабільні прибутки для сільськогосподарських підприємств. Тому для більш детального
аналізу аспектів формування маркетингової товарної політики з врахуванням факторів маркетингового
середовища об’єктом дослідження обрано діяльність сільськогосподарських підприємств на ринку
соняшнику.
Для того, щоб правильно сформувати товарну політику підприємства, необхідно проаналізувати
фактори маркетингового середовища, виявити напрямок їх впливу, оцінити ступінь їх впливу та
визначити альтернативи для розвитку галузі. В рамках аналізу маркетингового середовища ринку
соняшнику спочатку проаналізуємо фактори макромаркетингового середовища.
До найбільш вагомих факторів, які становлять загрозу для ринку насіння соняшнику належать:
політична нестабільність, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів,
на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон», економічна криза,
девальвація національної валюти, залежність виробництва від погодних умов, шкідники та хвороби
рослин, недотримання аграрними товаровиробниками сівозмін, засміченість та зниження якості
земель при вирощуванні соняшнику (табл. 1).
Таблиця 1
Фактори загроз макромаркетингового середовища ринку соняшнику

2

Експертна
оцінка,
балів
3

Зважена
оцінка,
балів
4

Політична нестабільність у державі.
«Про затвердження переліків товарів, на які встановлено
обмеження щодо переміщення через митний кордон» України
Кабінет Міністрів України ;Постанова, Перелік від 21.05.2012 №
436
Економічні

0,2

7

1,4

0,2

6

1,2

Економічна криза в державі

0,25

8

2

Девальвація національної валюти

0,25

8

2

Зниження платоспроможності населення

0,25

6

1,5

Коефіцієнт
вагомості

Фактори
1
Політико-правові
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продовження табл. 1
1
Зниження експорту насіння соняшнику

2
0,25

3
3

4
0,75

Зменшення чисельності населення в країні

0,1

5

0,5

Бажання населення виїхати з країни

0,1

3

0,3

0,1

7

0,7

Залежність виробництва від погодних умов.

0,2

9

1,8

Шкідники та хвороби рослин

0,2

8

1,6

Недотримання аграрними товаровиробниками сівозмін
Засміченість та зниження якості земель при вирощуванні
соняшнику
Форс-мажорні обставини (пожежі, заморозки, засуха, град)

0,2

8

1,6

0,2

8

1,6

0,2

7

1,4

0,15

6

0,9

Демографічні

Соціально-культурні
Зниження загального рівня і життя населення
Природно-екологічні

Науково-технічні
Відсутність державного фінансування науково-дослідницьких
інститутів.
Разом

1

19,25

Джерело: складено автором

Саме на їх вирішення необхідно акцентувати увагу при формування товарної політики
сільськогосподарських підприємств на ринку насіння соняшнику.
В результаті оцінки макромаркетингового середовища можна виділити найбільш значимі
фактори ринкових можливостей: Закон України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння
деяких видів олійних культур», що сприятиме залученню інвестицій для розвитку галузі в країні; Закон
України «Про внесення змін до Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на
підприємствах олійно-жирової галузі Мінагрополітики України», що вимагає посилення системи
контролю якості продукції на підприємстві та дозволить підвищити конкурентоспроможність; Договір
про зону вільної торгівлі, що дає можливість розширенню зовнішніх ринків збуту продукції; Постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього
виробництва», що сприятиме збільшенню обсягів внутрішнього виробництва насіння соняшнику та
продуктів його переробки; введення експортного мита на насіння соняшнику сприятиме збільшенню
переробних потужностей на внутрішньому ринку (табл. 2).
Таблиця 2
Фактори можливостей макромаркетингового середовища ринку соняшнику

2

Експертна
оцінка,
балів
3

Зважена
оцінка,
балів
4

0,2

6

1,2

0,2

7

1,4

0,2

5

1

0,2

7

1,4

0,2

7

1,4

0,2

6

1,2

Коефіцієнт
вагомості

Фактори
1
Політико-правові
Вимоги щодо якості продукції згідно Закону України “Про безпечність та
якість харчових продуктів 23.12.1997 року № 771/97-В
Встановлені ставки експортного мита згідно Закону України „Про ставки
вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур” від
10 вересня 1999 р. №1033-ХІV
Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у
сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах : Постанова
Кабінету Міністрів України
.Про внесення змін до Порядку обліку сировини, матеріалів та готової
продукції на підприємствах олійно-жирової галузі Мінагрополітики України;
Наказ від 20.07.2012 № 455Зареєстровано: Мін'юст України від15.08.2012
№ 1373/21685
Договір про зону вільної торгівлі (укр/рос) СНД; Договір, Правила, Перелік,
Міжнародний документ від 18.10.2011
Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього
виробництва Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, План,
Заходи, Перелік від 12.09.2011 № 1130
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продовження табл. 2
1

2

3

4

Інвестиційна привабливість галузі

0,25

8

2

Значна частка (85, 6%)у світовому експорті насіння соняшнику

0,25

7

1,75

Розширення зовнішніх ринків збуту

0,25

6

1,5

0,1

6

0,6

0,1

7

0,7

0,1

3

0,3

Економічні

Демографічні
Збільшення кількості населення у містах
Соціально-культурні
Суспільна думка щодо корисних властивостей при споживанні продуктів з
соняшнику
Історично сформоване відношення населення країни до сільського
господарства.
Збільшення тенденцій вживання екологічно-чистих продуктів.

0,1

8

0,8

Природно-екологічні
Вигідне географічне розташування області, районованість більшості
сортів насіння соняшнику
Наявність родючої землі, якісного ґрунту

0,2

9

1,8

0,2

9

1,8

Сприятливий клімат для вирощування соняшнику

0,2

8

1,6

0,15

7

1,05

0,15

7

1,05

Науково-технічні
Наявність науково-дослідних інститутів олійних культур
Наявність сучасних ресурсозберігаючих технологій виробництва насіння
соняшнику
Разом
Джерело: складено автором

22,55

Отже, оцінивши макросередовище ринку соняшнику, можна зробити висновки, що поряд з тим,
що на галузь впливає багато негативних факторів (19,25 балів) зовнішнього середовища, є багато
можливостей для їх подолання (22,55 балів). Для підвищення ефективності вирощування та
реалізації насіння соняшника, окрім втручання держави у регулювання експортно-імпортних операцій
також є необхідним вжиття низки заходів і на господарському рівні. Зокрема, удосконалення
регіонального розміщення посівів з врахуванням біологічних особливостей, технологій вирощування,
застосування відповідних засобів захисту, неухильне додержання вимог чергування посівів соняшнику
в полях сівозміни, впровадження високоврожайних гібридів, залучення необхідних для розвитку галузі
коштів та матеріальних ресурсів (техніки, добрив, посівного матеріалу, гербіцидів) шляхів пошуку
потенційних інвесторів і кредиторів, інтегрування в агропромислові та кооперовані формування з
метою вирішення проблем належного виробництва і раціонального використання урожаю.
До факторів маркетингового мікросередовища відносяться: існуючі конкуренти на даному ринку,
постачальники, споживачі, посередники та контактні аудиторії. До факторів, які впливають на ринок
соняшнику з боку конкурентів відносяться: велика кількість конкурентів, що створює жорсткі умови та
необхідність підтримувати підприємство на певному конкурентному рівні, низька урожайність, що
впливає на обсяг виробництва продукції; висока собівартість виробництва, що зменшує розмір
прибутку (табл. 3).
До факторів, які впливають з боку постачальників відносяться: надання постачальниками
вигідних умов закупівлі, що дає можливість розширити кількість постачальників, налагодження
довгострокових партнерських відносин, наявність вітчизняних постачальників насіння, що надає
можливість підприємствам використовувати власні ресурси вітчизняних постачальників та знижувати
собівартість.
До споживчих факторів можна віднести широке коло можливих споживачів, так як
сільськогосподарська продукція знаходиться на першому місці у споживчому кошику. Велику роль для
розвитку ринку відіграє наявність великих переробних підприємств, однак існує проблема
забезпеченості їх сировинною базою. Виробничі потужності з переробки олійних культур завантажені
не повністю – лише на 64%. Отже, необхідно збільшувати обсяги виробництва насіння соняшнику за
рахунок інтенсивних технологій виробництва та розглянути альтернативу вирощування ріпаку, що
менше виснажує ґрунти.
При дослідженні посередників виявили, що основними факторами, що надають ринку
можливості для розвитку є наявність зернових бірж та оптових ринків, наявність зерносховищ та
елеваторів, закупівельних та торгових домів, що дасть можливість зберігати та реалізовувати насіння
соняшнику за вигідним цінами протягом маркетингового року.

164

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

Таблиця 3
Таблиця загроз мікромаркетингового середовища ринку соняшнику
Фактори

Коефіцієнт
вагомості

Експертна
бальна оцінка,
балів

Зважена
оцінка,
балів

Конкуренти
Велика кількість сільськогосподарських підприємств, що
вирощують насіння соняшнику
Низька урожайність соняшнику

0,3

7

2,1

0,3

8

2,4

Сезонність виробництва продукції

0,3

4

1,2

Висока собівартість продукції

0,3

8

2,4

0,3

3

0,9

0,2

9

1,8

0,2

7

1,4

0,2

6

1,2

0,2

8

1,6

0,25

7

1,25

0,25

6

1,5

Наявність товарів-замінників
Постачальники
Зростання цін на матеріально – технічні ресурси
Недостатня забезпеченість сільськогосподарських
підприємств матеріально-технічними ресурсами
Високі ціни на посівний матеріал
Значно подорожчання плавно-мастильних матеріалів в
період посіву та збору врожаїв
Споживачі
Низькі закупівельні ціни на соняшник переробними
підприємствами та оптовиками
Недостатнє забезпечення сировиною переробних
підприємств
Посередники
Недостатній розвиток інфраструктури аграрного ринку

0,15

7

1,05

Недосконале транспортне забезпечення

0,15

8

1,2

Недосконалі логістичні зв’язки

0,15

9

1,35

Контактні аудиторії
Постійний контроль з боку держави - податкової, санітарної
служб.
Разом

0,1

6

0,6
21,95

Джерело: складено автором
До факторів, які впливають з боку контактних аудиторій можна віднести: тісну взаємодію з
банками (можливість залучати у виробництво кредити, надані банками), постійний контроль з боку
держави – податкової, санітарної служби (сільськогосподарська продукція одна з перший
контролюється санітарною службою для забезпечення її екологічності, безпеки для здоров’я та
відповідність стандартам), розвиток Інтернету (надає підприємствам можливість розширювати ринки
збуту, знаходити постачальників чи посередників, надавати потрібну інформацію споживачам про
асортимент, ціни та характеристики продукції).
В результаті оцінки факторів мікросередовища визначили, що найбільшу загрозу для ринку
становлять: велика кількість сільськогосподарських підприємств, що вирощують соняшник, сезонність
цін протягом маркетингового року, низька урожайність соняшнику, висока собівартість продукції,
недостатнє фінансове забезпечення підприємств, низькі закупівельні ціни на соняшник переробними
підприємствами та оптовиками.
Знизити вплив зазначених загроз може реалізація наступних заходів: підвищувати якість
продукції, знижувати собівартість продукції, збільшувати частку ринку, зберігання продукції та
реалізація за вигідними цінами протягом маркетингового року, впровадження інтенсивних технологій
вирощування, використання
більш якісного насіння та застосування нових прогресивних та
економічно-обґрунтованих технологій посівів.
Визначили найбільш значимі фактори мікросередовища, які надають можливості для розвитку
ринку соняшнику: високі вимоги до якості насіння, наявність потужних переробних підприємств,
наявність зерносховищ та елеваторів, стійкий попит на світовому агроринку, широке коло споживачів
сільськогосподарської продукції (табл. 4).
Заходами щодо реалізації визначених можливостей можуть бути: посилення контролю якості,
відповідності продукції вітчизняним та світовим стандартам, налагодження стабільних збутових
зв’язків, збільшення кількості підприємств переробної продукції для співпраці, активізація роботи по
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виходу на зовнішні ринки, кооперація аграрних товаровиробників та реалізація продукції
оптимальними партіями за вигідними цінами, зберігання насіння соняшнику та реалізація за вигідними
цінами протягом маркетингового року.
Таблиця 4
Таблиця можливостей мікромаркетингового середовища
Коефіцієнт
вагомості

Експертна
бальна оцінка,
балів

Зважена
оцінка, балів

Зростання цін на продукцію

0,3

5

1,5

Високі вимоги до якості насіння

0,3

8

2,4

Наявність сертифікатів якості на продукцію

0,3

6

1,8

Велика концентрація постачальників

0,2

4

0,8

Надання вигідних умов закупівлі

0,25

6

1,5

Наявність потужних переробних підприємств

0,25

6

1,5

Стійкий попит на світовому агроринку

0,25

5

1,25

7

1,75

Фактори
Конкуренти

Постачальники

Споживачі

Широке коло споживачів сільськогосподарської продукції
Постійний попит на насіння соняшнику

0,25

9

2,25

Збільшення попиту на іноземних ринках

0,25

8

2

Використання побічної продукції на корм тваринам

0,25

7

1,75

Наявність зернових бірж та оптових ринків

0,15

8

1,2

Наявність зерносховищ та елеваторів

0,15

9

1,35

Наявність закупівельних та торгових домів

0,15

6

0,9

Тісна взаємодія з банками

0,1

4

0,4

Співпраця з інвесторами

0,1

7

0,7

Лізингові компанії

0,1

5

0,5

Страхові компанії

0,1

4

0,4

Розвиток мережі Інтернет

0,1

7

Посередники

Контактні аудиторії

Разом
Джерело: складено автором

0,7
24,65

Таким чином, проаналізувавши фактори макро- та мікросередовища ринку насіння соняшнику,
визначили основні альтернати формування товарної політики сільськогосподарських підприємств на
ринку соняшнику (табл. 5).
Таблиця 5
Слабкі та сильні сторони альтернатив формування товарної політики
сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику
Альтернативи
1
Розширення асортименту продуктів
переробки насіння соняшнику

Зберігання насіння соняшнику та
реалізація за вигідними цінам на протязі
маркетингового року

Слабкі сторони
2
Додаткові витрати на нове
виробництво, впровадження нової
технології, залучення
кваліфікованого персоналу,
розробка програми просування
продукції на ринок.
Наявність власного або оренда
складу, даткові витрати на
зберігання, послуги елеватора
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Сильні сторони
3
Вихід на нові ринки, розширення
асортименту продукції, збільшення
прибутку, розвиток підприємства,
зниження ризику, підвищення
конкурентоспроможності
підприємства
Реалізація насіння соняшнику по
вигідним цінам на протязі
маркетингового періоду, що
підвищить прибутковість аграрних
підприємств
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продовження табл. 5
1
Впровадження у виробництво органічної
продукції

2
Освоєння нових технологій
вирощування, додаткові витрати,
наявність кваліфікованого
персоналу, пошук нових каналів
збуту продукції
Кооперація аграрних товаровиробників та Пошук надійних партнерів,
реалізація продукції оптимальними
додаткові витати на утримання
партіями за вигідними цінами
кооперативів
Впровадження інтенсивних технологій
Додаткові витрати на
вирощування насіння соняшнику,
впровадження інтенсивних
застосування відповідних засобів захисту, технологій (сорти, гібриди,
неухильне додержання вимог чергування добрива, засоби захисту рослин),
посівів соняшнику в полях сівозміни,
залучення кваліфікованого
використання високопродуктивних сортів персоналу
та гібридів
Джерело: складено автором

3
Освоєння нового сегменту ринку,
залучення нових споживачів з
високими доходами, висока ціна на
продукцію дозволить отримувати
високі прибутки
Реалізація продукції по вигідним
цінам, стабільний збут
Збільшення обсягів продажу
продукції, зниження собівартості
продукції, розширення долі ринку,
залучення нових споживачів.

В результаті аналізу сильних та слабких сторін альтернатив виявили, що найбільш доцільно для
формування товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику є розширення
асортименту продуктів переробки насіння соняшнику та впровадження органічного виробництва
насіння соняшнику, що є досить актуальним в останні роки.
Висновки з проведеного дослідження. Для забезпечення перспективного розвитку ринку
соняшнику України та збереження провідного місця на світовому ринку, на наш погляд, необхідно:
налагодити кооперацію аграрних товаровиробників з переробними підприємствами за вигідним
цінами, що забезпечить гарантовані канали збуту для аграрників та надійних постачальників сировини
переробним підприємствам; посилити контроль за дотриманням аграріями режиму сівозмін олійних
культур, впроваджувати інтенсивні технології вирощування насіння соняшнику, здійснювати контроль
за якістю продукції, удосконалити матеріально-технічну та складську базу сільськогосподарських
підприємств, що дасть можливість зберігати насіння соняшнику та реалізовувати за вигідними цінам
протягом маркетингового року, розширити систему просування продукції через Інтернет. Всі ці заходи
сприятимуть підвищенню конкурентних позицій сільськогосподарських товаровиробників як на
вітчизняному, так і на міжнародному ринках.
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COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN GRAINS ON THE WORLD
MARKET
Постановка проблеми. В сучасних умовах інтеграції України в світову та європейську
економічну систему проблеми міжнародної конкуренції виходять на перший план. Процес формування
конкурентоспроможності України повинен будуватися на спеціалізації української економіки з
виявленням і нарощуванням унікальних конкурентних переваг галузевого рівня. На думку М. Портера,
„жодна країна не може бути конкурентоспроможною в усьому” [6], тобто кожна країна повинна
визначити пріоритетні галузі, які суттєво впливатимуть на її конкурентоспроможність.
Зернове господарство є стратегічною галуззю української економіки. Природно – кліматичні
умови та наявність в Україні 27 % світових чорноземів сприяють вирощуванню зернових культур і
дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно в обсягах, достатніх для забезпечення
внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. Саме тому конкурентоспроможність
вітчизняних зернових значною мірою визначає конкурентоспроможність України на світовому ринку.
Аналіз
останніх
досліджень
та
публікацій.
Питання
конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції загалом та зернових зокрема стало предметом дослідження багатьох
вітчизняних вчених, зокрема: Кваші С.М. [4], Голомші Н.Є. [2], Камінського І.В. [3], Кузнецової І. [5].

*

Науковий керівник: Галушко В.П. – д.е.н., професор
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Лупенко Ю.О., Шпичак О.М., Присяжнюк М.В. [1] досліджують світові ринки зерна та проводять
експертні розрахунки в цьому напрямку. Однак в умовах динамічних змін окремі аспекти цієї
багатопланової проблеми залишаються дискусійними і потребують подальшого дослідження. Зокрема
виникає потреба в системному та комплексному підході до оцінки конкурентоспроможності зернових
на світовому аграрному ринку.
Постановка завдання. Метою статті є оцінити конкурентоспроможність окремих видів
українських зернових на світовому аграрному ринку за індексами конкурентоспроможності та
сформувати стратегію підвищення конкурентоспроможності даної групи товарів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вагоме місце в експорті продукції агропромислового комплексу України належить зерновим
культурам, частка яких в українському агропродовольчому експорті постійно зростає. За останні
десять років Україна значно посилила свої позиції на світовому зерновому ринку (табл. 1). За
обсягами експорту пшениці Україна входить до числа основних експортерів цього товару: частка
України в світовому експорті пшениці за останні десять років зросла і склала в 2016 році 7,9 %. Зросли
позиції нашої країни і на світових ринках ячменю та кукурудзи, де Україна стала одним з лідерів. Так,
частка України в світовому експорті ячменю в 2016 р. склала 18,8 %, а кукурудзи 13,0 %.
Таблиця 1
Частка України в світовому експорті зернових, %

2007

2009

2011

2013

2014

2015

2016

Пшениця

0,8

8,8

2,8

4,8

6,1

7,9

7,9

Відхилення
(+, -) 2016р.
до 2010 р.
+ 7,1

Ячмінь

18,1

21,4

8,5

7,5

12,4

12,1

18,8

+ 0,7

Рік

Продукція

Кукурудза
0,9
7,1
7,1
13,5
13,8
13,0
13,0
+ 12,1
Джерело: розраховано автором на основі даних про обсяги експорту [http://unctadstat.unctad.org/ ;
https://comtrade.un.org/data/]

Основними факторами конкурентоспроможності українського зерна на світовому ринку є:
- природні ресурси: родючість ґрунтів та сприятливі природно –кліматичні умови;
- параметри внутрішнього попиту: високий експорт українського зерна зумовлений низьким
рівнем його споживання на внутрішньому ринку, зокрема на кормові цілі.
Перший чинник створює умови в основному для формування кількісних параметрів зерна, в
окремих випадках його якості. Другий – передумови для низької експортної ціни вітчизняного зерна.
Проведений аналіз показав, що конкурентоспроможність вітчизняних зернових на світовому
ринку зерна має переважно ціновий характер, оскільки українські експортні ціни основних видів
зернових значно нижчі від світових. Так, у 2016 році середня експортна ціна української пшениці
становила 166,4 дол. США за тонну, що становить 73,3 % середньої світової експортної ціни.
Експортна ціна української кукурудзи та ячменю склала 81,3 % середньої світової ціни
експорту (табл. 2).
Таблиця 2
Експортні ціни зернових у 2016 році

Товари

Середня експортна ціна
(дол. США за 1 т)
світова
українська

Відношення української
експортної ціни до
середньої світової, %

Пшениця

226,9

166,4

73,3

Ячмінь

204,5

166,0

81,2

Кукурудза
193,8
Джерело: розраховано автором на основі
[http://unctadstat.unctad.org/ ; https://comtrade.un.org/data/]

даних

157,6
про вартість

та

81,3
обсяги експорту

Така ситуація, на нашу думку, зумовлена тим, що часто українські зернові експортують як такі,
що мають низький клас за якістю (хоча це не завжди відповідає дійсності). Найчастіше експортну ціну
занижують комерційні структури, що займаються експортом вітчизняної сільськогосподарської
продукції. Нині комерційні посередники контролюють експортні та гуртові товаропотоки
сільськогосподарської продукції, а також основні доходи від реалізації. Скуповуючи продукцію по
занижених цінах у сільськогосподарських товаровиробників, вони забезпечують резерв для зниження
експортної ціни.
Традиційно конкурентоспроможну продукцію завжди ототожнювали з експортною, а показник
конкурентоспроможності визначали за питомою вагою експортної продукції в загальному обсязі.
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Переважна більшість показників конкурентоспроможності базуються на інформації про обсяги
зовнішньої торгівлі та призначені в основному для міжнародних порівнянь, хоча їх можна
використовувати також для визначення конкурентоспроможності окремих виробництв і розраховувати
для окремого товару чи товарної групи.
При оцінці рівня міжнародної конкурентоспроможності продукції часто звертаються до
методичного інструментарію Б. Баласса, який базується на концепції про те, що конкурентна перевага
полягає в певній (досить великій) частці, яку товар займає на світовому ринку. Відповідно відсутність
конкурентної переваги полягає в малій частці даного товару на експортних ринках. Найбільш
застосовуваним показником є індекс порівняльних переваг RCA (“Revealed Comparative Advantage”)
[8], який розраховують за формулою:

RCA ij  ( X ij /



X iI ) /(

I ,I  j

X

kj

/

k ,k  i

 

k ,k  i

X kI ),

(1)

I ,I  j

де X – експорт; i та k – види товарів; j та I – країни.
Індекс RCA визначають як відношення частки країни у світовому експорті певного товару до її
частки у світовому експорті всіх інших товарів.
Значення індексу знаходиться в межах [0;+∞]. Якщо значення індексу перевищує одиницю, то
країна має конкурентні переваги у виробництві даного товару, якщо його величина менше одиниці –
країна не має конкурентних переваг. Таким чином, RCA дозволяє виявити ті галузі економіки, в яких
країна має порівняльні переваги. Однак індекс RCA не є показником статичним: окремі конкурентні
переваги з часом зменшуються і можуть бути втрачені, а інші, навпаки – придбані.
Значення індексу RCA пропонується ділити на чотири групи: A, B, C та D. Група “А” (0 < RCA < 1)
означає, що в зовнішньоекономічній торгівлі даними товарами країна не має порівняльних переваг.
Інші три групи характеризують товари і товарні групи, які мають порівняльні переваги. Так, в групі “В”
(1 < RCA < 2) товари мають слабовиражені порівняльні переваги, в групі “C” (2 < RCA < 4) –
середньовиражені порівняльні переваги, а в групі “D” (4 < RCA < ∞) – значні порівняльні переваги [9].
Для вдосконалення точності RCA зарубіжними вченими [10] був запропонований
альтернативний набір з трьох показників: індекс відносної експортної конкурентоспроможності
(Relative Export Advantage Index – RXA), індекс відносної залежності від імпорту (Relative Import
Penetration Index – RMP) та індекс відносних торговельних переваг (Relative Trade Advantage Index –
RTA).
Індекс відносної експортної конкурентоспроможності розраховують за формулою:

RXA ij  ( X ij /



X iI ) /(
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k ,k  i

X kI ),
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I ,I  j

де X – експорт; i та k – види товарів; j та I – країни.
Індекс RXA визначають як відношення частки країни у світовому експорті певного товару до її
частки у світовому експорті всіх інших товарів. Специфічною рисою цього показника є те, що світовий
експорт товару завжди визначають як суму експорту всіх країн, крім тієї, що досліджується.
Аналогічно, із суми світового експорту інших товарів виключають експорт того товару, що є предметом
дослідження. Це дає змогу уникнути подвійного рахунку, коли експорт країни (товару) є і чисельником,
і складовою знаменника. Такий підхід особливо доречний, якщо країна має істотну частку у світовій
торгівлі або досліджуваний товар становить значну частку світового експорту.
Значення індексу RXA інтерпретується таким чином. Якщо воно є більшим від 1, то країна має
порівняльні конкурентні переваги щодо експорту товару, який розглядається, якщо ж меншим від 1, то
це вказує на конкурентні невигоди.
Індекс відносної залежності від імпорту RMP є дуже подібним до індексу RXA, з тією лише
різницею, що в даному випадку до уваги беруть імпорт:

RMP ij  ( M ij /



M iI ) /(
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M
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I ,I  j

де М – імпорт; i та k – види товарів; j та I – країни.
Якщо значення індексу RMP є більшим від 1, то залежність від імпорту висока (тобто мають
місце конкурентні невигоди), якщо ж меншим від 1, то залежність від імпорту низька (тобто
спостерігаються порівняльні конкурентні переваги).
При розрахунку індексу відносних торговельних переваг до уваги одночасно беруть показники
експорту та імпорту певного товару:
(4)
RTA ij  RXA ij  RMPij ,
де RTAij – індекс відносних торговельних переваг і-го товару j-ї країни; RXAij – індекс відносної
експортної конкурентоспроможності i-го товару в j-й країні; RMPij – індекс відносної залежності від
імпорту і-го товару в j-й країні.
Додатне значення цього показника вказує на відносні конкурентні переваги даного товару у
зовнішній торгівлі, а від’ємне – на відносні конкурентні невигоди.
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Використання одночасно показників експорту та імпорту при оцінці конкурентоспроможності стає
дедалі важливішим з огляду на зростання внутрішньогалузевої торгівлі. При одночасному розгляді
експорту й імпорту індекс RTA є набагато досконалішим та інформативнішим вимірником
конкурентоспроможності [2].
Для оцінки конкурентоспроможності вітчизняних зернових нами розраховано індекси
порівняльних переваг та відносних торговельних переваг для окремих видів зернових, які є основними
для експортної спеціалізації нашої держави. Обраний період (2007–2016 рр.) дає змогу простежити
динаміку змін у конкурентоспроможності окремих видів зернових культур у часі.
Індекс порівняльних переваг RCA вітчизняної пшениці за даний період мав додатне значення,
причому більше 1, що свідчить про наявність конкурентних переваг (рис. 1). Проте, розкладаючи
індекс RCA на групи, можемо спостерігати, що якщо у 2007 році українська пшениця мала слабо
виражені порівняльні переваги (1 < RCA < 2), то починаючи з 2008 року відноситься до групи “D” (4 <
RCA < ∞), що свідчить про наявність значних порівняльних переваг.

Рис. 1. Індекси порівняльних переваг та відносних торговельних переваг української
пшениці за період 2007–2016 рр.
Джерело: розраховано автором на основі
[http://unctadstat.unctad.org/ ; https://comtrade.un.org/data/]
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Індекси відносних торговельних переваг української пшениці протягом досліджуваного періоду
також були позитивними, однак спостерігається коливання обсягів експорту даної культури та імпорту
її в Україну, внаслідок чого індекси відносних конкурентних переваг даної культури постійно
змінюються. Найвищу конкурентоспроможність українська пшениця мала у 2015 році (індекс RTA
склав 28,085).
Найбільш конкурентоспроможною зерновою культурою України протягом останніх десяти років є
ячмінь. Аналіз порівняльних та торговельних переваг ячменю показав їх наявність в усіх
досліджуваних роках (рис. 2). Причиною цього є висока частка зерна в структурі українського експорту,
адже експорт зерна є одним із основних в структурі зовнішньої торгівлі України. Український ячмінь
відноситься до групи “D” (4 < RCA < ∞), що свідчить про наявність значних порівняльних переваг.
За досліджуваний період індекс відносних торговельних переваг для даної культури був
найвищим у 2009 році (RTA склав 61,073), найнижчим у 2007 році (RTA склав 20,447), але протягом
усього досліджуваного періоду був додатнім і досить високим. Зумовлено це високою експортною
конкурентоспроможністю українського ячменю та практично відсутністю імпорту даної культури в
України.
Ціни експорту ячменю з України є найнижчими в аналізованому переліку країн (на 19 % нижчі за
експортну ціну ЄС), що вкотре підтверджує ціновий характер конкурентоспроможності вітчизняного
зерна та вказує на те, що експортна пропозиція ячменю в Україні формується за рахунок низького
рівня внутрішнього попиту на фуражне зерно.
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Рис. 2. Індекси порівняльних переваг та відносних торговельних переваг українського
ячменю за період 2007–2016 рр.
Джерело: розраховано автором на основі
[http://unctadstat.unctad.org/ ; https://comtrade.un.org/data/]
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В усі досліджувані роки конкурентоспроможним товаром була вітчизняна кукурудза. Однак, якщо
у 2007 році українська кукурудза мала слабо виражені порівняльні переваги (індекс RCA становив
1,375), то починаючи з 2008 року вітчизняна кукурудза має значні порівняльні та торговельні переваги
(індекс RCA перевищує 4), які з кожним роком лише зростають (рис. 3).

Рис. 3. Індекси порівняльних переваг та відносних торговельних переваг української
кукурудзи за період 2007–2016 рр.
Джерело: розраховано автором на основі
[http://unctadstat.unctad.org/ ; https://comtrade.un.org/data/]
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Результати досліджень показують, що усі види зернових відносяться до групи
конкурентоспроможної продукції. Спостерігаються певні коливання обсягів експорту українських
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зернових у різні роки. Це пов’язано із залежністю вітчизняного сільськогосподарського виробництва
від природно – кліматичних умов (неврожайні роки), а також свідчить про те, що
конкурентоспроможність українських зернових має переважно ціновий характер і значною мірою
залежить від кон’юнктури зовнішніх ринків.
Саме тому для даної групи передбачена наступна стратегія дій: утримання існуючих позицій та
підвищення конкурентоспроможності за рахунок інтенсифікації виробництва. Умовою інтенсифікації є
безумовне виконання технологій виробництва та переоснащення основних фондів галузі, що
дозволить підвищити урожайність та якість зернових та знизити собівартість продукції.
Якість зерна, ефективна робота на зовнішніх ринках і мінімізація маржі та інфраструктурних
витрат на внутрішньому ринку повинні дати змогу вітчизняним виробникам одержувати не менше 90%
від світової ціни.
Таким чином, нині для вітчизняного зернового сектора надзвичайно важливим є освоєння
світового зернового ринку, зміцнення позицій України на ньому, розширення експортної орієнтації
аграрного виробництва, що стане основним фактором економічного зростання галузі.
Висновки з проведеного дослідження. Оцінюючи динаміку конкурентних переваг та інших
параметрів експорту основних зернових культур, встановлено, що Україна стабільно зміцнює свої
позиції на світовому ринку зерна. Крім того, за довготерміновими прогнозами експертів ФАО,
виробництво пшениці у світі до 2023 року збільшиться до 778,1 млн т, при цьому виробництво пшениці
в Україні за цей же період зросте на 26,29 %, а виробництво грубих зернових – на 24,1 %, що зумовить
закріплення позицій України на світовому ринку зерна [7].
Українське зерно має високу конкурентоспроможність, значні порівняльні та торговельні
переваги. Головною конкурентною перевагою українських експортерів на світовому ринку є ціна. Вона
значно нижча, ніж у конкурентів, оскільки формується за рахунок низького рівня внутрішнього попиту
на фуражне зерно.
В ході дослідження встановлено, що експорт зерна є одним із основних в структурі зовнішньої
торгівлі України, причому в останні роки посилюється сировинний характер українського зернового
експорту. Переважає в структурі зернового експорту України фуражне зерно. Тому Україні необхідно
збільшувати виробництво й експортну пропозицію високоякісного зерна і продуктів його переробки.
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FINANCING OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION IN
UKRAINE: TRENDS AND PROSPECTS
Постановка проблеми. В сучасних умовах видатки бюджету на соціальний захист відіграють
пріоритетну роль в поліпшенні добробуту вразливих верств населення. Від обсягів і спрямованості
фінансових ресурсів держави залежить не тільки рівень добробуту суспільства, але й перспективи
розвитку вітчизняної економіки та стабільність суспільно-політичної ситуації в державі. В Україні
видатки на соціальний захист населення традиційно займають одне із головних місць у структурі
видатків зведеного бюджету та є одним із найважливіших джерел фінансування матеріального
добробуту низки категорій громадян – пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених тощо. Втім, через
недостатній рівень розвитку вітчизняної економіки та перманентний дефіцит фінансових ресурсів
держави нарощення обсягів бюджетних видатків на соціальні цілі не дає можливості досягнути
суттєвих зрушень у питанні вирішення найважливіших соціальних проблем.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науковій літературі економічного спрямування
питання соціального захисту населення та їх вплив на зростання добробуту населення піднімають такі
вітчизняні науковці і практики, як: Андрущенко В., Горин В., Данилишин Б. [1; 2]. Вчені досліджують
особливості функціонування соціальної держави, її пріоритети та функції в умовах економічної
нестабільності. Необхідність бюджетного фінансування соціального захисту населення, проблеми
вітчизняної практики та напрями їх вдосконалення розглядаються у наукових працях Дем’янишина В.,
Затонацької Т., Кириленко О., Клівіденко Л., Павлюк К., Сидорчука А., Скулиш Ю., Снісаренко О.,
Толуб’яка В., Тропіної В., Тулай О., Федосова В. [2; 4-7].
Визначення індикаторів ефективності видатків бюджету на соціальний захист і соціальне
забезпечення, їх оптимізація з метою підтримки найменш захищених категорій громадян розглянуто у
працях Лібанової Е., Лопушняк Г., Луніної І., Овчарової Н. [3-4].
Проте у вітчизняних умовах постійних змін у сфері соціального захисту населення, проведення
соціальних реформ глибокого та детального аналізу потребують джерела їх фінансового
забезпечення, передусім за рахунок бюджетних коштів.
Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних аспектів
бюджетного фінансування соціального захисту населення, а також проведення моніторингу видатків
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державного і місцевих бюджетів на соціальний захист; визначення проблем ефективного бюджетного
фінансування соціального захисту населення в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед об’єктивних закономірностей розвитку
сучасної світової цивілізації зростає увага до проблем людини, захисту та реалізації її прав і свобод.
Превалювання інтересів окремого індивіда над інтересами держави, орієнтація діяльності органів
влади на усебічне задоволення потреб суспільства й підвищення добробуту кожного його члена
зараховують до головних тенденцій суспільного розвитку.
Еволюція наукових підходів до визначення ролі держави у регулюванні соціально-економічного
розвитку та вирішенні соціальних проблем від практично повного несприйняття необхідності державного
втручання з боку представників класичної економічної теорії до його безумовного схвалення з боку
апологетів кейнсіанства призвела до формування сучасних пріоритетів побудови ефективної соціальної
політики та, зокрема, системи соціального захисту, базованих на соціогуманітарних ідеях соціального
лібералізму.
Торкаючись питання трактування соціального захисту населення та ролі держави у його
забезпеченні представниками вітчизняної економічної науки, можемо констатувати, що попри певну
варіативність підходів, більшість вчених доволі однозначно визначають це явище як сукупність заходів,
реалізованих державою для забезпечення добробуту населення [2; 3; 4; 7].
На наш погляд, при формулюванні дефініції соціального захисту слід враховувати два ключових
аспекти: по-перше, він являє собою сукупність заходів, які реалізує держава стосовно осіб, які
потрапили під дію соціальних ризиків, що призвели до втрати доходу чи інших депривацій; по-друге,
головною метою соціального захисту є нейтралізація негативних наслідків реалізації соціальних
ризиків для добробуту індивіда та повернення його (добробуту) до стандартів, прийнятних у
відповідному суспільстві. На нашу думку, в соціально-орієнтованій державі соціальний захист
населення повинен бути зорієнтований не тільки на матеріальне забезпечення й обслуговування
окремих категорій і груп населення, а й на підтримку та забезпечення гідного матеріального і
соціального становища усіх громадян.
Своє матеріальне вираження виконання соціальної функції отримує у відповідних видатках
державного та місцевих бюджетів, об’єднаних згідно із функціональною класифікацією у підрозділі
«Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення».
Проведемо аналіз динаміки видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення,
а також визначимо їх питому вагу в загальному обсязі видатків зведеного бюджету України і ВВП
впродовж 2004-2017 років. Отож, впродовж досліджуваного періоду, за винятком 2014 року,
спостерігалося планомірне нарощування абсолютних обсягів видатків зведеного бюджету на
соціальний захист, які зросли з 19,4 млрд грн у 2004 році до 285,8 млрд грн у 2016 році, або в 14,7
раза. Примітно, що в 2004-2011 рр. зростання цих видатків мало стрибкоподібний характер – після
різкого збільшення видатків у 2005, 2008, 2010 роках (в 2,1 раза, 1,5 та 1,3 раза, відповідно), у наступні
роки показники нарощування видатків бюджету на соціальний захист значно знижувались (до 3,5% у
2006 році, 5,9% - у 2009 році, 0,9% - у 2011 році). Натомість, після різновекторної зміни видатків у
2012-2014 рр., у 2015-2017 рр. спостерігалось різке нарощування бюджетного фінансування
соціального захисту населення.
Примітно, що впродовж останніх років відбулась зміна основного чинника, який визначає
траєкторію видатків на соціальний захист – якщо у 2005-2013 рр. спостерігалося їхня тісна кореляція з
суспільно-політичною ситуацією в країні, то в останні роки провідну роль у динаміці фінансування
соціального захисту відіграє реалізація програми реформ (рис. 1).
Перше пікове зростання видатків зведеного бюджету на соціальний захист населення в
аналізованому періоді спостерігалося у 2000-2005 рр. та було обумовлене не успіхами у розвитку
вітчизняної економіки, а посиленням політичної напруженості в країні. Зокрема, у 2004 році в рамках
підготовки до виборів Президента України було проведене суспільно затребуване, але вкрай
обтяжливе для економіки різке підвищення стандартів пенсійного забезпечення. Розміри мінімальної
пенсійної виплати були підвищені до рівня прожиткового мінімуму, що призвело до формування
значного дефіциту бюджету Пенсійного фонду України та необхідності його покриття за рахунок
ресурсів державного бюджету. Якщо у 2004 році дотація на покриття дефіциту бюджету Пенсійного
фонду становила 3,4 млрд грн, то у 2005 році вона збільшилась до 16,3 млрд грн і досягла 58,9%
сукупних видатків державного бюджету на соціальний захист пенсіонерів.
Іншим чинником збільшення видатків бюджетів на соціальний захист населення у 2005 році було
8-разове підвищення розміру соціальної допомоги при народженні дитини і зростання потреби у
коштах на їхнє фінансування. Внаслідок цього, у 2005 році на соціального захисту населення з
бюджетів усіх рівнів було витрачено на 20,7 млрд грн більше, ніж у 2004 році. Водночас, у 2006 році
внаслідок поступового збалансування доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду обсяги дотації з
державного бюджету на покриття його дефіциту зменшились у 2,2 раза до 7,2 млрд грн, внаслідок
чого мали місце низькі показники прирощення видатків бюджету на соціальний захист в цілому.
Наступні пікові періоди різкого нарощування видатків бюджетів на соціальний захист населення,
на наш погляд, також мали переважно політичні передумови. Так, у 2008 році відбулось чергове
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значне підвищення пенсійних виплат, мотивоване бажанням уряду отримати політичну підтримку
громадян напередодні парламентських та президентських виборів в Україні, що призвело до
стрибкоподібного зростання видатків на 25,7 млрд порівняно з попереднім роком.
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Рис. 1. Динаміка видатків Зведеного бюджету України на соціальний захист та соціальне
забезпечення у 2004-2017 рр.
Джерело: складено авторами на основі звітних даних Державної казначейської служби України
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Видатки Зведеного бюджету України на соціальний захист, млрд. грн.
У 2010 році, поряд із необхідністю покриття величезного дефіциту бюджету Пенсійного фонду,
який досяг 34,4 млрд
грн, 1,3-разове
видатків
Питома
вага видатківзростання
на соціальний
захистбюджету
у ВВП, % на соціальний захист населення
було також пов’язане із переведенням на державний бюджет фінансування одноразової соціальної
допомоги при народженні дитини для застрахованих осіб, що автоматично збільшило видатки
Питома
видатків на соціальний
захист уне
загальному
обсязі авидатків
Зведеного
бюджету
бюджетів на 20,4 млрд
грн.вага
Підтвердженням
домінування
економічних,
політичних
чинників
у України, %
визначенні траєкторії зміни видатків бюджету на соціальний захист впродовж 2004-2011 рр., на наш
погляд, є те, що в умовах жорсткої економічної кризи 2009 року, коли потреба у фінансуванні заходів
соціального захисту значно підвищується, відповідні видатки бюджету зросли всього на 5,9%.
У 2012-2013 рр. темпи зростання видатків бюджету на соціальний захист населення
стабілізувалися на рівні 15-18% у річному вимірі та були пов’язані з поступальним підвищенням
соціальних стандартів. В абсолютному вираженні зростання обсягів бюджетного фінансування
соціального захисту склало 20,0 млрд грн щорічно. 2012-2013 рр. позначені також поступовим
підвищенням питомої ваги видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у ВВП до рівня
9,9%, а їх питома вага у структурі сукупних видатків бюджету в 2013 році досягла найвищого за період
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значення у 28,7%. Однак, у зв’язку з розгортанням військових дій на Сході України, загальним
погіршенням економічної ситуації та дестабілізацією системи державних фінансів у 2014 році вперше
за останні 12 років спостерігалося скорочення видатків бюджету на соціальний захист населення. Їхня
питома вага у структурі сукупних видатків зведеного бюджету країни знизилась до 26,4%, а частка у
ВВП – до 8,8%.
Траєкторія зміни видатків бюджету на соціальний захист населення у 2015-2017 рр. передусім
обумовлена реалізацією низки заходів в рамках реформування національної економіки. Так, у 2015
році спостерігалося значне зростання трансфертів з державного бюджету для покриття дефіциту
бюджету Пенсійного фонду України, який зріс до рівня 31,8 млрд грн порівняно з 17,1 млрд грн у 2014
році. У 2016 році дефіцит Пенсійного фонду досяг найвищого за увесь період незалежності країни
рівня, а трансферти на його покриття з державного бюджету склали 80,9 млрд грн, що в 2,5 раза
більше значень попереднього року. Головною причиною цього послужило зниження ставки єдиного
соціального внеску, який є головним джерелом власних доходів Пенсійного фонду України з майже
41% до 22%. Внаслідок цього у 2016 році спостерігалось 1,3-разове (на 58,2 млрд грн) скорочення
власних доходів Фонду [5; 8]. Однак, проведене у 2017 році дворазове підвищення мінімальної
заробітної плати, а також високі темпи нарощування фонду оплати праці у всіх галузях економіки
обумовили збільшення власних доходів Пенсійного фонду більш, ніж на чверть, внаслідок чого обсяги
трансферту на покриття дефіциту його бюджету в цьому році склали менше 61,7 млрд грн. Більш того,
на 2018 рік заплановане 1,5-разове зростання власних доходів Фонду, внаслідок чого загальний
трансферт з державного бюджету має скласти 139,3 млрд грн, в тому числі на покриття дефіциту
коштів – близько 42,0 млрд грн. Таким чином, вдруге з моменту зниження ставки ЄСВ
спостерігатиметься скорочення обсягу трансферту до Пенсійного фонду на 3,3 млрд грн порівняно з
2016 роком.
Іншим чинником, що обумовив значне зростання видатків бюджету на соціальний захист у 20152017 рр. стало підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоресурси в рамках їх
приведення до обґрунтованих розмірів. Відтак, видатки місцевих бюджетів України на допомогу у
вирішенні житлового питання (серед іншого включає і видатки на надання житлових субсидій) у 2015
році збільшились до 14,1 млрд грн, або в 7 разів. У 2016 році вони склали 41,6 млрд грн, а в 2017 році
– 68,7 млрд грн. Таким чином, тільки за три роки обсяги фінансування житлових субсидій зросли
майже у 4,9 раза, а в порівнянні з 2014 роком – в 26 разів. Причини такого стрімкого росту – подальше
підвищення тарифів на комунальні послуги і збільшення чисельності реципієнтів житлових субсидій.
Зростання видатків на збалансування бюджету Пенсійного фонду України, фінансування
програми житлових субсидій, а також підвищення основних соціальних стандартів обумовили
безпрецедентний ріст видатків на соціальний захист населення у 2016 році. Всього у 2016 році з
бюджетів усіх рівнів було направлено на потреби соціального захисту 258,3 млрд грн, або в 1,4 раза
більше попереднього року. Частка відповідних видатків у структурі сукупних видатків зведеного
бюджету країни досягла найвищого за останні 12 років значення у 30,9%, а їх питома вага у ВВП –
10,8%. У 2017 році стабілізація обсягів трансфертів Пенсійному фонду, а також вжиття заходів зі
стримування росту соціальних видатків дало змогу знизити ці показники до 27,0% та 10,0%,
відповідно.
Наведені на рис. 1 показники засвідчують, що номінальні обсяги видатків зведеного бюджету на
соціальний захист населення за 2004-2017 рр. зросли в 14,7 раза, що є одним із найвищих темпів
серед усіх груп видатків бюджету. Втім, таку динаміку не можна визначити як повною мірою
об’єктивну, оскільки значний вклад у зростання показників бюджету вносить інфляційний чинник. Якщо
скоригувати обсяги видатків бюджетів на соціальний захист відповідно до динаміки споживчих цін, то
виявиться, що 15-разове зростання фінансування цих потреб на 4/5 було нівельоване підвищенням
цін. Доречність використання індексу споживчих цін для визначення реальних темпів приросту
видатків на соціальний захист населення пояснюється тим, що більшість коштів за цим розділом
видаткової частини бюджету направляється на надання соціальних виплат і соціальних послуг, а тому
урахування інфляції дає змогу розрахувати реальний прогрес у питанні поліпшення добробуту
вразливих верств населення за рахунок ресурсів зведеного бюджету. Таким чином, якщо виключити
вплив інфляційного чинника, реальне зростання видатків бюджетів на соціальний захист населення за
2005-2017 рр. склало всього 2,9 раза, при цьому в половині років досліджуваного періоду
спостерігалося їхнє скорочення порівняно з попереднім роком. Особливо помітним розрив між
номінальним і реальним зростанням обсягів бюджетного фінансування соціального захисту був у 2008
році (1,5-разове зростання видатків більш, ніж наполовину було нівельоване підвищенням інфляції) та
в 2015 році, коли за номінального зростання видатків майже в 1,3 раза мало місце падіння їх реальних
обсягів більш, ніж на 14% (рис. 2).
Якщо проаналізувати видатки зведеного бюджету на соціальний захист у розрізі окремих
напрямів витрачання коштів, то можна помітити, що майже 9/10 їхнього сукупного обсягу
спрямовується на три найважливіших статті: соціальний захист пенсіонерів; сім’ї, дітей та молоді;
допомогу у вирішенні житлового питання (табл. 1).
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Таблиця 1
Видатки Зведеного бюджету України на соціальний захист
та соціальне забезпечення у 2012-2017 рр.
2012
млрд.
грн.
125,30

%

100

2013
2014
2015
2016
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
%
%
%
грн.
грн.
грн.
грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т. ч.:
145,07

100

138,01

100

176,34

100

258,33

%

2017
млрд.
%
грн.

100

285,76

100

10,31

4,0

12,83

4,5

147,61

57,1

140,23

49,1

6,98

2,7

6,79

2,4

40,71

15,8

44,12

15,4

0,09

0,0

0,10

0,0

41,63

16,1

68,73

24,1

3,2

9,47

3,3

0,02

0,0

Соціальний захист на випадок непрацездатних
6,60

5,3

7,68

5,3

7,96

5,8

8,70

4,9

Соціальний захист пенсіонерів
68,28

54,5

87,26

60,2

5,27

4,2

4,89

3,4

79,81

57,8

99,59

56,5

Соціальний захист ветеранів війни та праці
4,69

3,4

5,37

3,0

Соціальний захист сім’ї, дітей, молоді
29,88

23,8

35,71

24,6

36,40

26,4

36,48

20,7

Соціальний захист безробітних
0,40

0,3

0,25

0,2

3,60

2,9

2,68

1,8

0,06

0,0

0,06

0,0

Допомога у вирішенні житлового питання
2,60

1,9

15,51

8,8

Соціальний захист інших категорій населення
10,33

8,2

5,74

4,0

5,57

4,0

8,61

4,9

8,34

Фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту
0,02

0,0

0,02

0,0

0,02

0,0

0,02

0,0

0,02

0,0

Інша діяльність у сфері соціального захисту
0,93
0,7
0,82
0,6
0,90
0,7
1,99
1,1
2,65
1,0
3,46
Джерело: розраховано авторами на основі звітних даних Державної казначейської служби України
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Слід зазначити, що за останні роки соціальний захист пенсіонерів продовжує залишатись
найважливішою статтею видатків зведеного бюджету на соціальний захист населення, на яку з усіх
бюджетів впродовж 2013-2016 рр. направлялось сумарно майже 6/10 їх сукупних обсягів і тільки у 2017
році цей показник знизився до менш, ніж 50%. Тільки за 2015 рік видатки на ці потреби збільшились в 1,5
раза й досягли 147,6 млрд грн, що стало найвищим значенням за аналізований період.
Відносно стабільними впродовж 2013-2015 рр. залишались показники видатків зведеного
бюджету на соціальний захист сім’ї, дітей та молоді – на ці потреби в середньому щорічно
спрямовувалось близько 36 млрд грн. Причини такої стабільності цих видатків полягають у тому, що в
2014-2015 рр. уряд через складну економічну ситуацію відмовився від підвищення соціальних
стандартів, на основі яких розраховується розмір більшості соціальних виплат. Тільки у 2016-2017 рр.
спостерігалось щорічне помірне нарощування обсягу фінансування цього напряму соціального
захисту – до 40,7 млрд грн та 44,1 млрд грн, відповідно у 2016 та 2017 роках. Провідну роль у складі
цих видатків відіграють програми надання соціальної допомоги при народженні дитини,
малозабезпеченим сім’ям, дітям сиротам та ін.
Починаючи з 2015 року, в складі видатків на соціальний захист населення швидко зростають
обсяги та питома вага фінансування допомоги у вирішенні житлового питання – якщо у 2012 році на ці
потреби було виділено 3,6 млрд грн, то у 2015 році – уже 15,5 млрд грн, або 8,8% сукупних обсягів
видатків за групою. У наступні роки зростання видатків на допомогу у вирішенні житлового питання було
ще більш стрімким – до 41,6 млрд. грн. у 2016 році та до 68,7 млрд. грн. у 2017 році. Таким чином,
тільки за останні два роки видатки на ці потреби зросли в 4,4 раза. Головною причиною цього є
збільшення видатків на реалізацію програми житлових субсидій.
Зважаючи на проведення в Україні реформи децентралізації, варто більш детально звернути
увагу на розмежування видатків бюджету на соціальний захист у розрізі державного та місцевих
бюджетів. Помітно, що хоча видатки державного бюджету майже впродовж усього аналізованого
періоду складали близько 60% сукупних обсягів бюджетного фінансування соціального захисту
населення, у розрізі окремих напрямів вони домінують лише щодо соціального захисту пенсіонерів та
за підгрупою допомоги іншим категоріям громадян. Також повністю фінансуються з державного
бюджету наукові дослідження і розробки у сфері соціального захисту населення. Однак, на програми
підтримки пенсіонерів спрямовується більше 9/10 сукупних обсягів видатків соціального захисту з
державного бюджету, або 133,5 млрд грн у 2017 році, тоді як на інші соціальні програми припадає
відносно невеликий обсяг коштів: на соціальний захист сім’ї, дітей та молоді – 0,07 млрд грн;
фундаментальні та прикладні наукові дослідження – всього 0,02 млрд грн. Примітно, що у 20152017 рр. відбулось різке збільшення видатків за напрямом соціального захисту інших категорій
населення (у 2,2-2,3 раза порівняно з 2014 роком), що пов’язане із призначенням соціальних виплат
для тимчасово переміщених осіб, які змушені були залишити зону проведення АТО.
Натомість, за рахунок коштів місцевих бюджетів реалізується значно ширше коло соціальних
програм, які охоплюють різні верстви та демографічні групи населення. Одним із пріоритетних
напрямів фінансування соціальних видатків є соціальний захист сім’ї, дітей та молоді. Про це свідчить
той факт, що до 2015 року відповідний напрям займав найбільшу питому вагу у видатках місцевих
бюджетів на соціальний захист, у 2012-2014 рр. вона становила близько 2/3, а в 2015 році – понад
половину сукупних обсягів. Тільки внаслідок безпрецедентного нарощування у 2016-2017 рр. обсягів
фінансування програми житлових субсидій через розширення кола реципієнтів та зростання
середнього розміру призначень близько половини сукупних видатків місцевих бюджетів на соціальний
захист населення склали видатки на допомогу у вирішенні житлового питання.
Місцеві бюджети забезпечують фінансування переважної більшості бюджетних програм
соціального захисту непрацездатних, ветеранів війни та праці, інших заходів у царині соціального
захисту, а з 2017 року – в повному обсязі соціальний захист безробітних за рахунок бюджетних коштів.
Характерна особливість вітчизняної практики бюджетного фінансування полягає у високому
ступені нестабільності обсягів видатків у розрізі напрямів витрачання коштів. Звісно, частково така
волатильність є об’єктивною, адже пояснюється змінами у контингенті одержувачів соціальних виплат,
а також у коригуванні обсягів фінансування програм соціального обслуговування. Однак, нерідко
високі показники мінливості видатків пояснюються непослідовністю у фінансуванні важливих
соціальних програм. Особливо показовим у цьому плані є практика фінансування бюджетних програм
забезпечення молоді житлом (у межах підгрупи видатків на допомогу у вирішенні житлового питання).
Так, видатки державного бюджету на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом,
розрахованої на 2002-2012 рр. у період 2005-2008 рр. були у 2,0-2,5 раза меншими за заплановані, а в
2009 році при плані у 140,0 млн грн на ці потреби кошти взагалі не виділялися. Загалом, якщо в
основний період виконання цієї програми було передбачено доволі рівномірне фінансування, то
фактичні обсяги видатків державного бюджету у розрізі років коливались у десятки разів [1, с. 29].
Водночас зауважимо, що перманентне зростання видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів може викликати у населення
споживацькі настрої, та не спонукатиме їх до забезпечення якісного рівня життя за рахунок власної
праці. Зазначене підтверджує у своїй праці О. Б. Снісаренко: «упродовж тривалого часу головний акцент
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робиться на підвищення соціальних трансфертів …. що неминуче руйнує мотивацію активної поведінки
на ринку праці. Через це соціальні трансферти називають непродуктивними видатками» [6, с. 302].
Підсумовуючи аналіз тенденцій бюджетного фінансування соціального захисту населення в
Україні, можемо констатувати, що незважаючи на значне збільшення відповідних видатків державного
і місцевих бюджетів, у цій сфері зберігається низка негативних явищ, які знижують їхню ефективність.
До числа найбільш загрозливих із них, на наш погляд, доцільно зарахувати: високий ступінь
варіативності у фінансуванні бюджетних програм соціального захисту; надмірну централізацію
фінансових ресурсів, які направляються на соціальний захист населення та обмежені можливості
органів місцевої влади впливати на обсяги та структуру відповідних видатків бюджету; концентрація
коштів на соціальному захисті пенсіонерів, обумовлена недоліками чинної пенсійної системи і,
відповідно, недостатня увага до інших напрямів соціального захисту; високий рівень впливу
політичних процесів на тенденції у царині фінансування програм соціального захисту тощо. Їхнє
вирішення дасть можливість суттєво підвищити ефективність використання бюджетних коштів та
забезпечить досягнення головної мети соціального захисту – приведення добробуту усіх членів
суспільства до загальновизнаних стандартів.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, необхідно відмітити, що з метою
підвищення добробуту громадян в Україні доцільно розробити комплексну Стратегію соціального
захисту населення. В даному контексті вважаємо за необхідне за основу взяти напрацювання теорії
інституціоналізму та теорії соціального ринкового господарювання, ключовими моментами, яких є
наступні:
– підвищення добробуту економічно активного населення повинно залежати від них самих,
проте важливим моментом у даному твердженні є те, що держава повинна забезпечити такий рівень
заробітної плати, який є достатнім людині для забезпечення усім необхідним її та членів її сім’ї. Отже
першим і важливим напрямом у сфері соціального захисту населення є те, що держава повинна
створити усі умови, щоб працездатна особа не потребувала соціальної підтримки;
– оскільки економічно активна частина населення має усі засоби для самозабезпечення, то
акцент у системі соціального захисту повинен ставитися на непрацездатному населенні, які не в змозі
самі себе забезпечити;
– ще одним важливим надбанням теорії інституціоналізму та теорії соціального ринкового
господарства є те, що вони передбачають соціальну підтримку людей у зв’язку з втратою частини
доходу на певний короткостроковий період.
Першочерговими соціальними пріоритетами насамперед повинні стати: зайнятість населення,
зменшення безробіття й бідності, соціальний захист нужденних категорій громадян. Процес
формування концепції соціальної політики має кілька етапів: аналіз ситуації, що існує в суспільстві на
даний час: виявлення і формування соціальних проблем; визначення рівня розбіжності між ідеальною
моделлю соціальної держави й існуючою соціальною моделлю; визначення стратегії дій, які зможуть
цю розбіжність змінити. Метою політики соціальної держави, якою позиціонує себе Україна повинно
стати: забезпечення зростання реальних доходів населення, створення нових робочих місць,
визначення і реалізація заходів, спрямованих на соціальний захист населення.
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DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE
INSURANCE BUSINESS
Постановка проблеми. Страхова галузь сьогодні вважається однією із найбільш інноваційних
у світі, поряд із банківською [1]. Цьому процесу насамперед сприяє такий чинник, як розвиток
технологій, які впроваджуються на різних етапах надання страхової послуги. Зростання залежності
страхової компанії від інновацій в інших галузях вимагає еластичності при стратегічному плануванні її
розвитку. Інновації стають головним інструментом конкурентної боротьби на ринку, які дають
можливість сформувати додану вартість страховому продукту.
З іншого боку, інновації також виступають джерелом додаткової непевності і ризику. Негативні
наслідки реалізації таких ризиків можуть стати причиною операційних чи фінансових проблем у
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компаній, що в кінцевому результаті призведе до послаблення конкурентних позицій на ринку або ж
навіть до банкрутства.
З огляду на можливий суттєвий як позитивний, так і негативний вплив на функціонування
страхового ринку, інновації вимагають глибокого вивчення та постійного моніторингу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз дослідження інновацій, на нашу думку, варто
поділити на два рівні: міжнародний і український. Такий підхід є виправданим, з огляду на значний
розрив у розвитку інновацій та різне нормативно-правове середовище їх розвитку. Доцільно окремо
розглядати сучасний стан і потенціал інновацій у високо розвинутих країнах та країнах, що
розвиваються, базуючись на існуючих можливостях.
Серед українських науковців найбільшу увагу інноваціям в контексті страхової сфери приділяли
М. Денисенко [2], О. Козьменко [3], Т. Мотошко [4], Р. Пікус [5], Н. Приказнюк [6]. Головним спектром
таких досліджень є розвиток каналів збуту страхових послуг шляхом впровадження інноваційних
технологічних рішень. Цікавими, на наш погляд, є праці Г. Терещенко і Н. Лис [7], в яких розглядається
вплив інноваційної гіперконкуренції на страховий ринок та Л. Нечипорук [8] про розвиток страхового
бізнесу в умовах мережевої економіки.
Серед зарубіжних науковців варто виділити праці Desyllas P., Sako M. [9] – оцінка принципу Pay
As You Drive в автострахуванні, Nicoletti B. [10] – SWOT аналіз для технологічних інновацій у
страхуванні, Pearson R. [11] – зв’язок між видом страхування та інноваційним циклом, Peterson R.,
Rudelius W., Glenn W. [12] – маркетингові інновації у страховому бізнесі.
Позитивно оцінюючи результати проведених досліджень, визнано доцільним продовжити
вивчення поставленої проблеми, зокрема щодо визначення шляхів і чинників подальшого розвитку
інновацій у страховій діяльності на основі поглибленого дослідження світового та українського досвіду
страхового бізнесу.
Постановка завдання. Метою дослідження є представлення і обґрунтування основних
чинників розвитку інновацій на світовому та українському страховому ринку. Вирішення поставленої
мети передбачає наступні завдання:
- ідентифікацію чинників, що впливають на розвиток інновацій;
- якісний аналіз впливу вибраних чинників на рівень інноваційності страхового бізнесу.
Об’єктом дослідження виступають інновації, що спрямовані на реалізацію інтересів учасників
страхових відносин.
Предмет дослідження – теоретичні та практичні питання формування інновацій та їх значення
для страхового сектору на міжнародному та національному рівнях.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вважається, що перше наукове визначення
інновацій та їх значення для підприємництва дав Й. Шумпетер. Він охарактеризував інновації як зміни
комбінацій факторів виробництва, яких неможливо досягти нескінченно малими кроками або
варіаціями з маржею. Інновації полягають в основному у змінах способів виробництва та
транспортування, у виробництві нового продукту, відкритті нових ринків або нових джерел
матеріальних ресурсів.
У визначенні Й. Шумпетера, інновації мають радикальний характер – зумовлюють розвиток
завдяки руйнації того, що було першоосновою інновації. До інновацій, згідно автора, належать [13, c. 66]:
- нові продукти;
- нові методи виробництва;
- нові джерела сировини;
- нові ринки збуту;
- нові форми і структури організаційні;
- нові методи управління.
Таке визначення лежить як в технічній, так і економічній площині. Зазначимо також, що
Й. Шумпетер розрізняв поняття інновації та винаходу, причому підприємницькій діяльності були
властиві саме інновації. Даний підхід підтверджує також методологія Осло: інновації повинні бути
впроваджені (імплементовані) в практичну діяльність, а винахід – це первинна експериментальна
форма інновацій [14]. Комплексна інновація в компанії може включати впровадження декількох не
пов’язаних винаходів.
Схоже визначення дав П. Друкер, де під інноваціями розумів здатність формувати багатство,
створюючи нові ресурси або використовуючи існуючі. Проте, на відміну від Й. Шумпетера, визначення
П. Друкера репрезентує менеджерський підхід і розглядає інновацію як результат роботи знань, а не
праці (англ. the work of knowing rather than doing). Він підкреслював, що, однак, функціонування
підприємства може відбуватися в умовах «зросту, експансії та зміни», тому існує потреба
систематичної інновації [15].
Як видно, початково поняття інновацій стосувалось технічних змін, які зумовлювали появу нових
комбінацій засобів виробництва і генерування додаткових дивідендів. Пізніше, під впливом
розгалуження і урізноманітнення галузей економіки, зміщувався акцент при визначенні інновацій,
виходячи із прийнятого критерію, а також ваги виробничої та організаційної складових. Таким чином,
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виходячи із запропонованих визначень Й. Шумпетера і П. Друкера, інновація, в економічному сенсі, це
здатність створювати нову вартість. Здатність створення нової вартості є джерелом конкурентної
переваги. Важливо зазначити, що така здатність повинна мати не епізодичний, а постійний
систематичний характер.
В різних визначеннях поняття «інновації» підкреслюється ключовий характер цього явища –
новизна. Така новизна часто розглядається з точки зору окремого суб’єкта, з огляду на властивість
інновації розповсюджуватись (англ. - diffusion). Це означає, що про інновацію можна говорити тоді,
коли йдеться про певну новизну для окремо взятого суб’єкта [16].
Базовим нормативно-правовим актом, який регламентує розвиток інновації в Україні є закон
«Про інноваційну діяльність», відповідно до якого «інновації – це новостворені (застосовані) і (або)
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [17].
Друкер П. виявив сім джерел, що детермінують інноваційний розвиток. Ці джерела він
класифікував на два типи: внутрішні «симптоми», які відчутні виключно суб’єкту інноваційної
діяльності, та зовнішні. До внутрішніх належать [15, с. 35]:
- власні непередбачені успіхи та невдачі компанії та її конкурентів;
- недоліки, особливо ті, що виявляються в процесі, зокрема виробництві та дистрибуції або їх
невідповідність потребам клієнтів;
- виробничі потреби;
- зміни в галузі загалом або структурі ринку.
Зовнішні джерела – такі, що характеризують зміну всього суспільства [15, с. 35]:
- демографічні зміни;
- зміни суспільних цінностей і їх сприйняття;
- нові знання.
Більшість з визначених чинників можна також застосувати до страхової галузі, модифікувавши
та пристосувавши відповідно до її специфіки.
В сучасному опрацюванні можна виділити два ключові джерела інновацій у страхуванні: перше –
технологічний прогрес (англ. – technological push) і друге – інновації, що обумовлені (вимушені)
особливостями страхового бізнесу (англ. – market pull). На нашу думку, доцільним є також поділ на
фактори-попиту і фактори-пропозиції. При такому підході всі чинники сортуються згідно сфери їх впливу.
З точки зору страхової компанії, чинники можна поділити на зовнішні і внутрішні, відповідно до
джерела їх появи. Внутрішнє середовище охоплює страховий ринок як цілісний інститут, а зовнішні –
чинники, чиїм джерелом формування є оточуюче середовище (нормативно-правова, соціальна,
економічна, політична, культурна та інші сфери). В таблиці 1 ми запропонували перелік основних
чинників, що визначають інновації у страховому бізнесі згідно даного критерію.
Таблиця 1
Основні детермінанти інновацій у страховому бізнесі
Зовнішні
- поширення мережевої економіки
- розвиток IT технології, 4 Промислова Революція
- конкуренція (в окремих випадках гіперконкуренція)
- демографічні зміни
- зміна культури ризику в суспільстві
- поява альтернативного «страхування»
- зміна структури страхового інтересу
державна
ініціатива
(програми
підтримки,
нормативно-правове поле)
- зростання вартості життя та здоров’я людини
- захист прав інтелектуальної власності
- податкові преференції для інноваторів
- якість вищої освіти в країні

Внутрішні
- асиметрія інформації між учасниками страхових відносин
- поява нових ризиків та зростання існуючих
- зростання вартості обслуговування страхових продуктів
- зростання масивів даних та потреба їх швидкого
опрацювання
- потреба прийняття швидких рішень в умовах
невизначеності
- зростання превентивної ролі страхування
- підвищення вимог до безпеки та захисту персональних
даних клієнтів
- вартість запровадження інновації в практичну діяльність
компанії
- сприйняття інновацій менеджментом та акціонерами
компанії

Джерело: складено авторами

В подальшому дослідженні ми проаналізуємо найбільші істотні, на наш погляд, чинники, що
мотивують страховий ринок до інноваційної діяльності.
Серед основних динамічних зовнішніх факторів, що зумовлюють зміни на страховому ринку
можна визначити: зростання асиметрії інформації між клієнтом і страховиком, зміна поколінь, їх
соціальних норм та цінностей (покоління Millennials or Y) – потенційних клієнтів страхових компаній. З
одного боку, страхова компанія хоче володіти більш повною і точною інформацією про свого клієнта,
щоб максимально пристосувати пропозицію до його потреб. З іншого боку, клієнт також очікує
справедливих страхових тарифів, з огляду на свою «поведінку» як клієнта страхової компанії
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Асиметрія інформації між клієнтом і страховиком є рушійною силою інноваційної діяльності на
страховому ринку. Інновації є відповіддю на недосконалість існуючих взаємозв’язків на страховому
ринку, що не дають можливості учасникам ринку (страховикам, перестраховикам) знизити власні
ризики і забезпечити максимальну продуктивність діяльності. Відсутність повної (часом достовірної)
інформації про предмет страхування підвищує ризики в андеррайтингу компанії, зокрема в оцінці
ризиків специфічних об’єктів або здоров’я. Так, наприклад, за відносно невеликі кошти людина може
провести тест власної ДНК і одержати повну інформацію про можливі власні генетичні захворювання.
З огляду на таку інформацію людина має мотивацію купити страховку з відповідним покриттям. З
точки зору страховика, це можна трактувати як використання інсайдерської інформації. Проте з іншого
боку, страхова компанія, володіючи більш точною інформацією про ймовірність реалізації ризику, може
вдатися до негативної селекції клієнтів. Подібна проблема лягла в основу рішення про заборону
обов’язкового ДНК-тесту для потенційних клієнтів страхових компаній в рамках антидискримінаційного
законодавства в таких країнах, як Сполучені Штати Америки та Німеччина.
В основі страхування лежить збір та обробка великого масиву статистичних показників (англ. - Big
Datа) для побудови моделей, що можуть прогнозувати поведінку чи події з точки зору теорії ймовірності.
Впродовж століть страховики були основними колекціонерами таких даних. Проте в сучасних умовах такі
компанії, як Google, Apple, Amazon, Facebook здатні виконувати подібні функції. Так, прикладом компаній,
що з’явились і досягли значного успіху є Facebook, заснований у 2004 році, який не володіє і не виробляє
жодного контенту; Aliexpress – дистриб’ютор товарів, який не має складів, Uber – один з найбільший
сервісів таксі, який розвивався, не маючи власного парку автомобілів.
Згідно даних Міжнародної корпорації даних, об’єми інформації подвоюються кожних два роки:
починаючи з 2005 року до 2020 року обсяг зріс від 130 екзобайтів до 40000 екзобайтів (40 трлн
гігабайтів) [18, с. 766]. В такому масиві інформації страхові компаній можуть виокремити категорії
даних, які сприятимуть більш точному андерайтингу. З метою мінімізації браку інформації, страхова
галузь все частіше імплементує в процеси андерайтингу та ліквідації шкоди технологічні інновації.
Наприклад Big Datа analytics, Internet of Things, Artificial Intelligence, автономно керовані технічні засоби
(дрони), connected sensors. Також в частині ліквідації збитків більша інформативність сприятиме
мінімізації випадків шахрайства на ринку. Мобільні пристрої (англ. - mobile apps) спрощують і
пришвидшують процес взаємодії клієнтів із страховою компанією. Вони дають можливість моніторингу
і фіксації змін факторів, що впливають на страховий ризик, такі як манеру водіння автомобіля чи
рівень артеріального тиску застрахованої особи.
На рисунку 1 показано графічне співвідношення кількості населення планети, міського
населення та вибраних показників інформаційних технологій в динаміці, починаючи з 1990 по 2015 рік.
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Рис. 1. Населення світу та вибрані показники інформаційних технологій, млрд од.
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кількості населення. В прогнозах до 2020 року, половина населення планети буде мати доступ до
Інтернету, а на одного мешканця планети припадатиме 1,5 мобільних телефони [19]. Такі зміни в
доступі до технічних інновацій дають також можливість розвитку іншим клієнтоорієнтованим галузям.
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Тим більше, страхування за своєю природою ґрунтується на опрацюванні великого масиву інформації
та аналітичних розрахунках.
Одним з прикладів взаємовпливу технологічних інновацій та страхового ринку є розповсюдження
автономних транспортних засобів. За підрахунками компанії Aon, в 2035 році чисті страхові премії в
галузі знизяться на 20 % саме в результаті збільшення кількості таких автомобілів на дорогах. Крім
того, зміниться структура премій: збільшиться частка юридичних осіб-власників на фоні зменшення
частки фізичних осіб-власників авто. В зв’язку з цим, до 2050 року прогнозується зниження премій на
40 % [20, с. 14].
Крім асиметрії інформації, траєкторію розвитку страхового бізнесу частково визначає поява
нового покоління – “міленіумів”. Нове світосприйняття і тісний зв’язок з технологіями вимагають від
страхових компаній відповідних рішень в залученні потенційних клієнтів. На наш погляд, страхова
індустрія має можливість безпосередньо впливати на фінансову свідомість та фінансову грамотність
майбутніх клієнтів завдяки таким додаткам, як, наприклад, Facebook.
З опитування американської компанії Willis Towers Watsons видно, що саме ця когорта є
найбільш лояльною до страхових продуктово-процесових нововведень, пов’язаних із технікою.
Опитування 1000 респондентів показало, що серед міленіумів (1981–1992 роки народження) – 79 %
віддаватимуть перевагу автомобілю з технологію Used Based Technology, серед покоління Х (1965–
1980 рік народження) – такий автомобіль обирають 66 % опитаних, серед покоління Baby Boomers
(1946–1964 роки народження) – 42 % [21].
Висновки з проведеного дослідження. Страховий бізнес є одним з основних бенефіціарів
інновацій в економіці. З одного боку, специфіка ведення страхової справи вимушує компанії
звертатись до інновацій. Потреба в імплементації інноваційних рішень зумовлена двома принципами
страхування: постійним опрацюванням великих масивів даних та асиметрією інформації, що може
бути джерелом ризику в страховій діяльності. Для мінімізації можливих негативних наслідків страхові
компанії все частіше звертаються до сучасних технологічних інновацій.
Характерною рисою інновації в страховому бізнесі є не лише новизна, а й істотне практична
значення нововведення. Технологічний прогрес пропонує нові підходи до вирішення страхових
завдань, тому все частіше інновація є вихідним результатом неекономічної галузі. Проте будь яке
нововведення повинно мати своїм наслідком позитивні ефекти для страховика.
В статті охарактеризовано дві основних чинника: внутрішній – асиметрію інформації та
зовнішній – зміну поколінь та моделі їх поведінки. Для мінімізації інформаційного відхилення все
більшого значення набувають технологічні пристрої та програми. Натомість другий чинник –
соціально-демографічний – обумовлює застосування нових клієнтоорієнтованих рішень в
маркетинговій площині.
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MANAGEMENT OF THE FINANCIAL FLOWS OF LOCAL BUDGETS
IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION
Постановка проблеми. На сьогодні процес управління фінансовими потоками в Укpaїні,
особливо очікувані результати від цього процесу не вiдповiдaють стaндapтaм економiчно pозвинених
кpaїн Європейського Союзу, не зaбезпечуючи повноцiнну фiнaнсову сaмостiйнiсть оpгaнiв деpжaвної
влaди та органів місцевого самоврядування. Вiдсутнiсть ефективної моделi бюджетного устpою
кpaїни, системи оцiнки фiнaнсового стaновищa тa якостi упpaвлiння фiнaнсaми пеpешкоджaють
ефективному pозвитку деpжaвної фiнaнсової системи в умовaх Євpоiнтегpaцiйного куpсу Укpaїни.
Вiдтaк необхiдним є вивчення досвiду високоpозвинених євpопейських кpaїн iз pефоpмувaння
деpжaвної фiнaнсової системи i фоpмувaння вiдповiдної політики управління бюджетними потоками
на місцях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пpоблеми формування та спрямування фінансових
потоків місцевих бюджетів України, змiцнення їх фiнaнсової бaзи дослiджувaли вченi: В. Тимощук [9],
А. Павлюк, О. Баталов, О. Дацко, І. Валюшко, С. Барвіцький [8] тa iнші. Вчені стверждують про
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існування істотних протиріч у нормативно-правовій базі, нестабільність джерел надходжень місцевих
бюджетів, недосконалість міжбюджетних відносин. Також питання щодо необхідності докорінних змін
існуючої системи управління бюджетними потоками, вдосконалення методологічної та нормативної
бази функціонування місцевих бюджетів з огляду на позитивний досвід країн Європейського Союзу,
зокрема Польщі, для більш впевненої інтеграції України до європейського простору розглядали у своїх
працях Н. Шпортюк [10], С. Серьогін [7]. Таким чином, управління фінансовими потоками місцевих
бюджетів України є процесом, що потребує постійного удосконалення і покращення. У зв’язку з цим
виникає потpебa подальшого і поглибленого aнaлiзу питань pефоpмувaння та підвищення
ефективності управління бюджетними потоками в контексті євроінтеграції.
Постановка завдання. З огляду на важливу роль управління фінансовими потоками у
бюджетному процесі Укpaїни та об’єктивну необхідність його удосконалення в пpоцесi pеaлiзaцiї
Євpоiнтегpaцiйного куpсу, метою дослідження є розробка теоретичних положень та практичних
рекомендацій щодо удосконалення управління бюджетними потоками в умовах фінансової політики
децентралізації шляхом перейняття кращих практик зарубіжного досвіду в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пiдвищення pолi мiсцевих фiнaнсових потоків у
кpaїнaх Європейського Союзу у виpiшеннi соцiaльно-економiчних зaвдaнь обумовлено чiтким
pозмежувaнням дохiдних i видaткових повновaжень мiж деpжaвною тa мiсцевою влaдою,
зaбезпеченням фiнaнсової сaмостiйностi остaннiх. Тому необхідним є впpовaдження мехaнiзмiв
нaдaння фiнaнсової пiдтpимки мiсцевій влaді, що ґрунтуються на об’єктивних покaзникaх i iндикaтоpaх
державної підтримки конкретних територій. Окрім того, паралельно з державною підтримкою для
місцевого сaмовpядувaння головним зaвдaнням є формування та нарощування власної ресурсної
бази, упоpядкувaння питань власності стосовно об’єктів соціально-культурної сфери з одночасним
розглядом питань щодо їх можливої функціональної оптимізації, формування ефективних інституцій
для результативної роботи i виконання всіх необхiдних повноважень та територіального розвитку.
Нa нaш погляд, Укpaїнi в питaннi управління бюджетними потоками на місцях доцiльно обиpaти
шлях Польщi тa iнших децентpaлiзовaних кpaїн, великих зa теpитоpiєю тa кiлькiстю нaселення.
Внаслідок реформи, на місцевому та повітовому рівні у Польщі було зосереджено 65 % повноважень,
на регіональному – 30 %, на центральному (загальнодержавному) – лише 5 %. До повноважень ґміни
належать регулювання послуг житлово-комунального господарства (водопостачання та
водовідведення, централізоване опалення, збір твердих побутових відходів тощо), утримання
(будівництво) місцевих доріг та вулиць, міський громадський транспорт, початкова освіта, базові
функції соціальної сфери та охорони здоров’я [10].
До позитивного досвіду реформи місцевого самоврядування у Польщі можна віднести те, що
вже за короткий час після запровадження реформи відбулось суттєве підвищення якості послуг
населенню, зменшення нецільового використання коштів, підвищення якості управлінських рішень. До
негативного досвіду слід віднести те, що внаслідок збереження значної централізації фінансової
системи, у фінансуванні нових одиниць місцевого самоврядування вагоме місце займають прямі
трансферти з державного бюджету. Так, якщо гміні належить більша частина державного майна,
переданого у комунальну власність, то до доходів воєводств і повітів можна віднести тільки незначні
відсотки від державних податків. Внаслідок цього на рівні воєводств та повітів почав відчуватись
дефіцит надходжень до бюджетів [8].
Варто наголосити, що в Україні pефоpми місцевого сaмовpядувaння зaпочaтковaнi. Їх
пiдґpунтям є ноpмaтивнa бaзa, якa чaстково ствоpенa й aктивно фоpмується. Зa умов прийняття
Законів України «Про місцеве самоврядування» [5], «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» [3], «Пpо aдмiнiстpaтивнi послуги» [9], методики формування спроможних територіальних
громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України [4], та інших будуть ствоpенi умови для
виконaння деpжaвою своїх функцiй, пiдтpимки фiнaнсової стaбiльностi в кpaїнi тa досягнення
економiчного i соцiaльного pозвитку. Такі кроки, здійснені у законодавчій сфері, активізували процес
об’єднання територіальних громад [2; 3; 4; 5; 9].
Проте, у порівнянні із Польщею, процес децентралізації в Україні добровільний і ще не надто
активний. Але вже сьогодні мешканці найбільш спроможних територіальних громад відчувають
покращення, адже раніше фінансові потоки селищному бюджету надходили з державного бюджету
через обласні та районні ради і в незначних обсягах, проте після об’єднання в бюджети стали відчутно
наповненими, оскільки більшість податків з підприємств залишаються на місцях. Тому, громади
зацікавлені в ефективності функціонування таких підприємств, адже чим більше таких підприємств на
території громади, тим вона багатша.
Встановлено, що на території України у 2015 р. нараховувалося 794 сільських, селищних та
міських ради, до складу яких входять 2015 населених пунктів. На засадах добровільного об’єднання
сформувалися у 159 територіальних громад (далі – ОТГ). Найбільша кількість ОТГ створена в
Тернопільській області – 26 та у Хмельницькій області – 22. Станом на 01 січня 2016 р. чисельність
населення, яке мешкає на території цих ОТГ, становить 1386,5 тис. осіб, що складає 3,8% від
загальної чисельності населення України (без урахування м. Києва та Автономної Республіки Крим).
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Найменша за чисельністю населення – Макіївська ОТГ Чернігівської області – 1,6 тис. жителів.
Найбільша за чисельністю населення є Лиманська ОТГ Донецької області – 44,2 тис. жителів (громада
створена на основі міста-району).
Проаналізуємо рівень показників, що визначають фінансову спроможність об’єднаних
територіальних громад у Дніпропетровській області у 2016 р. Чисельність населення в ОТГ, станом на
01 січня 2016 р., становила 134 тис. осіб. За 2016 р. фактичні надходження доходів загального фонду
місцевих бюджетів ОТГ області (з трансфертами з державного бюджету) склали 997 млн грн, що
більше ніж у 6 разів у порівнянні з надходженнями 2015 р. (табл. 1) [1].
Таблиця 1
Показники фінансової спроможності бюджетів об’єднаних територіальних громад
Дніпропетровської області у 2016 р.

7519

Фактичні
надходження
базової /
реверсної
дотації, тис. грн
-10 543

% дотаційності
бюджету (фінансова
залежність від
державного
бюджету)
0

10 253

2836

-12 405

0

9 747

3981

-9 477

0

Новоолександрівська

5 540

2480

0

0

Солонянська

3 070

1247

0

0

Святовасилівська

3 058

2168

936

7

Могилівська

2 756

2217

-2

0

Зеленодольська

2 744

884

-1 928

0

Апостолівська

2 367

730

396

1

Вакулівська

2 252

2065

788

10

Новопокровська

2 023

1548

1 567

15

Ляшківська

1 699

3814

640

15

Нивотрудівська

1 245

869

2 043

24

Сурсько-Литовська

1 160

1107

2 099

23

Грушівська

1 023

946

2 505

27

2 294

-23 381

8

Фактичні надходження
власних доходів на 1
особу за
2016 р., грн

Видатки
розвитку на 1
особу, грн

Слобожанська

15 997

Вербківська
Богданівська

Назва об’єднаної громади

Всього по області
4 329
Джерело: складено авторами на основі [1]

У 2016 р. місцевими бюджетами ОТГ області з державного бюджету отримано освітню
субвенцію у сумі 144 млн грн, медичну субвенцію – 82 млн грн та субвенцію на формування
інфраструктури – 102 млн грн. 8 бюджетів громад отримали з державного бюджету базову дотацію на
загальну суму 11 млн грн, бюджетами 5 громад перераховано до державного бюджету реверсну
дотацію у сумі 34 млн грн.
Бюджети 2 громад затверджені без базової та без реверсної дотації. Крім цього, ОТГ області
отримали 6,7 млн грн інших субвенцій та 11,3 млн грн – з Державного фонду регіонального розвитку
на реалізацію інвестиційних проектів. З даних, що наведені у таблиці 1, можемо сказати, що найбільш
фінансово залежною від державного бюджету є Грушівська ОТГ – 27% у доходах громади становить
базова дотація (рис. 1) [1].
Результатом утворення об’єднаних громад є збільшення обсягу власних доходів місцевих
бюджетів, який зріс більше ніж у 4 рази (на 502 млн грн) порівняно з 2015 роком (з 156 млн грн до 658
млн грн). Об’єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на 1 жителя
відповідної території. В середньому показник (у порівнянні з 2015 роком) зріс на 3325 грн (з 1003 грн
до 4329 грн). Із розрахунку на 1 жителя найбільше коштів отримала Слобожанська ОТГ – 15 997 грн,
найменше – Грушівська ОТГ – 1023 грн. Виходячи із фінансових ресурсів, ОТГ за 2016 рік змогли
спрямувати кошти на здійснення видатків розвитку (капітальні видатки) у загальній сумі 295 млн грн, у
тому числі на ремонт доріг, будівництво, благоустрій територій та житлово-комунальне господарство –
162 млн грн, заклади соціально-культурної сфери – 74 млн грн. Найбільший обсяг таких коштів
спрямовано Слобожанською ОТГ – 109 млн грн.
Надходження до бюджетів є надзвичайно важливим інструментом для забезпечення гідного
рівня життя населення, а левову частку цих надходжень складають податок на доходи фізичних осіб –
388 млн грн та податок на майно (плата за землю) – 90 млн грн (рис. 2) [1].
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Рис. 1. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської
області за 2016 р.
Джерело: складено авторами на основі [1]

Рис. 2. Фактичні надходження доходів загального фонду 15 об’єднаних територіальних
громад Дніпропетровської області за 2016 р.
Джерело: cкладено авторами на основі [1]

Таким чином, основою підвищення ефективності управління фінансовими потоками місцевих
бюджетів є визначення основних напрямів бюджетної політики, спиpaючись нa пpiоpитети стpaтегiї
економiчного i соцiaльного pозвитку деpжaви та регіонів, зaсaди гpошово-кpедитної полiтики тa
зовнiшньоекономiчної дiяльностi [7]. В сучасних умовах функціонування і розвитку фінансової системи
держави управління бюджетними потоками розширює зміст функції фінансів, змінюючи акценти з
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контролю витрат на контроль очікуваних результатів, забезпечення ефективності, результативності і
пpозоpостi фінансових потоків. Зaзнaченi заходи, безумовно, повинні супроводжуватись оптимальним
пеpеpозподiлом повноважень та фінансових ресурсів мiж органами державної влади та органами
місцевого сaмовpядувaння у контексті підвищення ефективності управління фінансовими потоками в
бюджетному процесі Укpaїни.
Висновки з проведеного дослідження. Дослідивши механізм об’єднання територіальних
громад та його наслідки на території Дніпропетровської області, можна сказати, що загалом
спостерігаються позитивні тенденції щодо формування та спрямування фінансових потоків місцевих
бюджетів. Відзначено, що на сьогодні нaйголовнiшим питанням є забезпечення спроможності громад
концентpувaти фінанси i спрямовувати фінансові потоки на проекти регіонального розвитку. Фiнaнсовa
децентpaлiзaцiя має стати кaтaлiзaтоpом здійснення освітньої та медичної pефоpм, житловокомунальної, підвищення енергоефективності тощо.
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SOME AREAS OF UPDATING THE METHODOLOGY FOR
CALCULATING THE EFFECTIVENESS OF SOLD PRODUCTS
Постановка проблемы. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль,
характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает
соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их применяют для оценки
деятельности предприятия и как инструмент инвестиционной политики и ценообразовании. Чаще
всего в практике сельскохозяйственных предприятий рассчитывают показатели, характеризующие
рентабельность издержек производства, инвестиционных проектов и рентабельность продаж [1,
с.133]. Очень важно проводить расчеты уровней рентабельности каждого вида реализованной
продукции, что позволяет выявить наиболее доходные из них.
Методология проведения исследований. При расчетах экономической эффективности
производства и реализации продукции на предприятиях используется система показателей. Однако
как в учебных, так и в реальных производственных условиях четкого разграничения значимости
каждого из них, а также взаимосвязь между ними недостаточно обоснованы. В связи с этим
актуальными являются исследования методических аспектов проведения расчетов указанных
показателей. В растениеводстве важным условием обеспечения высокой эффективности
производства является получение высоких показателей урожайности производимой продукции, т.е.
более полное использование потенциала продуктивности земли и биологического потенциала
растений.
Анализ последних исследований и публикаций. Современная аграрная наука ищет новые
пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства. В этом смысле представляет
интерес работы Павлика В. [2] и Шпикуляка А., Материнской О. [3], в которых предложен новый
подход оценки эффективности продукции и дано обоснование факторов ее роста. В методике,
разработанной ВНИЭСХ, показано, что основным показателем эффективности выступает прибыль,
характеризующая абсолютную величину полученного эффекта, относительным показателем которого
является уровень рентабельности [4; 5]. В этом смысле представляют интерес работы Стратан А.Н.
[6, c. 6-10], Дога В.С. [7, c. 74], Тимофти Е.В. [8, c. 16-21], в которых предложены методики оценки
эффективности продукции растениеводства и обоснования резервов наращивания продуктивности
полей. Важным представляются также исследования Тодорич Л.П. [9, с. 116-124] и Дудогло Т.Д. [9, с.
88-100], в которых авторы исследует современный подход оценки эффективности реализации
продукции и дано обоснование факторов ее роста.
Постановка задания. Цель статьи – обеспечить преподавателей и студентов высших учебных
заведений, а также специалистов сельского хозяйства методикой систематизации показателей
эффективности реализованной продукции и современным инструментарием их расчетов, в том числе
с использованием нетрадиционного метода.
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Изложение основных результатов исследования. Экономическая эффективность
производства и реализации продукции отражает доходность и прибыльность. Как известно, она
измеряется такими обобщающими показателями, как:
- рентабельность реализованной продукции
П
(1)
Р
, лей/лей
Z
- рентабельность продаж
П
(2)
РП 
, лей/лей
N
где: П – прибыль от реализации продукции, лей;
Z – себестоимость продукции, лей;
N – объем реализованной продукции, лей.
Следует иметь ввиду, что в практике экономических расчетов используются три формы
показателей рентабельности, имеющие единый экономический смысл:
уровень рентабельности
П
Р
 100 , %
Z
рентабельность
П
Р
, лей/лей
Z
коэффициент рентабельности
П
Р 
Z
К обобщающим показателям эффективности производства и реализации продукции относится
окупаемость затрат (Ро) и затратоемкость продукции (Зе):
N
, лей/лей
(3)
Ро 
Z
1
Z
Зе 

, лей/лей
(4)
Ро
N
Окупаемость затрат показывает, сколько получено лей от реализации продукции в расчете на 1
лей затрат, затратоемкость продукции – наоборот, какой объем затрат несет предприятие в расчете
на 1 лей произведенной и реализованной продукции.
Рентабельность реализованной продукции, рентабельность продаж, окупаемость затрат и
затратоемкость продукции являются показателями экономической эффективности производства и
реализации продукции. Они имеют единую экономическую сущность и, зная один из них, легко
определить остальные (табл. 1).
Таблица 1
Взаимосвязь показателей рентабельности реализованной продукции
Показатели

Рентабельность
реализованной
продукции (Р)

Рентабельность
реализованной
продукции (Р)
Рентабельность
Рп =
продаж (Рп)
Окупаемость
Ро = 1 + Р
затрат (Ро)
Затратоемкость
Зе =
продукции (Зе)
Источник: разработано автором

Рентабельность
продаж
(Рп)
Р=

Окупаемость
затрат
(Ро)
Р = Ро - 1
Рп =1 -

Ро =
Зе = 1 – Рп

Затратоемкость
продукции
(Зе)
Р=

-1

Рп = 1 – Зе
Ро =

Зе =

Известно, что каждое предприятие в отрасли возделывает, как правило, несколько
сельскохозяйственных культур. Производство и реализация одних обеспечивают высокую отдачу
вложенных средств, другие – незначительную рентабельность. Тем не менее, отказаться от
производства последних далеко не всегда представляется возможным в силу агротехнических
требований соблюдения чередования культур в севообороте или других причин как внутреннего, так и
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внешнего характера. Другими словами, структура реализованной продукции всегда отличается по
уровню рентабельности. В условиях Республики Молдова, прежде всего, в зависимости от
складывающихся погодно-климатических условий возделывания и уборки урожая, эффективность
отдельно взятого вида продукции может существенно отличаться - от убыточности до уровня
рентабельности, превышающего 30 % рубеж. Например, уровень рентабельности реализованного
зерна в стране изменялся с -3,5% в 2009 г. до + 39,9 % в 2011 году, подсолнечника – от 16,6 в 2009 г.
до 89,8 % в 2010 г., винограда – от 6,0 в 2009 г до 37,0 % в 2012 г. [10]. В связи с этим вполне
востребованным представляется научно-обоснованная градация показателей уровня рентабельности
реализованной продукции сельскохозяйственных культур, каждый из которых указывал бы на ту или
иную зону эффективности. Предприятию важно знать и, следовательно, объективно планировать ту
величину затрат, которые обеспечат объем продукции с единицы площади, необходимый для
обеспечения простого и/или расширенного воспроизводства. Таким образом, мы подошли к проблеме
обоснованного планирования уровней рентабельности каждой возделываемой культуры на
предприятиях.
Разумеется, обеспечение более высокой эффективности вложенных средств при производстве
продукции является, как правило, целью любого субъекта хозяйствования. Тем не менее, в силу
различных причин уровень рентабельности производимых и реализуемых семян подсолнечника в
сельскохозяйственных предприятиях южной зоны Республики Молдова в среднем за 2001-2012 годы
(начиная с 2013 г., данные о себестоимости продукции в стране не публикуются, и потому не
представляется возможным определять рентабельность) составили 43,8%, озимого рапса – 46,0%,
винограда – 26,7%, зерновые и зернобобовые без кукурузы – 11,7%, кукуруза – 6,1% [10]. Какой же
уровень рентабельности предприятиям следует планировать по каждой культуре? К сожалению,
апробированной и простой методики решение данного вопроса пока нет. Вот почему теоретические
изыскания, направленные на разработку методических подходов определения обоснованного уровня
рентабельности реализованной продукции всех возделываемых культур, являются актуальными и
весьма востребованными в отрасли.
Планирование производства и реализации продукции в сельском хозяйстве имеет свои
особенности, связанные, прежде всего с тем, что здесь помимо технологии возделывания
сельскохозяйственных культур на величину производимой продукции оказывают влияние как
биологические процессы, так и складывающиеся погодно-климатические условия особенно в
вегетационный период произрастания растений. Как бы тщательно, методически верно специалисты
сельскохозяйственных предприятий не планировали в соответствии с принятой технологией
производства затраты материально-денежных средств, рассчитать реально ожидаемый уровень
урожайности, а следовательно и объемы валовых сборов продукции возделываемых культур не
представляется возможным. При одних и тех же затратах в благоприятные годы эффективность
производимой и реализуемой продукции достигает высоких уровней, а в неблагоприятные – может
приносить убытки. Такая нестабильность особенно характерна для зон рискованного (неустойчивого)
земледелия, к которой относится южный регион Республики Молдова.
А как же тогда без обоснованного уровня урожайности определить себестоимость – продукции,
являющейся зеркалом уровня хозяйствования? Как не зная величину затрат на единицу продукции
рассчитать рентабельность – ведущий экономический показатель производимой и реализуемой
продукции?
Проведенные исследования позволяют утверждать, что такие показатели эффективности
производства и реализации продукции в отрасли, как рентабельность, запас финансовой прочности и
операционный леверидж можно достаточно точно рассчитать без показателей урожайности и
валового сбора возделываемых культур. Известно, что на постоянные затраты в расчете на единицу
площади (FC) и удельные переменные затраты (AVC) не влияет величина полученной урожайности
(рис. 1 и 2). Именно, данная особенность постоянных и удельных переменных затрат позволят нам
проводить необходимые расчеты эффективности. Важно, чтобы при планировании достаточно
объективно оценить ожидаемую величину цены реализации (P), которая также не зависит от
величины урожая данного предприятия, так как сельскохозяйственные предприятия действуют в
условиях свободной конкуренции.
Зная указанные три величины, можно определить порог рентабельности по каждой культуре по
известной формуле:
FC
q min 
, ц/га
(9)
p  AVC
где: FC – условно-постоянные затраты в расчете на 1 га посевов, лей;
AVC – переменные расходы в расчѐте на единицу продукции (лей/ц);
р – цена реализации продукции, лей/ц.
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Рис. 1. График взаимосвязи показателей объема производства и затрат
Источник: пример условный

Рис. 2. Показатели затрат на производство зерна озимых зерновых культур в
зависимости от урожайности
Источник: пример условный
Напомним, что расчет коэффициента рентабельности реализованной продукции ведется по
формуле:
Р 

N Z
Z



П
Z

,

Как видим, важнейший показатель эффективности реализованной продукции может измеряться
относительной величиной – коэффициентом рентабельности. Используя данную особенность
измерения, вполне логично задать вопрос: если рентабельность есть относительный показатель,
почему бы его не измерять также относительными показателями?
В практике зарубежных странах при планировании величины прибыли от реализации продукции
и уровня рентабельности используют маржинальный анализ. Использование этого метода в
финансовом менеджменте отечественных предприятий позволит более эффективно управлять
процессом формирования финансовых результатов. Однако это становится возможным только при
условии организации планирования и учета издержек предприятий по системе "директ-костинг", т.е.
их группировки на постоянные и переменные.
Проведенные исследования показали, что коэффициент рентабельности реализованной
продукции можно рассчитывать по формуле:
R 

p  AVC
,
p
 AVC
f

(10)

где: f - коэффициент окупаемости постоянных затрат (отношение прибыли к величине
постоянных затрат)
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Если примем соотношение цены реализации продукции (р) к удельным переменным затратам
(AVC) как K 

p
AVC

, (назовем его коэффициентом окупаемости удельных переменных затрат), то
R 

K 1
,
K
1
f

(11)

Учитывая, взаимозависимость рентабельности реализованной продукции и рентабельности
продаж (таблица 1) R  R П , то подставляя в уравнение 11 данное выражение, находим, что
1  RП

коэффициент рентабельность продаж
RП 

K 1
,
K
 K
f

(12)

Как подтверждает опыт работы сельскохозяйственных предприятий южной зоны Республики
Молдова, для ведения простого воспроизводства прибыль в расчете на гектар посева должна быть не
ниже половины величины постоянных затрат (назовем такую рентабельность умеренной), а для
расширенного воспроизводства – равна или больше постоянных затрат (рациональная
рентабельность). Оптимальным следует считать уровень рентабельности реализованной продукции,
при котором прибыль в 1,5 раза больше постоянных затрат. В случае высокой рентабельности,
прибыль в 2 раза превышает величину постоянных затрат.
Формулы расчета четырех видов рентабельности и величины ожидаемого эффекта
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Градация видов рентабельности реализованной продукции
Наименование
рентабельности
Умеренная

Обозначение
коэффициента
рентабельности
Rум

Рациональная

Rрац

Оптимальная

Rопт

Высокая

Rвыс

Формула для определения
коэффициента рентабельности
Rум =

Ожидаемый
эффект
(прибыль)
П = 0,5FC

Rрац =

П = FC
П = 1,5FC

Rопт =

П =2FC

Rвыс =

Источник: разработка автора

Рассмотрим результаты расчетов указанных видов рентабельности на примере SRL «Cumnuc
Agro» Чадыр - Лунгского района за 2016 год. Исходные данные приведены в таблице 3. Расчетные
показатели различных видов коэффициентов рентабельности в исследуемом хозяйстве
представлены в таблице 4. Важно заметить убывающую тенденцию роста коэффициента
рентабельности по мере перехода от умеренной к более высокому уровню (рациональной,
оптимальной, высокой). Так, если соотношение рационального уровня к умеренному при реализации
пшеницы составило 1,651, то оптимального к рациональному - уже лишь 1,281 и высокого к
оптимальному – 1,165. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим культурам.
Таблица 3
Показатели производства и реализации продукции основных культур
в SRL «Cumnuc Agro» за 2016 год
Показатели

Пшеница

Ячмень

Горох

Кукуруза

Цена реализации (р), лей/ц
237,5
215,6
470,3
188,2
Постоянные затраты (FC),
лей/га
3022
1977
2778
4094
Удельные переменные
затраты (AVC), лей/ц
124,6
149,92
99,61
107,1
Коэффициент (К)
1,906
1,439
4,732
1,758
Источник: отчеты форм №7-АПК и №9- АПК SRL «Cumnuc Agro» за 2016 год

Подсолнечник
733,6
4488
100,74
7,283

Важно также отметить, что каждому виду продукции соответствует свой уровень умеренной или
иной рентабельности. Объясняется это различными показателями постоянных и удельных
переменных затрат. Например, соотношение постоянных затрат при производстве подсолнечника и
ячменя для рационального уровня рентабельности составляет 2,92, а коэффициентов
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рентабельности – уже 1,95. Таким образом, следует подчеркнуть, что каждому виду реализованной
продукции соответствует свой уровень рентабельности. Поэтому нельзя единым показателем
рентабельности оценивать эффективность реализованного зерна, полсолнечника, винограда и другой
продукции. Следует проводить градацию уровней рентабельности по каждому виду реализованной
продукции, в связи с чем представляется возможность оценивать их степень эффективности или
уровень доходности. Для этого можно использовать предложенную методику расчетов умеренной,
рациональной, оптимальной и высокой рентабельности.
Используя показатели фактической рентабельности реализованной продукции, приведенные в
таблицы 4, можем отметить, что производство и реализация пшеницы, ячменя и кукурузы
характеризуются умеренной эффективностью, а подсолнечника – оптимальной эффективностью.
Таблица 4
Градация коэффициентов рентабельности реализованной продукции в SRL «Cumnuc
Agro» за 2016 год
Вид
рентабельности

Обозначение
коэффициента
рентабельности

Расчетные показатели коэффициента рентабельности по
подсолнечпшенице
ячменю
гороху
кукурузе
нику
0,189
0,144
0,357
0,168
0,404

Умеренная

Rум

Рациональная

Rрац

0,312

0,180

0,651

0,275

0,759

Оптимальная

Rопт

0,399

0,224

0,898

0,349

1,073

Высокая

Rвыс

0,464

0,256

1,109

0,401

1,354

0,165

0,069

1,886

-0,207

1,564

Фактическая
Rфакт
Источник: разработка автора

Для наглядности представим расчетные показатели коэффициентов окупаемости удельных
переменных затрат и коэффициентов рациональной рентабельности при реализации продукции
основных культур в SRL «Cumnuc Agro» за 2016 год (рис. 3).

Рис. 3. Фактические показатели коэффициентов окупаемости затрат и рентабельности
продаж продукции основных культур в SRL «Cumnuc Agro» за 2016 год
Источник: разработано по данным таблиц 3 и 4

Как видно из рисунка 7, более высоким показателям коэффициента окупаемости затрат
соответствует большее значение коэффициентов рентабельности.
Выводы с проведенного исследования. В заключении отметим, что вышеизложенное
позволяет специалистам сельскохозяйственных предприятий на базе двух коэффициентов
(окупаемости постоянных затрат и удельных переменных затрат) определять величину умеренной,
рациональной, оптимальной, высокой или иной рентабельности реализованного зерна,
подсолнечника, винограда и другой продукции и на этой основе обосновать объем ожидаемой
прибыли.
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PROBLEMS OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY AT THE
ENTERPRISE
Постановка проблемы. Успешное и эффективное решение задач экономики страны во
многом зависит от результативности деятельности экономических агентов. Если экономика опирается
на мощную производственную базу, высокоразвитые производственные единицы, которые способны
достигать поставленные цели, то и экономические потребности общества будут удовлетворяться
своевременно и полно. Хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность под влиянием
множества факторов, в условиях нестабильности внешней среды. Множественные угрозы
экономической безопасности предприятия могут привести к негативным последствиям в виде
нарушения платежеспособности и финансовой устойчивости, снижение рентабельности и прочие
ухудшения в деятельности предприятия. В данных условиях особое значение приобретает
обеспечение экономической безопасности предприятий. Определение уровня экономической
безопасности предприятия и мер по ее повышению являются важной задачей в современных
условиях хозяйствования.
Анализ последних исследований и публикаций. Потребность в безопасности является
базовой как для отдельной личности, предприятия, общества, так и государства в целом. Несмотря
на то, что проблемы экономической безопасности в последнее время приобретают особую
актуальность, существенная часть научных работ, в особенности западных, относиться к
безопасности на уровне государства. В условиях перехода к рыночным отношениям постсоветскими
странами, вопросы обеспечения экономической безопасности на уровне хозяйствующего субъекта
приобрели все большую актуальность, тем не менее, остаются не до конца изученными.
Таким образом, вопросы обеспечения экономической безопасности предприятия являются
относительно новыми для отечественной науки. Теоретическую базу исследования сформировали
труды отечественных и зарубежных ученых: Г. Белостечник, Д. Игнатюк, Д. Пармакли, О. Сорочан,
И. Стратан, В. Иоан-Франк, М.А. Диамеску, К. Зукровска, А.И. Ильин, К.M. Дент, Е.А. Олейников,
О.А. Грунин, Г.С. Вечканов, В.Л. Тамбовцев, В.Ф. Гапоненко, П.Ф. Парамонов, А.Е. Суглобов и другие.
В данных работах сформулирован терминологический аппарат в сфере экономической безопасности,
определенны методы обеспечения экономической безопасности. Вместе с тем, остаются не до конца
изученными вопросы, связанные с анализом экономической безопасности предприятия и разработкой
комплексной системы ее обеспечения.
Постановка задания. Цель статьи состоит в обосновании выбора показатели оценки
экономической безопасности предприятия и мер по ее укреплению.
Изложение основного материала исследования. Экономическая безопасность предприятия
это состояние наиболее эффективного использования ресурсов и предпринимательских
возможностей для обеспечения стабильного функционирования и динамического развития.
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Поскольку рассматриваем безопасность предприятия с экономической точки зрения, для
объективной оценки экономической безопасности предлагается выделение четырех функциональных
составляющих: финансовая, производственно-сбытовая, технико-технологическая и кадровая,
являющихся основой экономической деятельности любого хозяйствующего субъекта.
Вряд ли возможно, да и экономически целесообразно создать абсолютно надежную и
безопасную систему защиты предприятия от всех угроз: из-за чрезмерной стоимости защитных мер
несоизмеримой с вероятным экономическим ущербом [1, c. 162]. Эффективная система управления
безопасностью должна способствовать достижению приемлемого уровня безопасности посредством
балансирования распределения средств между производством и защитой. Во многих
производственных предприятиях производство и риски безопасности тесно взаимосвязаны: при
увеличении производства риски безопасности так же растут [2, с. 1261-1262].
Комплексная система обеспечения экономической безопасности представляет собой
совокупность средств, методов и мероприятий, направленных на осуществление качественной
защиты интересов хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних факторов, которые могут
привести к экономическим потерям.
Рассматривая систему экономической безопасности предприятия, определим ряд важных
методологических положений.
Во первых, под системой понимается множество элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, образуя определенную целостность. Все элементы системы обеспечения
экономической безопасности рассматриваются в совокупности, целостности и единстве.
Во вторых, система экономической безопасности предприятия должна носить комплексный
характер и обеспечивать безопасность ее основных функциональных составляющих, используя при
этом весь комплекс необходимых средств, методов, органов. Все реализуемые мероприятия должны
быть взаимосвязаны между собой.
В третьих, система экономической безопасности должна формироваться на стадии создания
предприятия. Она является не дополнением, а частью предприятия, играющее важную роль в
обеспечении его финансово-хозяйственной деятельности.
В четвертых, система экономической безопасности предприятия не может быть шаблонной.
Она должна быть индивидуальна на каждом предприятии, поскольку зависит от производственного
потенциала, рискованности деятельности, состояния кадров, окружающей среды и прочих факторов.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности возможно только при системном и
комплексном подходе к ее организации. Именно поэтому предложено рассматривать комплексную
систему экономической безопасности предприятия.
Целью комплексной системы экономической безопасности предприятия является улучшение
экономического состояния предприятия и достижение целей бизнеса, на основе разработанного и
реализуемого комплекса мероприятий. Основополагающим при достижении данной цели является
выявление внешних и внутренних факторов деятельности предприятия, идентификация способов их
предотвращения, а так же работа по их нейтрализации и минимизации. При этом, необходим
контроль над эффективностью функционирования системы безопасности и совершенствование ее
элементов [3, c. 228].
К объектам защиты относятся финансовые, материальные, информационные и кадровые
ресурсы.
Комплексная
система
обеспечения
экономической
безопасности
субъекта
предпринимательской деятельности должна основываться на определенных принципах:
 законность подразумевает разработку системы безопасности в соответствии с
государственным законодательством;
 непрерывность, т.е. обеспечение экономической безопасности на постоянной основе;
 приоритет мер предупреждения (своевременность) позволит избежать или минимизировать
негативные последствия потенциальных угроз.
 экономическая целесообразность предполагает сопоставление затрат на обеспечение
безопасности с возможным ущербом.
 взаимодействие и координация всех подразделений предприятия.
Проведенные исследования позволяют нам систематизировать накопленную информацию и
представить модель комплексной системы обеспечения экономической безопасность предприятия
(рисунок 1) [4, c. 73].
I. Планирование.
Первый этап системы обеспечения экономической безопасности предприятия это
планирование. Планирование это способ достижения целей на основе сбалансированного и
последовательного осуществления всех производственных процессов. Планирование это процесс
создания плана, включая прогноз, обоснование, конкретизацию и описание деятельности
экономического агента в краткосрочной и долгосрочной перспективе [5, с. 55]. Планирование
подразумевает не только умение предусмотреть все необходимые действия, но и предвидеть любые
неожиданности, которые могут возникнуть, и уметь с ними справляться. Именно стратегическое
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планированиеэкономической
и прогнозирование
экономической
безопасности
предприятие
является[62,
особо
важным
безопасности
предприятие
является
особо важным
с.108].
[6, с. 108].

Внешние факторы

Внутренние факторы

Комплексная система обеспечения
экономической безопасности предприятия

Объекты
защиты

Ресурсы:
• финансовые;
• материальные;
• кадровые;
• информационны
е.
•

I ЭТАП
Планирование

• стратегическое;
• тактическое
•

II ЭТАП
Анализ

• анализ внешнего окружения;
• оценка уровня ЭБП
•

III ЭТАП
Принятие мер:
• превентивных;
• реактивных.
•

Укрепление составляющих
ЭБП
Поддержка со стороны
государства

IV ЭТАП
Контроль и совершенствование
системы ЭБП
Результат обеспечения ЭБП
эффективность
деятельности
предприятия

стабильное
функционирование
предприятия

развитие
предприятия

Рис. 1. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия
Источник:Комплексная
предложено автором
Рис.1.8.
система обеспечения экономической безопасности

Под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное направление развития
организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений
внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к
ее целям. При принятии хозяйственных решений менеджер должен понимать к каким индикаторам
деятельности предприятия он стремится и какой эффект будут иметь данные решения на
возможность достижения целей бизнеса. Тактическое планирование это совокупность действий,
процедур, хозяйственной политики, направленных на достижение поставленных текущих целей и
задач. Его можно рассматривать как средство реализации стратегии предприятия, то есть
долгосрочный подход к достижению целей деятельности.
II. Анализ.
Вторым этапом является анализ внешнего окружения и внутреннего состояния предприятия.
Мониторинг факторов экономической безопасности предприятия является результатом
взаимодействия всех заинтересованных служб предприятия. При осуществлении мониторинга
действует принцип непрерывности наблюдения за состоянием деятельности предприятия с учетом
фактического состояния и тенденций развития его потенциала, а также общего развития экономики,
политической обстановки и действия других факторов. Для анализа окружающей среды, следует
учитывать следующие аспекты: состояние рыночной экономики; наличие сырьевых и трудовых
ресурсов, наличие конкурентов и другие.
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Только своевременная идентификация факторов, влияющих на уровень экономической
безопасности и правильный выбор показателей оценки ее уровня будут способствовать выявлению
зон риска и представлению полной картины о том, находится ли предприятие в экономической
безопасности или нет.
Об уровне экономической безопасности предприятия можно говорить, учитывая состояние ее
функциональных составляющих: финансовой, производственно-сбытовой, технико-технологической и
кадровой. Оценку уровня экономической безопасности предприятия необходимо осуществлять с
помощью количественных показателей, с помощью тех показателей, которые используются в
планировании, учете и анализе деятельности предприятия, что является предпосылкой практического
применения данной оценки. Поэтому, предлагаем оценивать уровень экономической безопасности
предприятия с помощью основных показателей финансово-хозяйственной деятельности (таблица 1).
Таблица 1
Показатели экономической безопасности предприятия

№

Показатели экономической
безопасности

Обозн
ачени
е

Оценка (Оц) в зависимости от степени соответствия
нормативу
абсолютное
нейтральное
критическое
(оценка 1)
(оценка 0,5)
(оценка 0)
> 0,5
0,3-0,5
< 0,3

3

Ка
Коэффициент автономии
Коэффициент
обеспеченности
Ксос
собственными средствами
Кал
Коэффициент абсолютной ликвидности

4

Коэффициент текущей ликвидности

Ктл

1,5 – 3

5

Пятифакторная модель Э.Альтмана

Кб

> 2,9

Финансовая составляющая

КФ

6

Коэффициент рентабельности продаж

Крп

> 0,2

7

Кра
Коэффициент рентабельности активов
Коэффициент соотношения дебиторской и
Ксдк
кредиторской задолженности

>0,1

13 Коэффициент уровня заработной платы

Кзп

>1

14 Коэффициент стабильности кадров

Кск

>1

1
2

> 0,1

0-0,1

<0

> 0,2

0,1-0,2
1 - 1,5;
или >3
1,23 - 2,89

< 0,1
<1
< 1,23

КФ= Оц(Ка+Ксос+Кал+Ктл+Кб)/ 5
0,1-0,2

< 0,1

0-0,1
<0
0,5-0,9;
8
0,9-1
< 0,5
или >1
показатель
сокращение
Коэффициент
оборачиваемости
рост показателя в
Кооб
9
практически не
показателя в
оборотных активов
динамике
меняется
динамике
Производственно-сбытовая составляющая КП
КП = Оц(Крп+Кра+Ксдк+Кооб)/4
показатель
сокращение
рост показателя в
Кф
10 Коэффициент фондоотдачи
практически не
показателя в
динамике
меняется
динамике
Коэффициент
годности
основных
11
Кг
> 0,5
0,3-0,5
< 0,3
средств
Коэффициент обновления основных
12
Кобн
> 0,1
0-0,1
0
средств
Технико-технологическая составляющая
КТ
КТ = Оц(Кф+Кг+Кобн)/3
0,5-1

< 0,5

0,5-1
< 0,5
показатель
сокращение
Коэффициент выработки продукции на
рост показателя в
Квыр
15
практически не
показателя в
одного работника
динамике
меняется
динамике
Кадровая составляющая
КК
КК= Оц(Кзп+Кск+ Квыр)/3
Сводный коэффициент ЭБП
Источник: предложено автором

КЭБП

КЭБП = (КФ+КП+КТ+КК)/4

Следует отметить, что предложенные показатели сильно отличаются и характеризуются
несопоставимостью нормативных значений. Агрегирование показателей осуществляется на основе
принципа аддитивности, согласно которому ценность целого равна сумме ценностей его
составляющих [7, с. 373], и если признаки множества обладают различными единицами измерения,
то аддитивное агрегирование требует приведения их к одной основе. Поэтому, после расчета данных
показателей, в зависимости от соответствия нормативному значению и от степени влияния на
безопасность предприятия, им присваиваются значения (оценки): “1”, если показатель находится в
пределах нормативного значения, то есть абсолютное соответствие нормативу, “0,5” – нейтральное и
“0” – кризисное, то есть фактическое значение показателя значительно ниже нормативного.
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Для определения сводного коэффициента экономической безопасности предприятия
предлагаем использовать среднеарифметический показатель. Средняя арифметическая величина
представляет собой среднее слагаемое, при вычислении которой общий объем признака
распределяется поровну между всеми единицами совокупности [8, с. 124]. Метод средней
арифметической предполагает, что каждый показатель имеет одинаковую степень влияния на
формирование сводного коэффициента экономической безопасности предприятия, а удельный вес
каждой из функциональных составляющих равен и составляет – 0,25.
Значение сводного коэффициента экономической безопасности предприятия сопоставим с
данными рисунка 2 и определим уровень экономической безопасности предприятия. Предложено
идентифицировать четыре уровня экономической безопасности предприятия: критический, низкий,
средний и высокий. Поскольку максимально возможное значение коэффициента экономической
безопасности составляет – 1, то для определения границ уровней экономической безопасности
использовался равный интервал с шагом в 0,25.
При критическом уровне экономической безопасности предприятия можно говорить о его
кризисном состоянии. Низкий уровень указывает на несоответствие большинства показателей
экономической
безопасности
пороговому
значению,
может
характеризоваться
низкой
эффективностью производства, исчерпанием технического ресурса оборудования и площадей,
сокращением персонала и др. При среднем уровне, предприятие характеризуется несоответствием
некоторых показателей экономической безопасности нормативам, при этом сохраняются
возможности улучшения экономического состояния предприятия. Высокий уровень свидетельствует
об эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, о том, что показатели
находятся в пределах
нормативных
интервал
с шагом взначений.
0,25.

Рис. 2. Уровни экономической безопасности предприятия

Рис. 2.28. Уровни экономической безопасности предприятия.
Источник: предложено автором

Недостатком данного подхода к оценке экономической безопасности является небольшая
погрешность, связанная с присвоением «оценок» каждому из рассчитываемых показателей. Однако,
следует учитывать, что анализируемые показатели не сопоставимы. Их невозможно применять для
определения интегрального показателя экономической безопасности предприятия посредством
расчета средней геометрической. К примеру, высокий коэффициент текущей ликвидности (свыше
норматива), может неоправданно завысить интегральный показатель экономической безопасности
при том, что на самом деле он может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала [9,
с.173]. Этим и обоснован выбор предложенного подхода к оценке экономической безопасности.
Применяемые показатели важны для определения уровня экономической безопасности, поскольку
позволяют охватывать различные аспекты деятельности предприятия. Данная методика удобна так
же и тем, что количество показателей, в зависимости от специфики бизнеса, может быть изменено.
III. Принятие мер.
Третий этап включает в себя определение и реализацию мер по улучшению экономического
состояния предприятия. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов обеспечивается
путем реализации двух подходов: подход, упреждающий и подход, реагирующий на влияние
факторов (рисунок 3).
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подход, реагирующий на влияние факторов (рисунок 1.9).
МЕРЫ
Превентивные

Реактивные

позволяют предупредить возможные
отрицательные последствия
посредством регулярного анализа
рынка и деятельности предприятия,
проверке контрагентов, технической
и информационной защите и т.п.
Источник: [10, с. 10]

применяются для защиты
деятельности предприятия в
случае возникновения либо
реального осуществления угроз
экономической безопасности.

Рис.
3. Меры
превентивного
и реактивного
Рис.
1.9. Меры
превентивного
и реактивногохарактера
характера

Как показывает практика «соотношение затрат, произведенных до момента наступления
негативного события и различного рода потерь предприятия, и затрат на ликвидацию последствий
опасности и восстановление имущества и ресурсов равно 1/15» [11, c. 75]. Угрозы легче
предупредить, чем устранять их последствия. Тем не менее, прежде чем реализовывать мероприятия
по предотвращению ущербов и минимизации потерь, необходимо произвести расчет их стоимости.
Для этого учитывается необходимое количество материально-технических, трудовых и иных
ресурсов. Далее необходимо сопоставить необходимые затраты с возможным ущербом от
воздействия внутренних и внешних факторов и определить эффективность от внедрения данных
мероприятий. Поскольку может сложиться ситуация, когда стоимостное выражение экономического
эффекта может быть настолько минимально, что осуществление мер по предотвращению угроз
окажется нецелесообразным, или даже может стать источником дополнительных потерь
корпоративных ресурсов.
Деятельность предприятия находится под влиянием многочисленных факторов. Отдельное
предприятие не может повлиять на внешнюю среду. Предприятие может и должно учитывать все
внутренние факторы, адаптироваться к изменениям внешней среды, минимизировать ее
отрицательное влияние. Для этого необходимо наращивать конкурентоспособность предприятия, его
экономическую безопасность. Повышение экономической безопасности предприятия достигается
благодаря совершенствованию управления финансово-хозяйственной деятельности.
Постоянное осуществление диагностики финансового состояния предприятия позволяет
определять движется ли оно в нужном направлении, какие меры нужно предпринять для достижения
поставленных целей. Определение мер включает в себя три важных направления:
 выбор стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия;
 определение направлений укрепления экономической безопасности предприятия;
 поддержка со стороны государства - включает в себя меры, реализуемые на государственном
уровне.
Уровень
экономической безопасности предприятий определяется
состоянием
ее
функциональных составляющих. В процессе построения модели оценки экономической безопасности
на основе анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, нами
были выделены 4 уровня безопасности. При высоком уровне экономической безопасности,
предприятие должно осуществлять свою деятельность в рамках разработанной стратегии, по
принятому пути развития. При уровне экономической безопасности ниже высокого, предприятию
следует пересмотреть принятую стратегию и принять ту, которая обеспечила бы переход от низшего
уровня экономической безопасности к высшему.
В контексте обеспечения экономической безопасности предприятия, предлагаем выделять
четыре типа стратегий в зависимости от уровня экономической безопасности (рисунок 4). Основная
задача стратегии состоит в том, чтобы перевести предприятие из его текущего состояния в иное
состояние, желаемое руководством.
В условиях высокой экономической безопасности применяется стратегия стабилизации,
которая направлена на поддержание существующего состояния, мониторинг угроз и обеспечение
дальнейшего улучшения показателей деятельности предприятия и его развитие. В случае ухудшения
одного из функциональных составляющих, снижается уровень экономической безопасности
предприятия.
Стратегия усиления направлена на улучшение показателей наиболее уязвимой
составляющей экономической безопасности предприятия, а так же наращивание его экономического
потенциала в целом. В случае эффективного применения данной стратегии, уровень экономической
безопасности предприятия возрастет со среднего до высокого. Если руководством предприятия не
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будут приняты меры по повышению экономической безопасности, оно может остаться на данном
уровне или даже понизиться.
Поддержание уровня ЭБП

Стратегия
усиления

Стратегия
стабилизации

Средняя
безопасность

Высокая
безопасность

Производственносбытовая

Финансовая

Экономическая
безопасность
Техникотехнологическая

Кадровая
Низкая
безопасность

Критическая
безопасность

Стратегия
выживания

Стратегия
адаптации
Повышение уровня ЭБП посредством
укрепления слабо развитой составляющей
ЭБП или их совокупности

Рис. 4. Стратегии
обеспечения
экономической
безопасности
предприятия
Рис. 3.6. Стратегии
обеспечения
экономической безопасности
предприятия
Источник: предложено автором
Источник: предложено автором
Стратегия адаптации применяется в условиях низкой экономической безопасности. Она
направлена на приспособление деятельности предприятия к требованиям рынка, на оптимизацию
затрат, повышение основных его показателей финансово-хозяйственной деятельности.
В условиях критической безопасности, расстройства экономической деятельности предприятия
должна применяться стратегия выживания. Она требует принятия быстрых, скоординированных
действий, своевременных решений по улучшению обстановки, по изменению в деятельности
предприятия и выведению его из кризиса.
Статистика свидетельствует о том, что 98% случаев неудач предприятий связаны с
неадекватным управлением [12, с. 191]. Именно поэтому эффективное управление предприятием и
меры принимаемые руководством играют решающую роль в обеспечении экономической
безопасности предприятия. Она осуществляется по основным функциональным составляющим.
1. Поддержание
финансовой
составляющей
экономической
безопасности
предусматривает:
 проведение эффективного финансового менеджмента;
 управление финансовыми потоками;
 контроль за использованием средств;
 мониторинг соответствия активов и пассивов по срокам и суммам;
 управление валютными рисками;
 оптимизация объемов собственного и заемного капитала;
 регулирование структуры заемного капитала;
 планирование долгосрочных инвестиций;
 определение доходности инвестиционных проектов;
 управление инвестиционными рисками;
 оптимизация периодов окупаемости реализуемых инвестиционных проектов;
 формирование резервного фонда (самострахование);
 страхование имущества и рисков и др.
Использование страховых инструментов приводит к снижению рисков нарушения
хозяйственных договоров. Примером такого рода рисков является невозможность осуществления
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поставок по установленным в договоре причинам, а также отказ покупателя от приема товара. В этих
случаях страхователю возмещают убытки, связанные с необходимостью поиска новых покупателей,
осуществлением возврата товаров и т. п. Так же одним из способов повышения экономической
безопасности сельскохозяйственных предприятий, является агрострахование, то есть страхование
сельскохозяйственных культур. Помимо этого, целесообразно использовать такой метод
минимизации рисков, как самострахование - резервирование средств на покрытие непредвиденных
расходов. Самострахование предусматривает создание предприятием собственных резервов за счет
регулярных отчислений для компенсации убытков при непредвиденных ситуациях. Тщательно
разработанная оценка непредвиденных расходов сводит до минимума перерасход средств.
2. Обеспечение безопасности производственно-сбытовой составляющей включает
обеспечение бесперебойного процесса производства, оптимизацию затрат, завоевание новых рынков
сбыта и другие меры направленные на повышение эффективности операционной деятельности
предприятия. Под эффективным производством подразумевается совмещение двух направлений:
получение максимального объема продукции при ограниченных ресурсов, а так же, достижение
оптимального уровня минимизации себестоимости при заданных объемах производства.
Проведенные исследования, в условия АТО Гагузия, показали, что сельскохозяйственные
предприятия, в среднем, за 2010–2012 годы не могли осуществлять расширенное воспроизводство.
Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости наращивания эффективности
производства и реализации продукции. Рост урожайности – это контролируемый процесс, которым
можно самостоятельно руководить и, при необходимости, корректировать. Для повышения
плодородия почв и увеличения урожайности культур необходимо совершенствовать организацию
производственного процесса, оптимизировать структуру посевных площадей, соблюдать севооборот,
вносить удобрения, увеличивать объемы мелиоративных работ, осуществлять перевод технологий на
инновационную базу и др. Современные методы управления урожайностью позволяют получать
высокие показатели, благодаря которым повышается уровень экономической безопасности
предприятий.
В дополнение к выше отмеченному, направления обеспечения производственно-сбытовой
составляющей состоят в:
 максимизации выручки за счет расширения ассортимента продукции, увеличения доли
присутствия на традиционных рынках и освоения новых рынков;
 повышении качества продукции;
 оптимизации постоянных и переменных затрат;
 регулировании товарно-материальных запасов;
 соблюдении экологических параметров выпускаемой продукции;
 участии в выставках, ярмарках;
 контроле за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей;
 контроле графика погашения дебиторской и кредиторской задолженностей;
 ориентировании на большее число клиентов для уменьшения риска неуплаты;
 введении дополнительных льгот при досрочной оплате (в т.ч. и ценовые);
 применении дисконтных программ и разумном использовании такой формы привлечения
клиентов, как коммерческий кредит;
 мониторинге финансового состояния контрагентов и др.
3. Обеспечение безопасности технико-технологической составляющей предполагает
планирование технологий для производства текущих и перспективных товарных позиций,
планирование технологического развития предприятия и внедрение инноваций в производственный
процесс. Технико-технологическая модернизация производства, на основе внедрения интенсивных
ресурсо- и энергосберегающих и экологически чистых технологий, является одним из направлений
восстановления
производственного
потенциала.
Предприятие
может
обеспечить
себе
конкурентоспособность на рынке, если будет усовершенствовать свой продукт в соответствии с
интересами потребителей, использовать более эффективные технологии производства.
Следовательно, рекомендации по обеспечению технико-технологической составляющей включают в
себя:
 обеспечение конкурентоспособности применяемых на предприятии технологий;
 мониторинг развития рынка высоких технологий и действий конкурентов;
 планирование технологического развития предприятия;
 рациональное и более полное использование оборудования предприятия;
 продажа или утилизация морально и физически устаревшего оборудования;
 обновление и модернизация технического оснащения предприятия;
 бюджетирование НИОКР;
 внедрение инновационных технологий производства и др.
4. Важным является обеспечение безопасности кадровой составляющей.
Действенность системы экономической безопасности в значительной степени зависит от

208

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

человеческого фактора. Даже при наличии современных технических средств, будет сложно добиться
желаемых результатов, пока каждый сотрудник предприятия не осознает необходимость внедряемых
мер. Поэтому, требования по обеспечению безопасности бизнеса должны находить свое отражение в
соответствующих приказах руководителя, трудовых договорах с сотрудниками, специальных
инструкциях, контрактах с деловыми партнерами и т.д.
Процесс планирования и управления кадровыми ресурсами должен охватывать все процессы:
от организации отбора и найма сотрудников до их непрерывного обучения и мотивации. «По оценкам
специалистов, предупредительная работа с персоналом может снизить уровень потерь от
промышленно-экономического шпионажа на 60%» [13, с. 63]. Внутренняя политика по работе с
персоналом должна быть организованна таким образом, чтобы количество недовольных сотрудников
(оплатой труда, служебным положением и др.) было минимизировано, в особенности среди
увольняющихся сотрудников, что позволит значительно снизить утечки информации. Безопасность
кадровой составляющей возможна при своевременном выявлении и разрешении кризисных ситуаций
в коллективе. Можно выделить три основные группы методов управления персоналом предприятия:
административные (подбор и отбор персонала), экономические (материальное стимулирование) и
социально-психологические (моральное стимулирование) [14, с. 316].
Важно, чтобы система стимулирования, применяемая руководством, предоставляла бы
работнику те преимущества, которые он не может получить у предприятий -конкурентов. Она должна
включать поощрения (премии, туристические путевки и другие) за качественную работу, соблюдение
трудовой дисциплины и лояльность предприятию. При этом, персонал должен быть
проинформирован о том, какое может быть наказание при нарушении конкретных норм дисциплины:
лишение премии, лишение определенных льгот, выговор или даже увольнение.
Основными направлениями обеспечения кадровой составляющей являются:
 планирование потребности в кадровых ресурсах;
 качественные проверки кандидатов при приеме на работу;
 оценка результативности деятельности персонала;
 обеспечение эффективности внутриорганизационных коммуникаций;
 обеспечение прироста заработной платы работников предприятия в отчетном периоде над
заработной платой в базисном периоде;
 применение эффективной системы материального стимулирования персонала, тесно
увязанную с основными результатами;
 моральное стимулирование персонала;
 улучшение условий труда;
 повышение квалификации производственного и управленческого персонала;
 сохранение и развитие интеллектуального потенциала предприятия;
 организация системы обучения;
 профессиональные стажировки за границей;
 поощрение изобретательской и рационализаторской активности сотрудников;
 контроль лояльности и исключение вербовки персонала;
 создание «черных ящиков», через которые информация о злоупотреблении служебных
полномочий может доходить непосредственно руководителю и собственникам бизнеса и др.
Несоответствия ценностных ориентаций работников и руководства могут привести к
разногласиям, конфликтам, которые повлекут снижение результатов деятельности предприятия.
Поэтому, обеспечение организационной культуры осуществляется в рамках таких процессов, как
набор кадров, социализация работников, продвижение сотрудников. Социализация работников
предполагает осуществление профессиональной подготовки, ознакомление с организационными
ценностями, с историей предприятия, участие в корпоративных мероприятиях. Формирование
корпоративного духа предполагает создание условий для того, чтобы сотрудники ощущали
причастность к предприятию, значимость их труда, перспективы карьерного роста. Существуют
множество инструментов, в числе которых: тимбилдинг, тренинги, корпоративные мероприятия и
другие.
Для
обеспечения
экономической
безопасности
предприятий,
в
том
числе
сельскохозяйственных,
предлагается
совершенствование
государственной
поддержки
предприятий по следующим основным направлениям:
 осуществление регулирования цен на основную сельскохозяйственную продукцию, в
результате которой производители будут обеспеченны стабильным доходом в засушливые годы
благодаря сопоставлению базовой и рыночной цен на продукцию;
 стимулирование производства посредством снижения процентной ставки, предоставления
кредитных ресурсов на льготных условиях;
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 стимулирование агрострахования и увеличение площади застрахованных земель
посредством повышения размера субсидирования страховой премии, предоставления налоговых
скидок сельхозпроизводителям, которые осуществляют страхование сельскохозяйственных рисков;
 развитие культуры предпринимательства посредством регулярных информационных
передач на радио и телевидении о технологиях, финансировании, возможностей развития для
сельского хозяйства. Повышение квалификации сотрудников посредством организации
программ/курсов по повышению профессиональной подготовки кадров;
 развитие сельских местностей и стимулирования молодых специалистов для работы в
аграрном секторе посредством предоставления жилья на льготных условиях;
 повышение инновационной активности малого предпринимательства и другие.
IV. Контроль принятых мер и совершенствование системы экономической безопасности
предприятия.
Система экономической безопасности это не статическое явление, а живой организм, который
требует постоянного контроля, совершенствования и управления в связи с:
 изменениями в действующем законодательстве государства;
 развитием предприятия и выбором новых направлений хозяйственной деятельности;
 увеличением количества персонала, изменениями в штатном расписании фирмы;
 появлением на рынке недобросовестных конкурентов и др.
Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия должны выступать
эффективность
финансово-экономической
деятельности
предприятия,
стабильность
его
функционирования и развитие.
Выводы из проведенного исследования. Успех предприятия во многом определяется
скоростью и точностью реакции его руководства на внешние и внутренние факторы. В зависимости от
состояния экономической безопасности предприятия, от влияния факторов, руководством
хозяйствующего субъекта могут быть учтены предложенные рекомендации по укреплению
экономической безопасности предприятия по каждой функциональной составляющей. Данные меры
могут носить как превентивный, так и реактивный характер, в зависимости от конкретной ситуации.
При построении системы обеспечения экономической безопасности необходимо учитывать все
возможные факторы, так как на каждом отдельном предприятии, данная система индивидуальна. В
целях противодействия отрицательного влияния факторов экономической безопасности предприятия
и обеспечения стабильного функционирования предприятия, необходимо не только создать систему
комплексной защиты, но и обеспечить ее рациональное функционирование. Используя
предложенный механизм обеспечения экономической безопасности предприятия возможно достичь
эффективных параметров его функционирования, сохранение производственного и кадрового
потенциала и формирование условий для устойчивого развития.
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Постановка проблеми. Загострення конкуренції та глобалізація зумовлюють необхідність
нових підходів до економічної діяльності. Результатом застосування наукових підходів для подолання
названих загроз стало використання поняття “економічної безпеки”. Враховувати можливий
негативний вплив зовнішніх та внутрішніх чинників економічних систем необхідно на різних рівнях
економіки. Окрім вертикальної диференціації складових економічної безпеки враховують і
горизонтальний рівень, а саме галузеву спрямованість. Зважаючи на специфічність та
неоднозначність категорії “економічна безпека” та “загрози економічній безпеці”, саме галузевий поділ
виступає як вагома основа для суттєвого рівня практичності та наукової обґрунтованості результатів.
Особливо актуальною економічна безпека є для підприємств аграрного сектора. Для більшості
сіл сільськогосподарські підприємства є основним джерелом робочих місць та соціального
відтворення, а аграрний сектор в цілому формує 17-18 % ВВП України, і потенціал його технологічного
розвитку є великим [1]. Економічна активність будь-якого підприємства, як складної соціальноекономічної системи, повинна ґрунтуватися на принципах економічної безпеки, особливо в мінливих
умовах очікуваних змін, існування загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, що робить
необхідним розроблення сучасної практичної методики оцінювання економічної безпеки підприємств,
особливо з врахування специфіки діяльності в аграрному секторі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метою проведення оцінки будь-якого економічного
коефіцієнта є формування висновку про ступінь його відповідності і прийнятності у відношенні до
загальноекономічних тенденцій та цілей діяльності суб’єкта. Економічна безпека також розглядається
як якісна складова характеристика діяльності певного економічного агента та також може бути
предметом оцінки. Ряд вчених запропонували свої методики оцінки рівня економічної безпеки, а саме
Г. В. Козаченко та С. П. Міщенко (досліджували механізм забезпечення економічної безпеки
підприємств), Ф. І. Євдокимов, О. В. Мізіна та О. О. Бородіна (робили акцент на фінансовій складові
економічної безпеки), Н. Є. Гришко (обґрунтував особливості економічної безпеки машинобудівних
підприємств), Т. Г. Васильців та В. М. Геєць (розробляли підходи до оцінки економічної безпеки на
різних рівнях). У процесі їх аналізу визначено, що переважна більшість запропонованих методик
оцінки економічної безпеки підприємств “можна розділити на дві групи: ті, що пропонують оцінювати
рівень економічної безпеки підприємства загалом, переважно з використанням евристичних, тобто
експертних методів, або використовувати однакові показники для всіх складових оцінки економічної
безпеки, та ті, що пропонують окремо розглядати певні складові економічної безпеки підприємства, а
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потім інтегрувати та зводити оціночні показники до кінцевого, остаточного значення” [2]. Методикам на
основі певних експертних оцінок (перша група) притаманні обмежені можливості щодо кількісної
оцінки, що виключає чіткість та однозначність висновків, зокрема щодо існуючих недоліків і загроз.
Методики другої групи через їх громіздкість та універсальність складно використати для об’єктивної
оцінки рівня економічної безпеки підприємств. У зв’язку з цим виникає потреба в інших підходах до
вибору критеріїв оцінки рівня економічної безпеки.
Тому актуальним є питання перегляду існуючих методик та їх вдосконалення як за
критеріальними і галузевими ознаками, так і за рівнем практичної значущості та вірогідності
використання результатів.
Постановка завдання. Метою дослідження є систематизація та узагальнення існуючих
наукових підходів та методик вивчення й оцінки економічної безпеки на мікрорівні з метою
обґрунтування найбільш актуальних та практично значущих показників діяльності підприємств у галузі
сільського господарства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого
трактування поняття “економічна безпека”. Така різносторонність підходів породжує неоднозначності
теоретичного трактування та обмежує практичне застосування і формування чітких результатів. Так,
наприклад, В. Ю. Халіна пропонує трактування економічної безпеки, як “складової динамічної системи,
що забезпечує стійке функціонування і розвиток підприємства за допомогою своєчасної мобілізації і
найбільш раціонального використання трудових, фінансових, техніко-технологічних та інших ресурсів
підприємства в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз”. Разом з тим “основне значення системи
економічної безпеки підприємства полягає в тому, що вона повинна мати попереджувальний характер,
а основними критеріями оцінки її надійності та ефективності … є… попередження кризових ситуацій”
[2]. Тобто роль економічної безпеки у наведеному вище визначенні враховано не повністю.
Запропоноване визначення, на нашу думку, потребує уточнення та доповнення, адже:
– з даного визначення залишається незрозумілим, складовою чого саме чи з чого складається
дана система;
– автор вказує виключно своєчасність мобілізації ресурсів, не звертаючи увагу на їх загальну
повноту чи достатність, адже ресурси будь-якого підприємства є обмеженими;
– неоднозначним вважаємо трактування поняття “раціонального використання” і більш точним
та доречним використання терміну “ефективного використання”.
За основу подальшого дослідження використаємо таке визначення: “економічна безпека
підприємства – це загальний комплексний показник системи діяльності підприємства, що характеризує
результат минулої його діяльності щодо ефективності використання всіх його наявних та потенційних
ресурсів, реальний стан його економічної незалежності і конкурентоспроможності та відносний рівень
захищеності від можливих в майбутньому внутрішніх та зовнішніх загроз” [3, c. 250]. Зважаючи на
вищенаведене, основним завданням оцінки економічної безпеки підприємства має стати визначення
слабких сторін діяльності конкретного суб’єкта, чинників, що можуть суттєво впливати на діяльність
підприємства та його відносні показники, формуючи загальний негативний висновок. Тому основними
завданнями економічної безпеки будуть визначення й оцінка ступеня основних загроз діяльності
підприємства.
Враховуючи особливості практичного трактування категорії безпека як стану захищеності від
загроз [4] та факт її адаптації до економічних потреб, справедливим буде припущення, що оцінка
економічної безпеки буде носити бінарний характер, тобто виражатися виключно 2 показниками –
задовільна та незадовільна. Такий підхід потребує визначення загальноприйнятного рівня, або ж
мінімального переліку чинників та їх характеристик, що можуть слугувати основою та підґрунтям для
формування таких висновків. Проте практичне формування такого переліку чи рівня критичних
значень показників є неможливим з огляду на глобальність та обмежену передбачуваність
економічного середовища. Тому метою оцінки економічної безпеки не може бути висновок про
відповідність певному переліку критеріїв, що пояснюється насамперед необхідністю використання
відносних оцінок та індивідуальністю і неповторністю характеристик кожного підприємства зокрема.
С. Міщенко для оцінки рівня економічної безпеки пропонує використовувати інтегральний
показник економічної безпеки на основі ринкової вартості підприємства та економічної захищеності
його капіталу. При цьому використовуються показники:
– оціночна вартість підприємства з позиції економічної захищеності його капіталу;
– скоригована середньорічна вартість майна підприємства;
– темп зміни чистих активів та зміни рівня капіталізації прибутку;
– темп зміни рівня ризику функціонування підприємства та зміни показника ліквідності балансу
[5, с. 106-129].
Перевагою та недоліком вказаної методики виступає використання поняття ринкової вартості,
яке одночасно є його перевагою і малоефективним в умовах нерозвинутого фондового ринку, які
притаманні сучасній Україні та аграрному сектору зокрема.
Г. Козаченко, В. Пономарьов та О. Ляшенко пропонують визначати рівень економічної безпеки
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підприємства на основі достатності брутто-інвестицій, при чому достатність інвестицій прирівнюють до
реінвестованого прибутку, накопичень минулих років та амортизаційних відрахувань [6, с. 156]. Згідно
до вказаної методики показники відносної ефективності діяльності не відіграють важливої ролі.
Групою науковців в складі Ф. Євдокимова, О. Мізіної та О. Бородіної пропонується
використовувати систему бальних оцінок на основі використання системи показників та їх рейтингів
[7, с. 6]. Використання подібного принципу, який ґрунтується на нерівнозначності показників у
визначеній їх сукупності, пропонує Н. Є. Гришко [8, с. 67]. Вчений вводить групування показників та їх
нормування в межах сукупності значень.
Разом з цим на наведеному вище прикладі визначення поняття прослідковується, що
економічна безпека не може бути визначена якимось єдиним показником, а повинна постійно
знаходитись в динаміці і відповідати глобальним та конкурентним тенденціям на ринку, на території
регіону та в інших економічних вимірах. Cпірним є значення вагових коефіцієнтів, які
використовуються у визначенні ступеня впливу певних показників на загальний рівень економічної
безпеки.
З огляду особливості використання категорії “безпека” та її попереджувальному характері –
“забезпечення економічної безпеки вимагає створення на підприємстві власної системи безпеки,
метою функціонування якої є своєчасне виявлення і запобігання небезпекам і загрозам” [9, с. 192], –
можна припустити, що рівень економічної безпеки підприємства не може бути виражений виключно як
єдиний показник чи якісна характеристика, а повинен передусім вказувати на недоліки та слабкі
сторони діяльності підприємства, та певною мірою характеризувати максимально можливий
негативний вплив конкретного негативного фактору (чи їх сукупності при високій вірогідності), а не
бути чітко зваженою характеристикою, що показує певне співвідношення стійкості, ефективності та
ризиковості діяльності підприємства.
Подібний підхід використовується також і при оцінці вірогідності банкрутства підприємства,
проте є дещо вужчим за переліком основних критеріїв та їх значень. Так, наприклад, достатній але не
високий у порівнянні з конкурентами рівень рентабельності не може бути суттєвою загрозою при оцінці
вірогідності банкрутства, та має бути суттєвим негативним чинником при оцінці рівня економічної
безпеки, вираженим у недоотриманні прибутку підприємством.
Зосереджуючись на питанні виключно економічної безпеки, визначатимемо її складові з точки
зору функціонального підходу та, виходячи з наведеного визначення, пропонуємо виділяти у
відповідності три складові щодо оцінки та групування впливових даних та показників, а саме:
ефективність діяльності; стан підприємства як системи; рівень захисту від потенційних загроз.
Опираючись на наведені переваги та недоліки перерахованих методик, можемо запропонувати підхід
до оцінки економічної безпеки, який враховуватиме три групи показників, що відповідають трьом
напрямкам забезпечення економічної безпеки, а саме:
– ефективність діяльності;
– стан підприємства як виробничої системи;
– рівень захисту від загроз.
Рівень наукового вивчення кожної з запропонованих складових економічної безпеки високий –
так, наприклад, науковцями запропоновано значну кількість методик прогнозування і оцінки
фінансового стану та попередження негативних тенденцій [10, с. 21], найбільш небажаною з яких є
загроза банкрутства. З метою визначення найбільш вагомих і об’єктивних показників необхідно
розглянути теоретичні напрацювання і погляди провідних вчених. А. С. Коваленко здійснив спробу
систематизації моделей прогнозування банкрутства та визначення матриці показників [11, с. 97], які
становлять теоретичну основу такої систематизації, сформувавши її на основі найбільш популярних
та практично значущих методів. На основі такої систематизації доцільно провести групування
показників-індикаторів (коефіцієнтів) за частотою їх використання та запропонувати загальний
критерій їх співвідношення на основі відношення до першочергових значень, а саме абсолютних
економічних даних, що відображаються у фінансовій та статистичній звітності підприємств (табл. 1).
Більшість сучасних методик формується на основі оцінки фінансової та статистичної звітності з
подальшим
аналізом
фінансових
показників.
Формулюючи
висновки
конкретно
щодо
сільськогосподарських підприємств, А. С. Коваленко зауважує, що “діагностика банкрутства
українських сільськогосподарських підприємств потребує підлаштування до особливостей їх
функціонування, а також комбінації декількох типів моделей задля їх вищої достовірності” [11, c. 98].
Отже, з точки зору попередження банкрутства, основними показниками пропонуємо
використати:
– достатність оборотного капіталу;
– дохідність і прибутковість;
– достатність власного капіталу.
Важливим аспектом всіх вищенаведених показників є порівняння їх до величини активів
підприємства. Питання об’єктивної оцінки та відображення вартості специфічних активів, притаманних
аграрній сфері, – земельних ресурсів – також потребує більш глибокого вивчення. Також необхідно
враховувати, що ефективність та надійність розрахунків значною мірою залежить від повноти та якості

214

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

+

Терещенка

+

R-модель
Сайфутдинова,
Кадиков
Савицької

Бівера

+

Ліса

+

Таффлера

Показники

Спрінгейта

№

Альтмана

Методика розрахунку

Пареная, Домана
Донцова,
Никифорова
Частота врахування

початкових даних, відсутності помилок та ціленаправленого свідомого коригування певних показників
фінансової та статистичної звітності, податкової оптимізації.
Таблиця 1
Систематизація показників, що використовуються при визначенні ймовірності
банкрутства

1.

Оборотний капітал/Активи

2.

Виручка від реалізації/Активи

3.

Дохід від реалізації/Активи

4.

Чистий прибуток/Активи

5.

Власний капітал/Активи

6.

Нерозподілений прибуток/Активи

+

+

2

7.

Операційний прибуток/Активи

+

+

2

8.

Власний капітал/Позиковий капітал

+

+

2

9.

Прибуток до оподаткування/ Короткострокові зобов`язання

+

+
+

+

+

+

+

7

+

+

4

+

3

+
+

+

+

2

+

2

+

2

10. Рентабельність власного капіталу

+

+

2

11. Чистий прибуток/Виручка від реалізації

+

12. Фінансовий леверидж

1

+

1

13. Валовий прибуток/Дохід від реалізації

+

1

14. Прибуток до оподаткування та виплати %/ Активи

+

1

15. Прибуток від реалізації/Активи

+

1

16. Поточні активи/Зобов’язання

+

1

17. Поточні активи/Активи

+

1

18. Дохід від реалізації/Авансований капітал

+

19. Чистий прибуток/Інтегральні витрати

1

+

20. Коефіцієнт забезпечення власним капіталом

1
+

21. Робочий капітал/Активи

1

+

1

22. Робочий капітал/Оборотні активи

+

23. Активи/Зобов`язання

1
+

24. Коефіцієнт поточної ліквідності

1

+

25. Валовий прибуток/Активи

1
+

1

26. Чисті грошові потоки/ Зобов`язання

+

1

27. Виробничі запаси/Дохід від реалізації
Чистий прибуток/Сума короткострокових та
28.
довгострокових зобов’язань
29. Оборотні активи/короткострокові зобов’язання
Оборотні активи/ Сума короткострокових та
30.
довгострокових зобов’язань
31. Оборотні активи/Необоротні активи
Джерело: сформовано на основі 10, с. 97.

+

1
+

1

+

1

+

1
+

1

Дотримуючись запропонованого визначення поняття економічної безпеки, наведемо перелік
даних, що характеризують конкретну складову економічної безпеки сільськогосподарських
підприємств та є специфічними для рослинництва, тобто відображають та враховують специфіку
галузі. Врахуємо суть поняття стану підприємства як економічної системи, зокрема використання
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ресурсів в сільському господарстві. Тобто стан використання підприємством його ресурсів, а
відповідно і дієвої системи, що будуть відображати:
– врожайність в абсолютному вимірі;
– врожайність в грн/га – з врахуванням загальної собівартості виготовленої продукції;
– повну собівартість продукції;
– співвідношення повної та виробничої собівартості;
– структуру витрат.
Загальним результатом, який відображатиме і характеризуватиме підприємство (підприємства)
як систему буде співвідношення отриманого результату у вигляді готової продукції, її собівартості і
структури.
Визначивши як підприємство мобілізувало та використало наявні в нього ресурси та отриманий
проміжний результат, варто проаналізувати наступну логічну дію – ефективність його роботи, що буде
виражатися в тому, наскільки ефективною була діяльність, враховуючи те, як підприємство змогло
реалізувати свою продукцію та який кінцевий результат отримало з огляду на співвідношення витрат і
доходів. Тому ефективність діяльності виражатимуть показники:
– прибутку на одиницю площі угідь;
– дохідності та рентабельності;
– співвідношення виготовленої та реалізованої продукції – в грошових та у натуральних
показниках;
– співвідношення дохідності / кількості працівників / загального фонду оплати праці.
Висновки з проведеного дослідження. З метою використання переваг та зменшення впливу
недоліків різних методик та підходів до визначення рівня економічної безпеки пропонується
використовувати механізм оцінки економічної безпеки, який включатиме такі групи показників, що
відповідають трьом напрямкам забезпечення економічної безпеки: ефективність діяльності (що може
відображатись показниками прибутковості чи рентабельності), стан підприємства як виробничої
системи (показники врожайності) та рівень захисту від загроз (достатність власних та оборотних
коштів).
Перспективи подальших досліджень повинні бути направлені на вдосконалення оцінки активів
сільськогосподарських підприємств, що значно впливає на показники ефективності їх діяльності, та,
відповідно, на систему оцінки загалом. Потребує подальшого розвитку механізм врахування
взаємовпливу перерахованих показників та врахування їх динаміки та можливих похибок.
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«DIGITAL TRANSFORMATION» AS A SOURCE OF RISK
COMPANIES IN MODERN CONDITIONS
Постановка проблеми. Ідея «цифрової трансформації» охопила сьогодні думки мільйонів
людей з наукового та ділового середовища. За останні декілька років у світ вийшли тисячі наукових
публікацій, оглядів та звітів від практикуючих експертів, які присвячені різним аспектам «цифрової
трансформації» компаній, освітніх організацій та ін. В Україні інтерес до цієї теми був активізований у
2016–2017 роках у межах знайомства з європейськими програмами та стратегіями розвитку (зокрема,
«Digital agenda for Europe», «Industrie 4.0» (Німеччина) та ін.).
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Слід відзначити, що сьогодні увага здебільшого приділена широким можливостям від
впровадження нових цифрових технологій та вирішенню питань, які виникають під час інтеграції
компаній у «цифрову екосистему». Проте, як показує практика, у процесі такої інтеграції перед її
учасниками виникає низка нових проблем, які потребують осмислення та вирішення. Однією з них є
значне посилення впливу невизначеності, пов’язаної з використанням нових технологій, та
породжуваного нею ризику на кінцеві результати діяльності вітчизняних компаній, а також на розвиток
економіки країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні майже всі професійні спільноти, інтереси
яких пов’язані з сферою новітніх інформаційних та комунікаційних технологій, представники ІТкомпаній, консалтингових агенцій розпочали активну відкриту дискусію та пошук шляхів приближення
до нового технологічного рівня, про який оголошено на численних міжнародних заходах. Тільки у
2016–2017 роках такими міжнародними організаціями та корпораціями як World Economic Forum,
Forrester, Microsoft, AAJ Technologies, FA Service, IBM, IDC були організовані десятки заходів з питань
цифрової трансформації у різних країнах світу, зокрема в Україні.
Основна ідея, яка пронизує більшість публікацій та доповідей у зазначеній сфері полягає у тому,
що на сучасному етапі розвитку глобальної економіки цифровізація є необхідною умовою для
економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності як окремих організацій, так і всіх країн
світу.
Можна спостерігати, як у діловому середовищі інформаційні потоки наповнюються великою
кількістю публікацій про необхідність здійснити «цифрову трансформацію» кожній компанії, яка бажає
бачити себе у «цифровому майбутньому» [1–5]. Бібліотеки компаній, орієнтованих на інновації,
поповнюються низкою таких бестселерів. Їх вивчають та обговорюють співробітники компаній,
учасники практичних конференцій, ділових форумів, а також студенти освітніх програм з бізнесу,
економіки та менеджменту.
Зокрема, на сайтах Microsoft, Amazon та ін. серед нової бізнес-літератури з’явилась низка книг з
тематики «цифрової трансформації», які закликають читачів змінити свій тип мислення й
приготуватись до змін у цифровій епосі. Як приклад можна навести роботу Д. Роджерса (2016) [1], в
якій надано інструкцію для традиційних компаній на шляху «цифрової трансформації». Передусім, як
радить автор, цим компаніям слід модернізувати стратегічне мислення та змінити відношення до
клієнтів, конкуренції, даних, інновацій, цінностей тощо.
Червоною стрічкою через зазначену роботу проходить заклик бізнес-консультанта змінювати
підходи до формування команд, експериментувати для виявлення кращих ідей та рішень, бути
відкритими, інтегруватись у мережі та використовувати їх як ресурс. Слід зазначити, що ці ідеї вже не
одне десятиліття пронизують тексти популярної ділової літературі, а сьогодні вони висвітлюються з
позицій необхідності цифрових перетворень у діяльності компаній. Наприклад, їх можна побачити й у
роботі «Цифрова матриця» (2017) [2]. Тут автор також наголошує, що у світі вже багато компаній
стали цифровими, але це треба зробити й іншим компаніям, щоб не відставати від змін своєї галузі.
Для цього компаніям пропонується пройти низку етапів, які навчать орієнтуватись у світі «цифрових
екосистем» і знайти своє місце на новому «цифровому ландшафті».
Отже, сьогодні увага, здебільшого, приділена вражаючим можливостям впровадження
цифрових технологій та переходу на цифрові платформи. Проте, як показує практика, компанії, які
розпочали цей шлях, зустрічаються із низкою проблем. Звертаючи увагу на це, дослідник з Німеччини
[6] на конференції IEEE з комп’ютерних наук та інформаційних систем зазначає, що управління
безпекою та забезпечення безперервності діяльності компаній стає не тільки сферою ІТ-фахівців, ці
питання тепер пронизують всю компанію, адже атаки та загрози ззовні та зсередини будуть
«нормальним» явищем.
У світлі розглянутої проблеми цифрових перетворень, які здійснюються у компаніях останнім
часом, виникає необхідність й далі продовжувати дослідження інформаційно-мережевої природи та
форм взаємодії учасників нових цифрових екосистем у різних аспектах їх діяльності. Слід зазначити,
що у даному контексті у літературі, як правило, розглядаються інформаційні ризики, які пов’язані із
можливістю втрати цінних для компанії даних. Найбільше розробок з цього питання зустрічається
серед представників технічних спеціальностей, зокрема фахівців з інформаційної безпеки, які
пропонують конкретні технології діагностики та захисту інформації у рамках превентивного управління
мережами. Разом з тим, по мірі реалізації концепції «цифрової трансформації» посилюється
соціалізація компаній, що викликає необхідність дослідження нових загроз й з боку соціальних та
поведінкових наук. Проте, у науковій літературі це питання ще недостатньо розвинуто.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення та обґрунтування існуючих проблем
якісного аналізу ризиків компаній, які обрали шлях «цифрової трансформації» та знаходяться в
умовах постійного оновлення інформації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо детально розглянути публікації та доповіді,
що обговорюються останні декілька років на численних форумах та конференціях в сфері розвитку та
застосування інформаційних та комунікаційних технологій, можна замітити, що в основі концепції
«цифрової трансформації» лежить ідея переходу до нових цифрових платформ, через які будуть
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відбуватись відносини між людьми, організаціями, державою тощо. При цьому йдеться не тільки про
організаційно-технічний перехід на цифрові платформи (який передбачає нові можливості для
інноваційного розвитку), але й про масштабні трансформації у соціальних та економічних відносинах.
Сучасні дослідники, зокрема Редді С. та В. Рейнарц [7], констатують, що цифрові перетворення
торкаються тепер не тільки сфери інформаційних та комунікаційних технологій, і не тільки мають
очевидний вплив на економічні системи та поведінку її учасників, але все частіше здійснюють
революційний вплив на людей та суспільство у цілому: цифрові технології зменшують витрати на
взаємодію, а чим більше обмінів, тим вище потенційні вигоди. У свою чергу, перехід до мережевих
форм обміну передбачає, що кількість з’єднань в економічних та соціальних системах буде зростати
експоненційно. Незважаючи на те, що автори окрім можливостей, які несе «цифрова трансформація»,
звертають увагу й на певні загрози, які пов’язані з новими змінами, для споживачів, компаній, кожної
окремої людини та суспільства у цілому, вони все одно позитивно оцінюють ці перетворення і
закликають їх прискорювати.
Втім, на нашу думку, вітчизняні компанії, які ще не мають достатньої захищеності від загроз
зовнішнього середовища, можуть, скориставшись наполегливою рекомендацією здійснити «цифрову
трансформацію», зробити такі кроки, які нанесуть збитки не тільки їм, а й вітчизняній економіці взагалі.
Отже, маючи на меті долучитись до світового тренду всебічної цифровізації, слід розуміти, чи є
сьогодні у компанії готовність приймати нові удари.
Якщо розглядати природу нових загроз, які очікують ту чи іншу компанію на шляху «цифрової
трансформації», то передусім слід враховувати, що всі її дії будуть залежати від інформації, яка буде
надходити з нових цифрових систем, до яких вона інтегрується.
У зв’язку з цим важливо розуміти, що діяльність компанії пов’язана із різними типами інформації,
серед яких можна виділити такі: внутрішня та зовнішня; достовірна та недостовірна; повна та неповна;
нова та застаріла; первинна та вторинна; структурована та неструктурована; потрібна та зайва;
поточна (оперативна), стратегічна, минула та майбутня (прогнозна); комерційна та некомерційна;
суттєво важлива, важлива, частково важлива, неважлива; відкрита, закрита, таємна; власна,
споживча, партнерська, конкурентна, громадська; короткострокова, середньострокова, довгострокова;
галузева, регіональна, кластерна, національна (країни базування), міжнародна; стандартизована,
аналітична, статистична; перевірена та неперевірена; корпоративна, управлінська, індивідуальна;
професійна, непрофесійна; проста, складна, адаптована, суперечлива і т.ін.
Здібність розуміти, якою інформацією оперує компанія у своїй діяльності при вирішенні тих чи
інших питань, на наш погляд, є однією з ключових компетенцій компанії в умовах її інтеграції у ту чи
іншу глобальну інформаційну систему, під час включення у ту чи іншу локальну цифрову екосистему,
при переході на власні цифрові платформи і т.ін.
Оскільки цифрові перетворення пов’язують із розробкою та впровадженням інформаційнокомунікаційних технологій, під якими розуміють сукупність методів, виробничих процесів і програмнотехнічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, збереження, поширення, відображення та
використання інформації в інтересах її користувачів, ризики, що виникають у процесі цих перетворень,
отримали назву «інформаційні».
Як було показано у роботі [8], інформаційні ризики проявляються (виникають) на різних
ієрархічних рівнях – держави, економіки в цілому, корпораціях, окремих підприємствах тощо. Кожному
рівню притаманний свій склад ризиків, що утворюють обсяг поняття «інформаційний ризик», який
відбиває особливості його прояву на даному рівні, та враховує певні умови його функціонування. Так,
наприклад, незважаючи на те, що проблема ризиків, пов’язаних з використанням інформації та
інформаційних технологій є відносно новою у загальній теорії ризиків, деякі з них вже включено до
переліку глобальних ризиків, які загрожують людству, та з якими воно поки що не в змозі
впоратися [9].
Спираючись на праці [10; 11], слід відзначити, що перше питання, яке повинно бути вирішеним у
процесі аналізу ризиків будь-якого об’єкту, є виявлення та ідентифікація усіх можливих ризиків, які
можуть йому загрожувати (виникати) за певних умов його функціонування. Це завдання найбільш
успішно дозволяє вирішити наявність класифікації ризиків об’єкту, що аналізується, яка повинна
включати усю множину ризиків, що утворюють поняття його «обсягу». В подальшому, з цієї множини
вибираються ті ризики, які відбивають особливості умов функціонування конкретного об’єкту. Так,
наприклад, якщо компанія не отримує та не надає кредитів, їй не загрожує кредитний ризик, якщо не
здійснює зовнішньоекономічну діяльність, їй не загрожує ризик країн і т.ін.
Зважаючи на сказане вище, для компаній, основна діяльність яких безпосередньо пов’язана із
виробництвом (створенням), збереженням, передачею, розповсюдженням, зберіганням, обміном,
споживанням інформації, кожна фаза відрізняється своїм набором інформаційних ризиків, які можуть
виникнути за різних причин, й у тому числі через використання нових інформаційних технологій.
Окрім зазначеного, на нашу думку, слід враховувати, ступінь цифровізації компанії. Наприклад,
треба відрізняти компанії, які мають цифровий ген з самого початку існування, від компаній виробників
та постачальників послуг у секторі ІКТ, або від традиційних компаній, які використовують у своїй

219

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

діяльності певний набір інформаційних та комунікаційних технологій, що поліпшують роботу тих чи
інших бізнес-процесів.
Якщо розглядати традиційну компанію, то можна взяти до уваги існуючу класифікацію
підприємницьких ризиків [10; 11], де можна побачити, що вона певною мірою враховує деякі ризики,
які виникають у процесі використання інформації та інформаційних технологій. Так, у табл. 1 можна
бачити, що існують загрози та викликані ними ризики, з якими стикаються компанії у процесі
використання інформації та інформаційних технологій, та які, певною мірою, співпадають з ризиками,
які присутні в існуючій класифікації підприємницьких ризиків.
Таблиця 1
Складові інформаційних ризиків, які співпадають зі складовими підприємницького
ризику
Зв’язок зі складовими
підприємницького ризику

Характер прояву загроз
Знищення, вихід із ладу або перехід у неробочий стан технічних засобів
внаслідок стихійних лих, втрата програмних засобів, інформаційних баз даних
тощо.
Знищення, вихід із ладу або перехід у неробочий стан технічних засобів
внаслідок аварій, втрата програмних засобів, інформаційних баз даних тощо.
Проблеми з комунальними послугами (перебої у постачанні електроенергії
тощо).
Можлива наявність помилок у моделях, алгоритмах обробки інформації,
програмах.
Зниження достовірності, повноти та актуальності інформації на стадії її
отримання та вводу в інформаційну систему.
Різного роду помилки персоналу (адміністраторів, операціоністів та ін.
Перешкоджання функціонуванню інформаційної системи шляхом вводу,
передачі, псування, порушення, зміни інформаційних даних.
Крадіжка особистих та службових баз даних, шахрайство, пов’язане з їх
використанням.
Зловживання персоналу, пов’язані з незаконними діями щодо інформаційних
ресурсів.
Джерело: складено з урахуванням даних у джерелах [10; 11]

Природно-кліматичний

Техніко-технологічний

Кримінально-правовий

Як видно у наведеній таблиці 1, коло зазначених загроз стосується перш за все технікотехнологічного та кримінально-правового ризиків. Тому, у процесі характеристики цих ризиків та
наслідків їх прояву, слід ураховувати джерела та загрози, що безпосередньо пов’язані із
використанням інформації та інформаційних технологій.
Там, де це можливо та доцільно, в системі класифікації підприємницьких ризиків ці ризики слід
доповнити відповідними видовими ризиками, що дозволить розширити класифікацію без її
руйнування.
Слід відзначити, що розглянуті у табл. 1 загрози пов’язані із безпосереднім впливом на
інформаційну систему компанії. Проте, як показує аналіз, існує низка вагомих факторів, які впливають
на кінцеві результати діяльності компанії, факторів ризику, пов’язаних із використанням інформації та
інформаційних технологій, але які безпосередньо не впливають на інформаційну систему компанії.
До таких загроз можна віднести розповсюдження неправдивої інформації стосовно компанії, яка
може негативно впливати на її імідж, а також матеріалів, що містять інформацію, яка характеризується
негативним відношенням до компанії. Оскільки мова йде про будь-яке небажане інформаційне
наповнення (контент) стосовно компанії, ризики, до яких призводить реалізація відповідних загроз
можуть бути віднесені до так званих контентних ризиків компанії.
За змістом та спрямованістю така інформація може бути віднесена до неетичної, метою якої є
негативний вплив на імідж компанії та нанесення їй збитків, шляхом маніпулювання свідомістю та
діями інших акторів (партнерів, конкурентів, споживачів та ін.). Тому, з точки зору причиннонаслідкового підходу, такі дії за їх характером можуть бути віднесені до групи соціальнопсихологічних. Виходячи з складу ризиків, що включені до існуючої класифікації підприємницьких
ризиків, найбільш обґрунтованим може бути розглядання контентних ризиків як складової соціальних
ризиків. При цьому, з використанням правила побудови через рід та видову відмінність, можна надати
їм таке визначення. Контенті ризики – це складова соціальних ризиків, яка визначає можливість
незапланованої зміни кінцевого результату діяльності компанії внаслідок негативного впливу
розповсюдження неправдивої інформації про неї та/або її співробітників.
Прагнення до здійснення цифрової трансформації та його реалізація природно призводить до
розширення діяльності компанії у кіберпросторі, де інформація створюється, розповсюджується,
обмінюється та споживається. Мережа як природне для інформації середовище, з одного боку, надає
нові можливості для її учасників, з іншого – породжує коло небезпек, з якими може зустрітись компанія
та її співробітники, інтегруючись у цифрові екосистеми. Високий рівень взаємозалежності елементів

220

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

посилюють вразливості системи та збільшують загрози для її учасників. Особливо це стосується
компаній, які з самого початку свого існування мають середній чи високий рівень цифровізації (ІКТкомпанії, а також компанії, які реалізують свою діяльність на базі цифрових платформ).
Відомо, що існує низка факторів, наявність яких є необхідною умовою успішності будь-якої
взаємодії. До них передусім слід віднести довіру, координацію дій, узгодженість стратегій, якість
комунікацій між взаємодіючими підприємствами, здатність вирішення конфліктів шляхом спільного
вирішення проблем тощо [12]. Їх відсутність породжує коло загроз для компаній, які здійснюють
партнерську взаємодію у процесі реалізації сумісних підприємницьких проектів. Це може бути
порушення компаніями партнерських угод, відсутність взаєморозуміння та єдності між представниками
компаній-учасників партнерства, посилення залежності від інших компаній у бізнес-мережі, а також
низка інших загроз, з якими можуть зіткнутися компанії у процесі інформаційно-мережевої взаємодії.
Слід зазначити, що партнерська взаємодія компаній, яка притаманна економічній діяльності,
завжди була пов’язана з так званими партнерськими (інтеграційними) ризиками. Проте протягом
значного часу вони суттєво не впливали на підприємницьку діяльність. Їх вплив у загальній системі
підприємницьких ризиків був незначний. Ситуація для компаній змінилася внаслідок активізації
процесів з цифрового перетворення, та, як наслідок, широкого розповсюдження інформаційномережевої взаємодії. Оскільки цифрова трансформація поступово охоплює й діяльність традиційних
компаній, на нашу думку, партнерський ризик слід включити до класифікації підприємницького ризику
як її самостійну складову. Для цього, як і у випадку контентного ризику, слід визначити місце
партнерського ризику в системі класифікації, а також надати його визначення (дефініцію).
Оскільки вибір партнерів, як правило, є результатом свідомої діяльності компанії, то, з точки
зору причинно-наслідкового підходу, небажані результати (ризики) такого вибору за їх характером
можуть бути віднесені до групи організаційно-управлінських ризиків та її складової – селективного
ризику, який є результатом недостатнього рівня обґрунтування управлінських рішень. У цьому
випадку, з використанням правила побудови через рід та видову відмінність, партнерському ризику
можна надати таке визначення. Партнерський ризик – це складова селективного ризику, яка визначає
можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності компанії внаслідок недостатнього
обґрунтування рішень щодо вибору партнерів.
У свою чергу, якщо серед партнерів компанії є її конкуренти, необхідно враховувати наявність
комплементарних відносин й виділяти відповідні ризики. Отже, комплементарний ризик – це складова
партнерського ризику, яка визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності
компанії внаслідок недостатнього обґрунтування рішень щодо вибору стратегії співпраці з компанієюконкурентом.
Слід також враховувати, що сучасна компанія є учасником різних соціальних екосистем (як у
реальній, так і у цифровій (електронній) формах), де вона активно взаємодіє (співпрацює) з іншими
учасниками для вирішення тих чи інших питань, як правило, без підписання партнерських угод. Тобто
не кожна взаємодія (співпраця) передбачає партнерство. В умовах гіперзв’язності між суб’єктами
господарювання, яка характерна для цифрової епохи, тенденція до взаємодії (співпраці) посилюється.
Отже, для компаній, діяльність яких опосередковується інформаційно-мережевими відносинами,
виникає необхідність брати до уваги й ризики, які виникають під час інтерактивних дій з іншими
учасниками тої чи іншої соціальної екосистеми.
У цьому випадку, з використанням правила побудови через рід та видову відмінність [10; 11],
можна сформулювати таке визначення: інтерактивний ризик – це складова соціальних ризиків, яка
визначає можливість незапланованої зміни кінцевого результату діяльності компанії внаслідок
негативного впливу небажаних (недобросовісних) дій інших учасників інтерактивності (взаємодії) у
соціальній екосистемі або конфлікту інтересів, що унеможливлює співпрацю.
Слід зазначити, що можливі небезпеки, пов’язані з використанням інформації та інформаційних
технологій, у явному або неявному вигляді присутні у більшості складових ризику підприємницької
діяльності.
Разом з тим, як показують наші дослідження, коло небезпек, з якими може зустрітись компанія та
її співробітники, здійснивши цифрову трансформацію й перейшовши на інформаційно-мережеву
взаємодію (як внутрішню, так і зовнішню), значно ширше, ніж тільки питання втрати важливої
інформації.
Отже, сучасний тренд «цифрової трансформації», з одного боку, відкриває компаніям світ нових
можливостей й доступ до функціонування на новій технологічній основі. З іншого боку, чим більше
компанія цифровізується, тим більше її діяльність стає залежною від правил гри у цифровому світі.
Звідси, кожен з видів ризиків, які характерні для традиційного способу господарювання, наповнюється
новим змістом. Також інформаційно-мережева взаємодія, інтеграція у кіберфізичні системи та інші
процеси, які відбуваються в умовах нового технологічного устрою у XXI столітті, викликають нові
джерела ризиків, які зовсім не були відомі раніше.
Висновки з проведеного дослідження. Як показує виконаний аналіз, сьогодні велика кількість
компаній, обравши шлях «цифрової трансформації», здійснює свою діяльність через інформаційно-
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мережеву взаємодію. У процесі дослідження визначено та обґрунтовано перелік загроз та викликані
ними ризики, з якими стикаються компанії у процесі використання інформації та інформаційних
технологій. Певною мірою вони співпадають з ризиками, які вже присутні в існуючій класифікації
підприємницьких ризиків. За результатами дослідження особливостей діяльності сучасних компаній
доповнено склад підприємницьких ризиків такими підвидами, як контентні, партнерські,
комплементарні, інтерактивні ризики. Визначено їх взаємозв’язок з іншими ризиками компанії, місце в
системі класифікації підприємницьких ризиків, надано визначення (дефініцію) цих ризиків. Подальші
дослідження можуть бути пов’язані як з удосконаленням системи класифікації підприємницьких
ризиків шляхом її розширення, так і з формуванням нової системи класифікації інформаційномережевих ризиків, різні види яких виникають по мірі того, як збільшується ефект «цифрової
трансформації» у світі.
Виконані дослідження сприятимуть підвищенню якості аналізу ризиків сучасних компаній, а
також можуть бути підґрунтям для вирішення у подальшому низки ключових проблем управління
ризиками (передусім, кількісної оцінки та її використання при прийнятті управлінських рішень, зокрема
у питанні превентивних мір та ін.).
Література
1. Rogers D. The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. New
York: Columbia University Press, 2016. 296 p.
2. Venkatraman V. The Digital Matrix: New Rules for Business Transformation Through Technology.
Vancouver, BC: LifeTree Media, 2017. 224 p.
3. Westerman G., Bonnet D., McAfee A. Leading Digital: Turning Technology into Business
Transformation. Boston: Harvard Business Review Press, 2014. 256 p.
4. Herbert L. Digital Transformation. Build Your Organization's Future for the Innovation Age. London:
Bloomsbury Business, 2017. 264 p.
5. Sacolick I. Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation Through Technology.
New York: AMACOM, 2017. 224 p.
6. Ahlemann F. How Digital Transformation Shapes Corporate IT: Ten Theses about the IT
Organization of the Future. Federated Conference on Computer Science and Information Systems:
Proceedings of the Federated Conference (Gdansk, Poland, 11–14 Sept. 2016). IEEE: 2016. pp. 3–4.
7. Reddy S., Reinartz W. Digital Transformation and Value Creation: Sea Change Ahead. GfK MIR
“Value in the Digital Era”. 2017. Vol. 9. No. 1. pp. 10–17.
8. Гранатуров В.М., Кораблінова І.А. Інформаційний ризик підприємства: щодо вирішення
проблеми qui pro quo у визначенні поняття. Інноваційна економіка. 2017. № 5-6 (69). С. 199–206.
9. The Global Risks Report 2017. URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf..
(дата звернення: 09.01.2018).
10. Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Харічков С. К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми
визначення, класифікації та кількісної оцінки: монографія / за наук. ред. В. М. Гранатурова. Одеса:
ІПРЕД НАН України, 2003. 164 с.
11. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное
пособие. 4-е изд. перераб. и доп. Москва: Дело и сервис, 2016. 288 с.
12. Mohr J., Spekman R. Characteristics of partnership success: partnership attributes,
communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic Management Journal. 1994. № 15 (2).
P.135–152.
References
1. Rogers, D. (2016), “The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital
Age”, New York, Columbia University Press, 296 p.
2. Venkatraman, V. (2017), “The Digital Matrix: New Rules for Business Transformation Through
Technology”, Vancouver, BC, LifeTree Media, 224 p.
3. Westerman, G., Bonnet, D. and McAfee, A. (2014), “Leading Digital: Turning Technology into
Business Transformation”, Boston, Harvard Business Review Press, 256 p.
4. Herbert, L. (2017), “Digital Transformation. Build Your Organization's Future for the Innovation Age”,
London, Bloomsbury Business, 264 p.
5. Sacolick, I. (2017), “Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation Through
Technology”, New York, AMACOM, 224 p.
6. Ahlemann, F. (2016), “How Digital Transformation Shapes Corporate IT: Ten Theses about the IT
Organization of the Future”, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and
Information Systems, Gdansk, Poland, 11-14 Sept. 2016, IEEE, pp. 3–4.
7. Reddy, S. and Reinartz, W. (2017), “Digital Transformation and Value Creation: Sea Change
Ahead” GfK MIR “Value in the Digital Era”, Vol. 9, no. 1, pp. 10–17.

222

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

8. Granaturov, V.M. and Korablinova, I.A. (2017). “Information risk of the enterprise: to the solution for
the problem qui pro quo in the definition of the concept”, Innovatsiina ekonomika, no. 5-6 (69), pp. 199 – 206.
9. The Global Risks Report (2017), The World Economic Forum, available at:
http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf (access date January 09, 2018).
10. Granaturov, V.M., Litovchenko, I.V. and Kharichkov, S.K. (2003), Analiz pidpryiemnytskykh
ryzykiv: problemy vyznachennia, klasyfikatsii ta kilkisnoi otsinky [Analysis of business risks: problems of
definition, classification and Quantitative assessment], monograph, for science. Ed. V. M. Granaturov.,
Institute of Market Problems and eco-ekon. research of Ukraine, Odessa, Ukraine, 164 p.
11. Granaturov, V.M. (2016), Ekonomicheskiy risk: suschnost, metodyi izmereniya, puti snizheniya
[Economic risk: the essence, methods of measurement, ways to reduce], Delo i servis, Moscow, Russia, 288 p.
12. Mohr, J. and Spekman, R. (1994), “Characteristics of partnership success: partnership attributes,
communication behavior, and conflict resolution techniques” Strategic Management Journal, no. 15 (2), pp.
135 –152.
Стаття надійшла до редакції 18.01.2018 р.
Рецензент: д.е.н., професор Одеської національної
академії зв’язку ім. О.С. Попова В.М. Гранатуров

УДК 33.021 : 658 : 338.246
Меліхова Т.О.,
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри
обліку, аналізу, оподаткування та аудиту
Запорізька державна інженерна академія

АНАЛІЗ НАЯВНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Melikhova T.O.,
cand.sc.(econ), assoc. prof., associate professor at the
department of accounting, analysis, taxation and audit
Zaporizhzhia State Engineering Academy

ANALYSIS OF AVAILABLE METHODS FOR ASSESSING THE LEVEL
OF ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE FOR CONDUCTING
MODERN DIAGNOSTICS OF ITS FINANCIAL CONDITION
Постановка проблеми. В сучасних умовах ефективне управління економічною безпекою
підприємства є одним з головних завдань підприємства при здійсненні його господарської діяльності.
Існуючі загрози внутрішнього та зовнішнього середовища впливають на рівень економічної безпеки.
Тому існує об’єктивна необхідність у проведенні своєчасної оцінки економічної безпеки підприємства
для виявлення та подолання наявний загроз та ризиків. Визначення рівня економічної безпеки України
регламентується Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013
року № 1277, який затверджує Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки
України [1], але, на жаль, для підприємств відповідна методика розрахунку оцінки рівня економічної
безпеки підприємств не розроблена на законодавчому рівні. Тому дослідження існуючих методик
оцінки рівня економічної безпеки підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового
стану з метою вибору методики, яка найчастіше використовується є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутності і напрямкам забезпечення економічної
безпеки України присвятили свої праці Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. [8], Козаченко Г.В., Пономарев В.П.,
Ляшенко О.М. [9], Покропивний С.Ф. [11], Олейников Є.О. [12]. Дослідженням методик оцінки рівня
економічної безпеки підприємства займаються Халіна В.Ю. [3], Нагорна І.І. [4], Ілляшенко О.В. [5; 13],
Ковальов Д. [14], Мищенко С.М. [17]. В побудову концепції системи економічної безпеки підприємства

223

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

в процесі інноваційної діяльності важливий вклад внесла Лабунська С.В. [15]. Оцінка фінансової
складової рівня економічної безпеки підприємства розглядається в працях Євдокімова Ф.І. [16],
Храпкіної В.В. [2]. Вивченням питань оцінки економічної безпеки окремої з врахуванням галузевої
специфіки підприємств займаються наступні науковці: Гришко Н.Є. [6], Яременко О.Ф. [7], Пілова Д.П.
[10]. Вище зазначені дослідники при вивченні методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства
наводять тільки своє бачення методики та відповідні розрахунки до неї. З метою вибору найбільш
прийнятної для використання на рівні підприємства методики оцінки рівня її економічної безпеки,
узагальненню та аналізу потрібують всі існуючі методики на можливість їх застосування на практиці.
Постановка завдання. Провести аналіз наявних методик оцінки рівня економічної безпеки
підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового стану з метою вибору найбільш
прийнятної методики на рівні підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом все більше досліджень в Україні
та світі присвячується питанням визначення та особливостей економічної безпеки. Це пов’язано
насамперед з погіршенням сталого та стабільного розвитку і функціонування вітчизняних підприємств,
відсутності сприятливих умов для ведення та підтримання ефективної підприємницької діяльності, що
викликано економічною нестабільністю, наявністю протиріч у законодавчій базі та кризовими явищами
грошовокредитної системи та валютного ринку країни.
Аналіз основних методик визначення рівня економічної безпеки підприємства дозволяє
стверджувати, що кожна з них має певні недоліки та обмеження у використанні, і, як наслідок, не дає
змоги повно і точно визначити існуюче становище підприємства.
Так, у процесі проведення аналізу методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки
підприємства як основної складової економічної безпеки Храпкіна В.В. виявила притаманні їм певні
недоліки, а саме:
- оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на основі аналізу динаміки одного або декількох
індикаторів є неефективною, оскільки не враховує системний характер фінансової безпеки. При оцінці
рівня фінансової безпеки підприємства перевагу слід віддавати застосуванню інтегрального показника
безпеки, котрий має отримуватися на основі використання багатомірних статистичних методів;
- у значній частині методів не враховується взаємозв’язок фінансової безпеки підприємства із
загрозами. Важливо оцінювати у кількісному плані саме взаємозв’язки як між інтегральним рівнем
фінансової безпеки, так і між самими загрозами фінансової безпеки;
- у проаналізованих підходах до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства основну увагу
приділяють поточній і ретроспективній оцінкам рівня безпеки замість прогнозних оцінок на майбутнє [2].
В науковій економічній літературі відсутній єдиний підхід щодо методики проведення оцінювання
економічної безпеки підприємства, тому попри наявні недоліки та обмеження у використанні спробуємо
узагальнити, на наш погляд, найбільш ефективні та практично значимі методики:
1. Методика побудована на функціональних складових економічної безпеки, прихильниками якої
є Халіна В.Ю. [3] та Нагорна І.І. [4], яка складається із наступних розрахунків, а саме на рівні:
- фінансової складової економічної безпеки (Халіна В.Ю. [3]). В свою чергу Нагорна І.І. [4]
підтримує її думку, а також додатково вказує на необхідність проведення наступних розрахунків:
надлишок або нестача власних оборотних коштів, надлишок або нестача власних і довгострокових
позикових джерел формування запасів, надлишок або нестача загальної величини основних джерел
формування запасів;
- техніко-технологічної складової (Халіна В.Ю. [3]). Нагорна І.І. [4] пропонує включити до
розрахунку даної складової наступні показники: частка продукції підприємства, що перевершує та
відповідає кращим світовим аналогам, частка технологічного устаткування, що відповідає світовим
аналогам, частка продукції, що випускається підприємством, яка захищена патентами;
- інтелектуально-кадрової складової, (Халіна В.Ю. [3]). В свою чергу Нагорна І.І. [4] підтримує її
думку, а також зазначає необхідні для цього розрахунки: коефіцієнт кваліфікації працівників
підприємства, інтелектуальноозброєність, норма доходності співробітників підприємства від
використання інтелектуальної власності;
- політико-правової складової, яку виділяє Халіна В.Ю. [3], а Нагорна І.І. [4] пропонує
обраховувати її наступними показниками: питома вага судових й арбітражних справ у загальній сумі
господарських договорів підприємства; частка виграних судових й арбітражних справ у загальній
кількості юридичних справ, що розглядалися; питома вага одержаних і сплачених штрафних санкцій в
загальній сумі зобов’язань за господарськими договорами підприємства; частка витрат на юридичне
забезпечення діяльності підприємства в загальній структурі його виробничих витрат. Однак,
Ілляшенко О.В. [5, с. 358-360] рекомендує розраховувати тільки рівень правової безпеки;
- екологічної складової, яку обґрунтовує Халіна В.Ю. [3];
- безпеки для кадрової складової, яку виділяє Нагорна І.І. [4] та зазначає, що для цього потрібно
визначати: коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт фізичного старіння кадрів, фондоозброєність
працівників, фондоозброєність працівників підприємства фондами невиробничого призначення;
- інформаційної складової (Нагорна І.І. [4]), що потребує: коефіцієнта повноти та коефіцієнта
суперечності інформації;
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- інноваційної складової (Нагорна І.І. [4]), що може бути обраховано за допомогою коефіцієнта
впровадження нових інноваційних видів продукції та частки інноваційних підходів, які
використовуються у виробничому, управлінському та обслуговуючому процесі. Однак, Ілляшенко О.В.
[5, с. 358-360] рекомендує розраховувати тільки показник поріг інноваційної безпеки;
- силової складової (Нагорна І.І. [4]), що може бути обраховано: часткою витрат на охорону
підприємства в загальній структурі виробничих витрат та забезпеченістю працівників підприємства
службою охорони;
- ретроспективної складової (Нагорна І.І. [4]), а саме: середній показник рентабельності і-го
ресурсу підприємства та комплексний показник рентабельності ресурсів підприємства.
- узагальнюючим показником рівня економічної безпеки підприємства, (Халіна В.Ю. [3]).
Окремі показники коефіцієнтів сировинної безпеки та коефіцієнт енергетичної безпеки додає
Ілляшенко О.В. [5, с. 358-360].
Для оцінки рівня економічної безпеки підприємства Гришко Н.Є. використовує інтегральну
модель оцінки рівня економічної безпеки підприємства за функціональними складовими
(нерівнозначними у визначеній сукупності), яка базується на постулаті виділення функціональних
складових у системі оцінювання економічної безпеки та процедурі нормування (стандартизації)
відібраних показників [6, с. 67]. Яременко О.Ф. пропонує визначати інтегральний показник економічної
безпеки машинобудівного підприємства в цілому [7].
2. Методика побудована на індикаторному підході щодо оцінки економічної безпеки
підприємства. Прихильником даної методики оцінки економічної безпеки підприємства є Шлемка В.Т.
[8], який пропонує здійснювати розрахунки на підставі індикаторів, а саме граничних та фактичних.
3. Методика побудована на інвестиційному підході щодо оцінки економічної безпеки
підприємства. Автори якої Козаченко Г.В. та Пономарьова В.П. [9, с. 165], Ілляшенко О.В. [5, с. 359]
пропонують визначати рівень економічної безпеки підприємства на основі брутто-інвестицій. До
складу брутто-інвестицій зараховують реінвестований прибуток поточного та майбутнього періодів,
реінвестовані накопичення минулих років, амортизаційні відрахування.
4. Методика оцінки економічної безпеки підприємства побудована на підході наявності чистого
прибутку, що приводить Пілова Д.П. [10]. Автор вважає, що рівень економічної безпеки підприємства
показує здатність досягати поставленої мети в умовах мікро- та макросередовищ, що склалися за цей
період.
5. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства побудована на ресурснофункціональному підході за допомогою інтегрального показника, автори якої Покропивний С. [11].
Олейніков Є.О. обґрунтовують розрахунок сукупного критерію економічної безпеки підприємства [12].
Ільяшенко С. аводить розрахунок інтегрального показника рівня економічної безпеки підприємства за
окремими його складовими [13, с. 16-22]. Ковальов Д. та Плетнікова І. для оцінки рівня економічної
безпеки підприємства використовують функціональну залежність, котра базується на локальних
функціях залежності рівня економічної безпеки від відповідних показників діяльності підприємств та
коефіцієнтах, які відображають значущість кожного показника, тому вплив усіх внутрішніх і зовнішніх
факторів на економічну безпеку підприємства проявляється у зміні показників, що характеризують
його діяльність [14]. Лабунська С.В. описує формули у власній методиці та вважає, що економічна
безпека підприємства має бути визначена як комплексна категорія, що містить декілька різновагомих
для певного підприємства у різні часові проміжки частин: стала складова – такий стан ресурсного
потенціалу підприємства, який склався за результатами функціонування підприємства та дії загроз
його діяльності у попередньому періоді і який визначає його фінансово-економічні можливості щодо
реалізації своєї стратегічної мети у поточному періоді; динамічна складова поточного періоду –
здатність системи менеджменту здійснювати управління в умовах дії внутрішніх та зовнішніх
деструктивних чинників; динамічна складова, спрямована на результати діяльності у майбутньому
періоді – сукупність дій в рамках існуючої системи менеджменту (чи побудова нової її архітектури), яка
здатна не тільки адаптувати діяльність підприємств до дії всіх типів подразників, але й активно
впливати на формування сприятливих умов функціонування останнього у майбутніх періодах [15].
6. Євдокімов Ф., Мізіна О. та Бородіна О. визначають у своїй методиці рівень економічної
безпеки підприємства на основі бальних оцінок, коли в основі визначення рівня безпеки лежать
граничні значення показників та їх рейтинг. Якщо значення показника є вищим від нормативного, йому
присвоюють перший клас; нижче від нормативного, але вище за критичне – другий; нижче від
критичного – третій. Рейтинг показника визначається залежно від мети дослідження і важливості
показника для обраного напряму дослідження [16, с.6].
7. У своїй методиці Міщенко С. розраховує інтегральний показник економічної безпеки відповідно
до ринкової вартості підприємства та економічної захищеності його капіталу [17, с. 106-129].
Вчені приводять різні методика та виділяють різні показники для розрахунку, найчастіше
використовуючи інтегральний показник, але суть залишається у вивченні впливу складових на
загальний рівень економічної безпеки. Також для кожної галузі діяльності підприємства існують свої
особливості, так як від виду діяльності залежить вагомість впливу вибраних складових.
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Висновки з проведеного дослідження. Європейська економічна інтеграція надає нові
можливості для українських підприємств, як учасників світової економічної діяльності. Проте
входження України в європейський економічний простір може спричинити істотні соціально-економічні
наслідки як позитивного, так і негативного характеру для підприємств, які не виробили власної
стратегії економічної безпеки. Тому сучасний етап розвитку економіки в Україні та світі зумовлює
необхідність прийняття досить складних рішень з боку керівництва щодо способу побудови захисту
свого підприємства від негативних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, а також дій
конкурентів. Проведення оцінювання економічної безпеки підприємства має важливе методологічне
значення, оскільки об’єктивне і своєчасне визначення її рівня є одним із головних завдань управління.
Проведений аналіз методів оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, наведених у
науковій літературі, показав, що серед науковців існують різні підходи як до вибору самих методик, так
і системи показників чи критеріїв обрахунку. Проведено критичний аналіз та узагальнено методики
оцінки економічної безпеки підприємств, а саме досліджені: 1. Методика, яка побудована на
функціональних складових економічної безпеки складається із наступних розрахунків. 2. Методика,
яка побудована на індикаторному підході щодо оцінки економічної безпеки підприємства.
3.
Методика, яка побудована на інвестиційному підході щодо оцінки економічної безпеки підприємства.
4. Методика оцінки економічної безпеки підприємства побудована на підході наявності чистого
прибутку. 5. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка побудована на ресурснофункціональному підході, розрахунки якої здійснені за допомогою інтегрального показника. 6.
Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка побудована на основі бальних оцінок,
коли в основі визначення рівня безпеки лежать граничні значення показників та їх рейтинг. 7.
Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка розраховує інтегральний показник
економічної безпеки відповідно до ринкової вартості та економічної захищеності його капіталу
Отже, вчені приводять різні методики та виділяють у них різні показники. Найчастіше
використовується інтегральний показник, але суть будь-якої методики оцінки рівня економічної
безпеки підприємства залишається у вивченні впливу складових на загальний його рівень економічної
безпеки. Також, у кожній галузі діяльності підприємств існують свої особливості, так як від виду його
діяльності залежить вагомість впливу вибраних складових на загальний рівень економічної безпеки.
Перспективи подальших досліджень полягають у детальнішому розгляді питань, пов’язаних з
розробкою методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства з метою вибору оптимальних для
діагностування зовнішніх та внутрішніх загроз.
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YEVHEN OLESNYTSKYI – THE WAY OF LIFE AND ACTIVITY
Можу сміливо назвати Тернопіль моєю
Вітчизною, бо там я виріс, дозрів, розвинувся
фізично і розумово, там заклав не лише основи
науки й освіта, але також і світогляду та всієї
моєї майбутньої життєвої програми і діяльності
Євген Олесницький
У своїй діяльності Є. Олесницький найбільше
уваги
приділяв
організації
селянського
господарства, cтворенню кооперативів, без
чого неможливо було розв’язання жодної
соціально-економічної проблеми.
Степан Гелей, Ярослав Занік

Постановка проблеми. Розвиток різних сфер суспільних відносин вимагає використання
цілого комплексу різноманітних важелів і досвіду, що накопився в складних умовах формування і
функціонування національного господарства. Важлива роль у цих надто складних умовах
функціонування систем взаємовідносин належить видатним вітчизняним особистостям, які своєю
титанічною працею прокладали шлях до ефективного ведення діяльності взагалі і аграрної зокрема.
Серед таких діячів виділяється постать Є. Олесницького, який вклав значні зусилля для підвищення
ефективності ведення збіднілої на цей час селянської господарки у галицькому краю, однак, на
превеликий жаль, про це маловідомо сучасному поколінню його нащадків. Отож, суть постановки
проблеми полягає в тому, щоб повернути із минулого славні імена наших попередників і використати
їх цінні напрацювання у складних державотворчих процесах в умовах сьогодення, кістяком яких є
підвищення ефективності функціонування економіки взагалі та її важливої складової аграрної
господарки зокрема.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язання проблем щодо використання
напрацювань минулих поколінь в сучасних складних умовах підвищення ефективності ведення
національного господарства присвячені праці багатьох українських вчених дослідників, серед яких
виділено таких, як: М. Ващишин, І. Витанович, С. Гелей, Я. Занік, С. Злупко, Р. Матейко, І. Павлюк,
О. Сліпушко, І. Сохоцький, І. Чуйко та інші [1-11].
Одночасно зауважимо, що хоча праць про діяльність видатних особистостей минулих епох є
чимало, проте вченим не вдалося охопити своїми дослідження їх всіх в повному обсязі. І саме через ці
обставини виникає об’єктивна необхідність надолужувати те, чого ще не встигли зробити сучасні
покоління науковців щодо висвітлення життя і діяльності відомих діячів минулого. Дана публікація є
одна із таких спроб щодо відтворення цих особистостей, центральною фігурою у статті є постать
Є. Олесницького.
Постановка завдання тісно зв’язана з ціллю даного дослідження, а саме – провести детальне
вивчення життя і діяльності знаного у минулому і, на превеликий жаль, маловідомого сучасному
поколінню його нащадків Є. Олесницького. Його численні напрацювання у минулому мають неабияке
значення в сьогоднішніх умовах налагодження ефективного ведення національного господарства
взагалі та її важливої складової аграрної господарки зокрема.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Слова, що винесенні в епіграф даної публікації,
найбільш повно і всебічно характеризують Євгена Олесницького як патріота свого краю, з одного боку,
та багатогранну діяльність, якій він присвятив своє життя, з іншого. Перша цитата доповнює
діалектично другу, а друга є наслідком першої. Особливу увагу привертають слова, що висловлені
Є. Олесницьким про м. Тернопіль, який назвав це місто своєю Вітчизною, де ріс, розвивався,
набирався знань, науки й освіти, формував свій світогляд для своєї «будучої програми і діяльності».
Ці висловлювання, на наше переконання, повинні бути цінними не тільки, скажімо, для тих, хто
народився у м. Тернополі, чи навколо нього, а також і для тих, хто появився на світ у різних місцях
світового простору. Кожна людина повинна завдячувати перш за все території, на якій народилася,
навчалась і починала свої перші кроки у фаховій діяльності. І знамениті, лаконічно виважені
висловлювання Є. Олесницького є тому підтвердженням.
Розвиток сільського господарства, як і інших сфер суспільного виробництва, залежить від цілого
комплексу різноманітних факторів, важливе значення серед яких має напрацювання минулих поколінь
щодо ведення господарської діяльності. Адже без минулого неможливо ефективно розвивати сучасне
і тим більше заглянути у майбутнє. Знаменита тріада: минуле, сучасне і майбутнє – ці слова тісно між
собою взаємозв’язані та доповнюють одне одного і вони в комплексі є тим потужним лейтмотивом
розвитку будь-яких сфер суспільних відносин. Із вказаного виникає цілком закономірно питання, а
звідки черпати знання і досвід минулого? Відповіді на поставлене питання слід шукати із різних
джерел, важливими серед яких є праці особистостей попередніх поколінь, які вони залишили для
своїх нащадків. Їх слід детально аналізувати, придаючи особливого значення вивченню кожної
складової надбань минулого. Це необхідно для нас із двох причин: по-перше, не забути імена наших
видатних співвітчизників минулого, а по-друге, використати здобутки їхньої різнобічної діяльності в
сучасних умовах здійснення державотворчих процесів, важливою складовою яких є виробнича
діяльність суб’єктів господарювання.
Метою даної публікації, як було відзначено раніше, є дослідження діяльності визначного у
минулому і, на превеликий жаль, ще маловідомому сучасному поколінню його нащадків – Євгена
Олесницького. Безумовно, ми не ставимо ціллю цієї статті охопити весь спектр життя і діяльності цієї
особистості (для цього слід проводити монографічні дослідження), а лише дослідити основні віхи його
життєвого шляху з акцентуванням уваги на економіко-організаторську складову його діяльності і тим
самим спонукати сучасних нащадків до вивчення його багатої спадщини. Для проведення досліджень
нами використано діалоговий метод дослідження, суть якого полягає в тому, що ми формуємо
питання, а відповіді знаходимо у відповідному джерелі. Матеріали щодо перших життєвих кроків у
житті Є. Олесницького, представлені у таблиці 1. Для цього нами використано інформацію із праці
дослідників діяльності Є. Олесницького [10], автобіографічний твір самого Є. Олесницького [3] та інші.
Таблиця 1
Перші кроки Є. Олесницького у житті: народження, навчання,
перші знайомства та формування світогляду
№
з/п
1
1

Питання, сформовані нами

Відповіді із тексту вказаного джерела

2
Коли, де народився
Є. Олесницький і походження
його роду

3
Народився 5 березня 1860 р. у селі Говилів Великий Гусятинського
повіту на галицькому Поділлі. Батько – Григорій Олесницький, грекокатолицький священик, походив з польського шляхетського роду і
виводив свій родовід з XIII ст. Мати – Софія Олесницька (Познанська)
походила з давнього галицького священицького роду
Початкову освіту Є.Олесницький отримав спочатку вдома під наглядом
батьків, потім ходив два роки до місцевої школи, згодом продовжив
навчання у Теребовлі

2

Де він починав початкову
освіту?

3

Де продовжував навчатися Є.
Олесницький і перші кроки
громадські діяльності

З 1870 р. по 1878 р. навчався в польській гімназії у Тернополі, там же
отримав перший досвід громадської діяльності, зокрема брав активну участь
у роботі товариства “Тернопільська громада”, був одним з його провідників

4

Вступ до Львівського
університету, захоплення
журналістикою, літературною
діяльністю та перекладанням
творів

Восени 1878 р. Є. Олесницький вступив на правознавчий факультет
Львівського університету. Талановитий студент захоплювався також
журналістикою і літературною діяльністю, робив перші кроки як
перекладач

5

Яку оцінку перекладацькій
практиці Є. Олесницького дав
І. Франко?

6

Враження Є. Олесницького від
зустрічей з І. Франком.

Як відомо, високу оцінку перекладацькій практиці Є.Олесницького дав
І.Франко в листах до визначних суспільно-громадських і культурноосвітніх діячів кінця ХІХ-початку XX ст. – М.Павлика, М.Драгоманова,
О.Барвінського
Своєю чергою враження від І. Франка Є. Олесницький сформулював так:
“На галицькій землі не було людини, що мала би такий вплив на сучасну
молодь, який мав свого часу Іван Франко. Складалися на те його
відомості і велика індивідуальність, повна бистрої обсервації і
критичного змислу…»
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продовження табл. 1
1
7

8

9

2
Який вплив на молодь мало
знайомство з І. Франком?

3
«Знайомість із Франком вводила нас, молодих, в інший світ, його
незвичайне на тодішній час очитання, його бистрий погляд на річі і
строга, а дотепна критика сучасних відносин імпонували та єднали для
нього молодь»
Що поєднував Є. Олесницький Навчання в університеті Є.Олесницький поєднував з активною
у період навчання в
громадською діяльністю. Він був дійовим учасником студентського руху,
університеті?
палким прибічником всеукраїнського єднання за спільні національні
інтереси наддніпрянців і галичан
Хто мав вплив на формування Значний вплив на формування світогляду Є.Олесницького мав
світогляду Є. Олесницького?
Володимир Навроцький – економіст і перший статистик, один з лідерів
галицьких народовців. Останній відіграв вирішальну роль у спрямуванні
молодіжного руху в Галичині на шлях “органічної праці”, а також у
розвитку соціально-політичного світогляду молоді
Джерело: авторська розробка на основі [10, с. 156-157]

У відповідях на сформовані нами питання представлено весь спектр матеріалів, які
характеризують дату і місце народження (5 березня 1860 р. с. Говилів Великий Гусятинського повіту
на галицькому Поділлі), походження його родини (батько походив із польського шляхетського роду,
мати – з давнього галицького священицького роду). Періоди навчання відображено у відповідях на 2-4
питання, а знайомство з видатними особливостями того часу – у питаннях 5-9 таблиці 1. До сказаного
слід дещо додати, доповнити і уточнити. Перш за все багато цінного з цього періоду життя
Є. Олесницького міститься у його праці «Сторінки з мого життя» [3]. Отож тим, хто проявив бажання
більш детальніше і глибше вивчити весь період його життя і діяльності, слід вивчити цю працю.
Не будемо деталізовано аналізувати представлений матеріал таблиці 1, адже він в достатній
мірі характеризує цей період життя Є. Олесницького, а дещо звернемо увагу на ті основні складові
даного матеріалу, які вимагають деякого додаткового роз’яснення. Перш за все привертає увагу
походження його батьків. Його батько, Григорій Олесницький, був греко-католицький священик, а
мати, Софія Олесницька, походила з давнього галицького священицького роду. З цього приводу слід
зауважити, що духовенство Галичини приймало активну участь у розвитку різних сфер суспільних
відносин, перш за все в господарській діяльності. Прикладом може бути діяльність таких видатних
представників галицького духовенства, як: А. Шептицький, О. Нижанківський, Ю. Дзерович,
Л. Горалевич, Д. Танячкевич, С. Качала, І. Наумович та багато інших. Крім того було багато відомих
діячів (серед них і є Олесницький), які походили із священицьких родин. Вартує також згадати
М. Вербицького – галицького священика, який написав музику до національного гімну нашої держави.
На превеликий жаль, сьогоднішнє духовенство майже не наслідує славних традицій своїх відомих
попередників.
І ще на одну складову матеріалів таблиці 1 слід звернути увагу. Це насамперед видатні
особистості, з якими мав можливість спілкуватися Є. Олесницький і які вплинули на формування його
світогляду. Серед цих діячів виділяється постать І. Франка, діяльність якого він високо цінив та
оцінював. Відповіді на 57-ме питання підтверджують сказане. Не менш важливу роль у формуванні
світогляду Є. Олесницького, особливо економічних поглядів, відігравав В. Навроцький (відповідь на 8ме питання таблиці 1). Одночасно, зауважимо, що у його спогадах наведена ціла плеяда видатних
особистостей, з якими був знайомий і спілкувався Є. Олесницький [3].
Після закінчення навчання кожна людина починає займатися своєю професійною діяльністю.
Є. Олесницький не був виключенням із цих об’єктивних закономірностей, а лише слідував їм. Отож,
почав свою фахову діяльність у адвокатських канцеляріях Корнила Сушкевича та згодом Івана
Попеля. Одночасно проводив тісну співпрацю з періодичними виданнями Галичини (відповідь на 2-ге
питання таблиці 2). Його статті були лаконічні у викладах і доступні у розумінні (відповідь на 3-тє
питання), їх високо оцінював І. Франко (відповідь на 4-5-те питання). З цього приводу варто було б
дещо уточнити і провести відповідні паралелі із сучасністю. Отож, у період в якому здійснювали свою
діяльність Є. Олесницький та І. Франко, гостро стояла проблема шляхів (доріг у сучасному розумінні),
які були в Галичині у досить занедбаному стані. І ці нагальні проблеми необхідно було розв’язувати.
Однак, постало цілком закономірне питання:… «хто і чиїм коштом повинен споруджувати, утримувати
громадські шляхи». Це сказав І. Франко, посилаючись на виступ Є. Олесницького і подані до газети
«Діло» під назвою «Наше шляхове законодавство». Про цю працю Великий Каменяр відзначив, що:
«вона дає «найкраще уявлення» про стан справ на місцях». З цього приводу, до речі зауважити, що
проблеми шляхів не були розв’язанні за період життя і діяльності Великого Каменяра та
Є. Олесницького і після них. На превеликий жаль, не розв’язанні ці проблеми і в умовах сьогодення.
Тобто люди приходять в цей світ та уходять з нього, однак проблеми залишаються не розв’язаними. В
принципі при функціонуванні цивілізованого і економічно розвиненого суспільства так не повинно бути.
І дійсно, в економічно розвинених країнах світу цих проблем не існує, адже вони періодично,
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динамічно і, що важливо, якісно розв’язують шляхові проблеми. І нашій державі слід більш детальніше
вивчати як процеси розвитку шляхового будівництва, так і їх ефективного вирішення у передових
країнах світового простору.
Таблиця 2
Початки професійної діяльності, співпраці з видатними особистостями
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Питання, сформовані нами
Де працював
Є. Олесницький після
закінчення навчання в
університеті?
З якими періодичними
виданнями він
співпрацював?

Відповіді із тексту вказаного джерела
Після завершення університетських студій Є. Олесницький працював у
Львові, спочатку в адвокатській канцелярії Корнила Сушкевича, відтак –
канцелярії Івана Попеля

Водночас Є. Олесницький тісно співпрацював з галицькими
періодичними виданнями: з 1885 р. він узяв під опіку редакцію журналу
“Нове дзеркало”, редагував журнал “Правда”, плідно співпрацював у газеті
“Діло”
Чим відзначалися його
Правові, соціально-економічні есеї, статті, полемічні виступи
твори?
Є.Олесницького відзначалися глибокою фактологічною основою,
незаперечною силою аргументації й блискучою стилістикою викладу
Як підходив І. Франко до
Його публікації мали успіх як у рядових читачів, так і в професіоналів. У
вирішення питань
статті “Селянські заворушення з приводу шляхового закону” (1887). І.
громадських шляхів?
Франко аналізував не тільки політико-правову основу порушеної
проблеми, а й не менш важливе питання: де економічні джерела
формування тієї основи, хто і чиїм коштом повинен споруджувати,
утримувати громадські шляхи
На які матеріали при
Він, зокрема, посилається на великий аналітичний виступ, поданий
розв’язанні цієї проблеми
Є.Олесницьким кількома подачами у “Ділі” під назвою “Наше шляхове
посилався Великий
законодавство”, вважаючи, що саме така публікація дає “найкраще
Каменяр?
уявлення” про стан справ на місцях
Коли, з ким і як
У 1889 р. Є. Олесницький разом з однодумцями: доктором Костем
започаткував видання Є.
Левицьким і доктором Антоном Горбачевським – започаткував видання
Олесницький?
першої у Галичині української правничо-фахової газети “Правнича
часопись”. Газета виходила раз у місяць. Є.Олесницький, як співредактор,
відповідав у ній за економічний відділ
Закінчення навчання і
У травні 1891 р. “при живих оплесках цілої комісії” він складає
початок професійної
адвокатський іспит і переїжджає до Золочева, де має намір відкрити
діяльності
власну адвокатську контору. Проте обставини складалися так, що
Є.Олесницький змушений був поміняти плани стосовно Золочева
Які події в житті
З вересня 1891 р. він став мешканцем м. Стрия, де і відкрив
Є. Олесницького відбулись адвокатське бюро. Тут він заприятелював з Іваном Вахнянином – “душею
у 1891 р.?
національного починку”, Юліаном Федусевичем – “гарячим і невтомним
народним діячем”, Олексою Бобикевичем – “чоловіком дуже ідейним, з
чуткою поетичною вдачею, гарячим і свідомим українцем”
Яку діяльність він проводив
Адвокат Є. Олесницький активно включився в судові процеси щодо
як адвокат?
захисту інтересів українських селян, відстоював їхнє право подавати
скарги та розглядати справи українською мовою. Найбільш гучна, відома
на увесь край справа Є.Олесницького – це “справа Окуневського”, яку суд
розглядав 10 вересня 1894 р. у Коломиї. Адвокат Є.Олесницький захищав
Теофіла Окуневського
Джерело: авторська розробка на основі [10, с. 157-158]

Проводячи ті чи інші дії, Є. Олесницький співпрацював з видатними особистостями того часу.
Це, зокрема, Кость Левицький, Антон Горбачевський, Юліан Федусевич, Олекса Бобикевич, Теофіл
Окуневський та інші. Про деяких із них скажемо дещо більше. Отож, Кость Левицький (1859-1941) –
один з лідерів українського націоналізму та ідеологів й організаторів Української національнодемократичної партії в Галичині (1899), її голова в 1907–1909 рр., у 1918 р. був одним із організаторів
та керівників (перший голова Державного Секретаріату) Західно-української Народної Республіки [8, с.
303]. Антін Горбачевський (1856-1944) – народовець, правник. Активний громадсько-політичний діяч
на Дрогобиччині та Чортківщині. Депутат Галицького крайового сейму, член австрійського державного
трибуналу (1912). Один із замовників Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО,
1925). Сенатор польського сейму від УНДО [3, с. 289].
Окуневський Теофіл (1858 - 1937) – громадсько-політичний і державний діяч, адвокат, шляхтич
за походженням. Депутат Галицького крайового сейму (1889-1900, 1913-1914) й австрійського
парламенту-рейхсрату (1897-1900). Адвокат на суді над М. Січинським – вбивцею галицького
намісника графа А. Потоцького (1908). Під час існування ЗУНР – член Української Національної Ради,
комісар Городенківського повіту [3, с. 309-310].
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Володимир Навроцький (1847-1882) – економіст-статистик, який досліджував причини зубожіння
населення на території Галичини (передусім на прикладі сільського господарства). В. Навроцький
дотримувався теорії трудової вартості, що дало йому підстави виявити класові суперечності на
Галичині [6, с. 559].
Переорієнтація діяльності структур «Просвіти», що пропрацьовано Є. Олесницьким, стали
відправною точкою його дальших організаційно-економічних здійснень. Відповідь на друге і наступні
питання таблиці 3 підтверджують сказане. З цього приводу заслуговують відповіді на 3-те питання
таблиці 3, де автори аналізуючої нами праці про Є. Олесницького, називають його невтомним
трудівником (відповідь на 2-ге питання таблиці 3). Враховуючи, що це цілком справедливі
висловлювання щодо трудової діяльності Є. Олесницького, можна у повній мірі провести паралель із
І. Франком, за здобутки якого назвали Великим Каменярем. Отож, Невгамовний Трудівник
Є. Олесницький може бути зрівнений в деякій мірі із Великим Каменярем. Перший доповнював у
здобутках другого і навпаки.
Таблиця 3
Просвітницько-економічна діяльність Є. Олесницького
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Питання, сформовані нами

Відповіді із тексту вказаного джерела

Вступ і діяльність у
структурах «Просвіти»

Незабаром Є.Олесницький вступив у члени «Підгірської Ради»місцевої
філії товариства «Просвіти», з 1892 р. очолив управу і дуже швидко
переорієнтував її діяльність з чисто просвітницької в просвітницькоекономічну
Ініціювання створення
Водночас він ініціював заснування торговельних та промислових спілок,
господарських спілок
громадських шпихлірів. У 1894 р. було засновано: “Руську задаткову
касу” (співзасновники Бобикевич, Бородайкевич), зроблено спробу
організувати спілку для спільного користування пасовищами та
орендованими у поміщиків землями
Що обґрунтовував Є.
Свою працю цей невтомний трудівник теоретично обґрунтував у статтях,
Олесницький у своїх
що з’явилися в українській галицькій пресі, сформулював теоретичні
статтях?
основи розвитку економічної та політичної думки галицьких українців
З чого складалися його
Програмні засади його діяльності складалися з двох частин: перша  це
програмні засади?
захист прав українського народу в рамках тодішніх можливостей, а друга
 напруження всіх народних сил для розвитку економічної самодопомоги
і виживання
Якій складовій програмі він
Цій другій частині програми Є. Олесницький надає перевагу. Саме завдяки
надавав перевагу?
цьому його діяльність швидко переростає межі Стрийщини і стає
відомою не тільки в Галичині, а й далеко за її межами
Коли відвідував
У 1884, 1899, 1904, 1912, 1913 роках він відвідував, Наддніпрянську
Є. Олесницький
Україну, встановив контакти з тамошніми діячами, ознайомив їх зі своєю
Наддніпрянську Україну і з
працею та задумами, співпрацював у часописі «Украинская жизнь». У
ким встановлював контакти?
1912 р. Є.Олесницький агітував за підтримку українського часопису
“Київська Рада”, організував його 500 передплатників у Галичині
Коли отримав Є.
Отримавши мандат посла до Галицького сейму (1900 р.) та
Олесницький мандати послів Австрійського парламенту (1907 р.), Є. Олесницький очолив український
до органів влади і яку роботу сеймовий клуб, працював в численних комісіях, розробляв
проводив?
законопроекти, що мали важливе значення для розвитку краю
За розв’язання яких справ він Є. Олесницький боровся за відкриття у Тернополі української державної
боровся у Львові та
гімназії, українського університету у Львові. Його виступи проти
Тернополі?
зловживання старост, проти національного приниження галицьких
русинів, за право викладання у Львівському університеті українською
мовою
Відношення Є. Олесницького Є.Олесницький увійшов в історію української культури і як визначний
до української культури
театральний діяч. Відомо, що як референт Народного дому при
товаристві “Руська бесіда” у Львові він 1887 р. приїжджав до Чернівців
на ювілей письменника Данила Млаки (С. Воробкевича), де
познайомився з багатьма громадсько-культурними діячами, зокрема з
лінгвістом С.Смаль-Стоцьким.
Джерело: авторська розробка на основі [10, с. 158-159]

Особливу увагу в діяльності Є. Олесницького займають визначені ним програмні засади, які
складалися з двох частин, реалізація яких була направлена на захист прав українського народу, з
одного боку, та розвитку сфер економічної допомоги, з іншого. Позитивним у діяльності
Є. Олесницького було те, що він не замикався в межах галицького краю, а підтримував зв’язки з
Наддніпрянською Україною (відповідь на 6-те питання таблиці 3), балотувався в посли Галицького
сейму (1900) і Австрійського парламенту (1907) та одержав відповідні мандати (відповідь на 7-ме
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питання). Маючи доступ до владних структур, Є. Олесницький зосередив зусилля для розробки
конкретних заходів щодо розвитку галицького краю. Його різнобічна діяльність проявлялась у різних
сферах суспільних відносин (відповіді на 7-9-те питання таблиці 3 є тому підтвердженням).
Досліджуючи різновекторну діяльність Є. Олесницького, можна пересвідчитись в тому, що
найбільше уваги він приділяв організації селянського господарства. Матеріали, що наведені у таблиці
4, дають підстави пересвідчитися в цьому. Не будемо вникати в деталізацію наведеної інформації,
однак сконцентруємо увагу та деяких особистостях, з якими співпрацював Є. Олесницький і завдяки
діяльності яких вдалося розв’язати ряд важливих проблем соціально-економічного характеру взагалі
та кооперації зокрема.
Таблиця 4
Діяльність Є. Олесницького в організації селянського господарства
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Питання, сформовані нами
Яку увагу приділяв
Є. Олесницький організації
селянського господарства?
Якій із галузей сільської
кооперації він прислужився та
кого вважають «Батьком»
молочарської справи на
Стрийщині?
Що було створено завдяки
зусиллям О. Нижанківського під
впливом Є. Олесницького?

Відповіді із тексту вказаного джерела
У своїй діяльності Є. Олесницький найбільше уваги приділяв
організації селянського господарства, створенню кооперативів, без
чого неможливо було розв’язання жодної соціально-економічної
проблеми
Однією з галузей сільської кооперації, якій найбільше
прислужився Є.Олесницький, було молочарство. “Батьком”
молочарської справи на Стрийщині вважають композитора та
хорового диригента о. О.Нижанківського

Завдяки його зусиллям 1907 р. у Стрию було створено краєвий
молочарсько-господарський союз, який визначив своїм завданням
організацію товариств і молочарень, їх технічне оснащення, пошук
ринків збуту для продукції молочарських кооперативів. Успіхи
молочарської кооперації краю сприяли зростанню коштів союзу і як
наслідок – масштабів його діяльності
Чому сприяли кооперативні
Кооперативні організації сприяли широкому розвитку культурноорганізації?
освітньої справи в Галичині, зокрема зростанню впливу й авторитету
“Просвіти” серед народу
Що зазначав Є. Олесницький у
У доповіді на конгресі Є. Олесницький зазначав, що «ніяким
доповіді на конгресі,
другим способам не можна так прив’язати народа до організації
присвяченого 40-річчю
просвітньої і так оживити філії і читальні, як роботою економічною, в
«Просвіти»?
котрій народ бачить наглядно свій інтерес»
Яку роль відіграв Є.
Важливу роль відіграв Є.Олесницький і в підготовці та проведенні
Олесницький у підготовці і
першої хліборобської виставки, що відбулася 19 – 28 вересня 1909
проведенні першої
р. у Стрию. Її ініціатором був один із активних кооперативних діячів
хліборобської виставки?
Стрийщини Д.Сембратович. Серед організаторів виставки були
Є.Олесницький,
О.Нижанківський,
М.Гнатюк,
М.Залізняк,
І.Бачинський, О.Бачинська, А.Жук. Директором виставки став
Є.Олесницький
Що зазначав він при відкритті
На її відкритті він зазначив, що ця важлива подія – яскравий доказ
виставки?
визнання громадськими організаціями Стрийщини важливості
економічної роботи. Господарсько-молочарський союз зумів
об’єднати навколо себе інші громадські інституції, зважився вивести
на широкий світ результат галицького хлібороба
Як сформулював головну мету
Головну мету виставки Є. Олесницький сформулював так:
виставки Є. Олесницький?
«Звернути увагу на ті розсіяні перли, на ті осібнячком стоячії, не
зорганізовані, не вишколені таланти і сили продукційні; збудити до
них загальний інтерес, видобути їх з укриття, уможливити їм через
науку уліпшення продукції; через організацію і піднесеннє условій
збуту»
На що повинна впливати, на
Хліборобська виставка, на думку Є. Олесницького, здатна
думку Є. Олесницького,
впливати на оздоровлення творчих сил народу, створення умов на
виставка?
ниві не тільки економічного розвитку, а й політичній, духовній, на ниві
кооперації фахового шкільництва. Виставка загалом повинна стати
важливим чинником подальшого розвитку селянського господарства
як необхідної умови змагань за високий ідеал економічної
незалежності
Джерело: авторська розробка на основі [10, с. 160-161]

З огляду на минуле слід звернути увагу на Стрийщину, яка дала значний поштовх розвитку
української кооперації в молочарській справі. Тут проявив свої організаторські здібності
О. Нижанківський. Дослідник його життя і діяльності С. Гелей сказав, що він відноситься: «До когорти
громадсько-політичних і культурних діячів, які спричинилися до розвитку української кооперації
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справедливо зараховують визначного українського композитора і диригента, священика Остапа
Нижанківського» [10, с. 169]. Саме під впливом Є. Олесницького О. Нижанківському вдалося багато
зробити для розвитку молочарської кооперації на Стрийщині.
Особливо проявив свої організаторські здібності Є. Олесницький у період підготовки щодо
проведення першої хліборобської виставки у Стрию, що відбулась 19-28 вересня 1909 р. Ініціатором
проведення цієї виставки був активний кооперативний діяч Стрийщини Д. Сембратович, а
безпосередніми організаторами її були ціла плеяда кооперативних діячів. Зокрема уже згадувані вище
О.Нижанківський, Є. Олесницький, а також М. Гнатюк, М. Залізняк, І. Бачинський, О. Бачинська та інші.
Серед перерахованих особистостей привертає увагу Ольга Бачинська, про яку дослідники її
діяльності Р. Матейко та Н. Скакун сказали так: «Український народ, як ніякий інший, породив плеяду
прекрасних і талановитих дочок. Серед них – Ольга Бачинська. Ця славна стриянка стала до праці на
користь української громади наприкінці ХІХ і упродовж 50 років йшла цим жертовним шляхом. Вона
мала від Бога глибоку душу, сповнену милосердя й любові до народу, а також великий талант жінкисподвижниці» [10, с. 234]. Досить також відзначити, що вона «брала участь у першій (1909) та другій
(1927) виставках». Про роль і значення проведення першої хліборобської виставки для розвитку
селянського господарства відображено у відповідях на 7-9-те питання таблиці 4, а також цим аспектам
присвячена інформація, що представлена в таблиці 5.
Таблиця 5
Наслідки першої хліборобської виставки в розвитку селянського господарства Галичини
№
з/п
1
1

Питання, сформовані нами

Відповіді із тексту вказаного джерела

2
Яким поштовхом
характеризувалась перша
хліборобська виставка в Стрию?

3
Перша хліборобська виставка стала поштовхом до активізації
діяльності товариства «Сільський господар». На ній відбулись збори
членів товариства. Вони змінили статут, вибрали керівні органи і
затвердили програму діяльності. Головою товариства було обрано
Є. Олесницького, який очолював його протягом 1909-1917 рр.
23 грудня 1909 р. На загальних зборах товариства, що проходили
в Стрию під головуванням Є. Олесницького, ухвалили видавати
власний часопис. У січні 1910 р. вийшов перший номер
двотижневика «Господарська часопись»
У програмній статті редакції наголошувалось, що це має бути
часопис товариства – посередник між керівництвом товариства і
його членами «для піднесення нашого хліборобського стану з того
занепаду, в якому він знаходиться сотнями літ, з якого ще й нині
двигнутися не може»
Часопис уміщував цікаві повідомлення з господарського життя
краю, офіційні розпорядження й відомості про діяльність товариства,
надавав поради для хліборобів. У центрі уваги часопису була також
пропаганда передових методів господарювання
У 1912 р. «Сільський господар» мав уже 90 філій, 1151 гурток
(первинна організація), в яких налічувалося 26612 членів. Близько
100 діячів працювало в товаристві на громадських засадах, штатних
службовців було лише 15, із них 4 – агрономи. У 1912 р. було
створено 232 станції ремонту сільськогосподарських машин, 133
ферми породистої худоби, 59 ферм птиці, 47 кролеферм, 14
насінницьких станцій разом зі зразковими садами та городами
Товариство широкого пропагувало передові методи обробітку землі,
розповсюджувало здобутки в агротехніці, забезпечувало селян
сільськогосподарськими машинами, породистою худобою, елітарним
насінням, саджанцями дерев та кущів
Є. Олесницький добре розумів, що цією діяльністю не вичерпують
потреби села, сила якого в його організованості. В цьому він
переконував своїх опонентів у таких працях, як: «Задачі нашої
краєвої організації» (1909), «Про соціальне забезпечення» (1909),
«Яка має бути наша рільнича організація» (1910), «В обороні хлопа
хлібороба» (1911)
Є. Олесницький підтримував створення в 1911 р. Краєвого союзу
господарсько-торговельних спілок, що як торговельний синдикат
краєвого товариства «Сільський Господар» поставив собі за мету
постачати українське селянство всім необхідним для виробництва
сільськогосподарської продукції

2

Що було ухвалено 23 грудня
1909 р. на загальних зборах
товариства?

3

На що наголошувалося у
програмній статті редакції
часопису?

4

Про що писалося у часописі?

5

Яких здобутків досягнув
«Сільський господар»?

6

Що пропагувало товариство?

7

Яку роль для задоволення
потреб села, на переконання Є.
Олесницького, має його
організованість?

8

Як відносився Є. Олесницький
до створення Краєвого союзу
господарсько-торговельних
спілок?
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продовження табл. 5
1
9

2
Що створив Є. Олесницький із
своїми однодумцями у 1912 р.?

3
У 1912 р. Є.Олесницький разом з однодумцями створює Спілку
збуту збіжжя та Краєвий союз для хову і збуту худоби. Останній до
Першої світової війни відігравав роль регулятора цін на худобу і
таким чином врятував українське селянство Галичини від
остаточного розорення. Крім цього, Є.Олесницький співпрацював у
керівництві таких українських господарських установ, як Краєвий
союз ревізійний, Дністер та Земельний банк гіпотечний
Джерело: авторська розробка на основі [10, с. 161-162]

Перш за все позитивно це позначилось на діяльності товариства «Сільський господар», головою
якого було обрано Є. Олесницького. На цій посаді він перебував протягом 1909-1917 рр.
Безпосередньо під впливом Є. Олесницького було прийнято рішення видавати власний часопис. Про
здобутки «Сільського господаря» деталізовано відображено у відповіді на 7-ме питання таблиці 5.
Позитивним у діяльності цього товариства було те, що воно постійно і динамічно розвивалося з
врахуванням умов, що його оточували. І в цих процесах провідну роль відігравав Є. Олесницький,
постійно вносячи ті чи ті пропозиції щодо поліпшення його функціонування.
Так, зокрема, він надавав особливого значення підвищенню рівня організованості селян у
процесах ведення сільського господарства. Його цінні поради з цих питань відображені у його працях
(відповідь на 7-ме питання таблиці 5). Є. Олесницький приділяв особливу увагу створенню нових
кооперативних структур, зокрема Крайового союзу господарсько-торговельних спілок, який повинен
забезпечити сільських виробників всім необхідним для ведення ними господарської діяльності. Цінним
також є створення Є. Олесницьким і його прибічниками Спілки збуту збіжжя та Краєвого союзу схову і
збуту худоби. Про значення створення цих структур, а також співпраця його з іншими українськими
господарськими установами – все це відображено у відповіді на 9-те питання таблиці 5.
Є. Олесницький весь час перебував у динамічному русі, поліпшуючи діяльність створених
кооперативних структур і працюючи над створенням нових. Інформація, що представлена в таблиці 6,
є тому підтвердженням. Свою діяльність він здійснював системно і комплексно (відповідь на 1-ше
питання таблиці 6), що дозволило аграрним виробникам реалізовувати вироблену продукцію не тільки
в межах Австро-Угорської монархії, але і за її межами.
Таблиця 6
Подальша діяльність Є. Олесницького і закінчення його життєвого шляху
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Питання, сформовані нами

Відповіді із тексту вказаного джерела

Що зосереджував Є.
Олесницький у своїх руках?

Таким чином, Є. Олесницький не лише зосереджував у своїх руках
досвід «станової і аграрної централі» галицького села, а й керував
збутом і переробкою сільськогосподарських продуктів
Що сформулював він у своїй
У доповіді на окружній конференції «Сільського господаря» в
доповіді на окружній
листопаді 1912 р. Є. Олесницький сформулював підсумки діяльності
конференції «Сільського
товариства: «Союз ввійшов в відносини торговельні з заграничними
господаря»
товариствами, котрі купують більше наших продуктів за готівку. Нині
експорт не тільки звернений на Відень і Прагу, але і много інших
таких місць»
Яку живучість виявили
Хліборобські організації, покликані до життя Є.Олесницьким,
хліборобські організації?
виявили свою силу й живучість у роки Першої світової війни. Бо хоч
війна змела з лиця землі і гуртки “Сільського господаря” і
кооперативи, проте залишилася традиція і віра в силу самодопомоги
й самодіяльності, віра в те, що тільки шляхом самодопомоги можна
загоїти рани, нанесені війною.
Де перебував Є. Олесницький у
У роки війни Є.Олесницький перебував в еміграції у Відні. Там він
роки Першої світової війни і яку
засідав у проводі Загальної української ради, відвідував табори
діяльність проводив?
біженців. Водночас він організував при “Сільському господарі”
комісію для відбудови краю, піклувався про доставку селянам
необхідних товарів
Що думав робити Є.
Вже тоді Є.Олесницький думав про те, що після війни треба буде
Олесницький після війни?
реорганізувати “Сільський господар” на нових засадах, відділити від
нього сільськогосподарську кооперацію. Його ідеї стали основою для
реформування сільськогосподарської кооперації у повоєнний період
Коли і де помер та похований Є. Смерть підстерегла Є.Олесницького 25 жовтня 1917 р. у Відні. Друзі і
Олесницький і яка доля його
соратники перевезли й поховали його у Стрию. Але справа Є.
започаткованих справ?
Олесницького продовжувала жити. Перша повоєнна конференція
кооператорів відбулася під гаслом: «Власними силами змагати до
кращої долі»
Джерело: авторська розробка на основі [10, с. 161-162]
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Перша світова війна, що почалася у 1914 р., нанесла значної шкоди селянському господарству,
однак «залишилася традиція і віра в силу самодопомоги й самодіяльності, віра в те, що тільки шляхом
самодопомоги можна загоїти рани, нанесені війною».
В роки війни Є. Олесницький був в еміграції у Відні, де він проводив роботу в проводі Загальної
української ради, допомагав біженцям, а також організував комісію при «Сільському господарстві» для
відбудови галицького краю.
Він завжди жив майбутнім. Ще в період війни він накреслював плани щодо відновлення існуючих
кооперативних структур, передбачав здійснити реформування сільськогосподарської кооперації, на
основі її відділення від «Сільського господаря». Плани були величні, однак його смерть не дозволила
їх здійснити – 25 жовтня 1917 р. він помер у Відні і похований у Стрию. Його справа та ідеї знайшли
свій подальший розвиток в повоєнних роках. Проведення першої повоєнної конференції кооператорів,
девіз якої був «Власними силами змагати до кращої долі», є тому підтвердженням.
Висновки з проведеного дослідження. На основі проведених досліджень життя і діяльності Є.
Олесницького можна стверджувати, що його цінні напрацювання, особливо в питаннях ведення
селянського господарства, є важливими у сучасних умовах подальших реформувань аграрних
відносин. Залишену цінну спадщину у його творах слід використовувати нащадкам для забезпечення
ефективного ведення аграрного виробництва. Для реалізації поставленої мети слід і надалі проводити
глибокі та всебічні дослідження його різновекторної діяльності, а одержані результати
використовувати аграрними виробниками у веденні сільськогосподарського виробництва.
Література
1. Ващишин М. Видатний громадський діяч Галичини. До 140-річчя від дня народження Євгена
Олесницького. Дзвін. 2000. № 7. С. 112-121.
2. Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Ньо-Йорк, 1964. 624 с.
3. Олесницький Євген. Сторінки з мого життя. Передрук видання 1935 р. з додатковими
матеріалами. Стрий: «Щедрик», 2007. 334 с.
4. Злупко С. Податки, зайнятість і добробут (До 140-річчя від дня народження Євгена
Олесницького). Шанс. 2000. № 14 (149). С. 3.
5. Матейко Р. «Учив не плакати на руїнах»: Штрихи до портрета Євгена Олесницького. Віче.
2000. № 5. С. 139-141.
6. Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко,
С. І. Юрій / За ред. С. В. Мочерного. Львів: Світ, 2005. Т. 1 : А - Н. 616 с.
7. Павлюк І. Олесницький Євген Григорович. Українська журналістика в іменах: Матеріали до
енциклопедичного словника / за ред. М.М. Романюка; передмова В. Качкана. Львів: [б.в.], 1995. Вип. ІІ.
С. 281-282.
8. Сліпушко О. М. Україна. Енциклопедичний словник. Київ: Аконіт, 2008. 768 с.
9. Сохоцький І. Олесницький Євген (5.03.1860–26.10.1917). Енциклопедія українознавства / за
ред. В. Кубійовича. Львів, Б.В., 1996. Т.5. С. 1843-1844.
10. Українські кооператори. Історичні нариси. Книга 1. Львів: Вид-во «Укоопосвіта» Львівської
комерційної академії, 1999. 456 с.
11. Чуйко І. Євген Олесницький: сторінки життєпису. Історико-біографічний нарис. Тернопіль:
Принтер-Інформ, 2005. 206 с.
References
1. Vashchyshyn, M. (2000), “Outstanding public figure in Galicia. By the 140th anniversary of the birth
of Euhena Olesnytskoho”, Dzvin, no. 7, pp. 112-121.
2. Vytanovych, I. (1964), Istoriia ukrainskoho kooperatyvnoho rukhu [History of Ukrainian cooperative
movement], New York, 624 p.
3. Olesnytskyi, Yevhen (2007), Storinky z moho zhyttya. Peredruk vydannia 1935 r. z dodatkovymy
materialamy [Pages from my life. Reprint edition 1935 with additional materials], «Shchedryk», Stryi,
Ukraine, 334 p.
4. Zlupko, S. (2000), “Taxes, employment and welfare (To the 140th anniversary of the birth of
Yevhena Olesnytskoho)”, Shans, no. 14 (149), p. 3.
5. Mateiko, R. (2000), “"Learned not to cry on the ruins": Strokes to the portrait of Yevhena
Olesnytskoho”, Viche, no. 5, pp. 139-141.
6. Mochernyi, S.V., Larina, Ya.S., Ustenko, O.A., and Yurii, S.I. (2005), Ekonomichnyi
entsyklopedychnyi slovnyk: u 2-kh tomakh [Encyclopedic Dictionary of Economics: in 2 Vol.], Vol. 1 : A–N,
Svit, Lviv, Ukraine, 616 p.

236

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

7. Pavliuk, I. (1995.), Olesnytskyi Yevhen Hryhorovych. Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: Materialy
do entsyklopedychnoho slovnyka [Olesnitskyi Yevhen Hryhorovych. Ukrainian journalism in names: Materials
to the encyclopaedic dictionary], iss. II, Lviv, Ukraine, pp. 281-282.
8. Slipushko, O.M. (2008), Ukraina. Entsyklopedychnyi slovnyk [Ukraine. Encyclopedic Dictionary],
Akonit, Kyiv, Ukraine, 768 p.
9. Sokhotskyi, I. (1996), Olesnytskyi Yevhen (5.03.1860–26.10.1917). Entsyklopediia ukrainoznavstva
[Olesnitskyi Yevhen (5.03.1860–26.10.1917). Encyclopedia of Ukrainian Studies], Vol. 5, Lviv, Ukraine, pp.
1843-1844.
10. Lvivska komertsiina akademiia (1999), Ukrainski kooperatory. Istorychni narysy. Knyha 1
[Ukrainian cooperators. Historical Essays. Book 1.], Vyd-vo «Ukooposvita», Lviv, Ukraine, 456 p.
11. Chuiko, I. (2005), Yevhen Olesnytskyi: storinky zhyttiepysu. Istoryko-biohrafichnyi narys [Yevhen
Olesnytskyi: pages of biography. Historical and biographical essay], Prynter-Inform, Ternopil, Ukraine, 206 p.
Шульський М.Г. ЄВГЕН ОЛЕСНИЦЬКИЙ – ВІХИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
В статті проведено дослідження життя і діяльності одного з визначних діячів Галичини другої
половини ХІХ століття і початку ХХ століття Є Олесницького (1860-1917). Результати досліджень
дають підстави стверджувати, що його напрацювання, особливо у веденні селянського господарства,
були цінними в період, коли він жив і творив, не втратили своєї актуальності в сучасних умовах
реформування аграрного сектору України і, безумовно, їх слід враховувати при розвитку аграрних
відносин у майбутньому.
Ключові слова: Євген Олесницький, господарська діяльність, селянське господарство, сільська
кооперація, хліборобські виставки, «Сільський господар», спілки, кооперативи.
Шульский М.Г. ЕВГЕНИЙ ОЛЕСНИЦКИЙ – ВЕХИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье проведено исследование жизни и деятельности одного из выдающихся деятелей
Галичины второй половины XIX века и начала ХХ века Е. Олесницкого (1860-1917). Результаты
исследований дают основания утверждать, что его наработки, особенно в ведении крестьянского
хозяйства, были ценными в период, когда он жил и творил, не потеряли своей актуальности в
современных условиях реформирования аграрного сектора Украины и, безусловно, их следует
учитывать при развитии аграрных отношений в будущем.
Ключевые слова: Евгений Олесницкий, хозяйственная деятельность, крестьянское хозяйство,
сельская кооперация, земледельческие выставки, «Сельский хозяин», союзы, кооперативы.
Shulskyi M.G. YEVHEN OLESNYTSKYI – THE WAY OF LIFE AND ACTIVITY
The article deals with the study of the life and activity of one of the prominent figures of Galicia in the
second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, there are Olesnitsky (18601917). The results of the research give grounds to assert that his work, especially in the management of the
peasant economy, was valuable in the period when he lived and worked, did not lose its relevance in the
current conditions of reforming the Ukrainian agrarian sector, and, of course, they should be taken into
account in the development of agrarian relations in the future.
Key words: Yevhen Olesnitsky, economic activity, peasant farming, village co-operation, agricultural
exhibitions, "Farmer", unions, cooperatives.
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
30 березня у Хмельницькому відбулася робоча нарада-семінар «Механізми ефективної
реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному
рівні». Проведення цього заходу було одним з 5 міжрегіональних одноденних семінарів-тренінгів.
Семінар відбувся в рамках виконання проекту «Громадський супровід реалізції Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки на регіональному рівні», який
виконується ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» в контексті Проекту ПРООН
«Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні».
Приємним cтало те, що саме на терені Хмельниччини зібрались представники Координаційних
рад з 4-х сусідніх областей – Вінницької, Рівненської, Житомирської та Чернівецької. Координаційну

раду Хмельницької області, що лише нещодавно зі зміненим складом членів повернулась до роботи,
представляли від Громадської ради Світлана Капітанець та Володимир Шрубковський, які увійшли до
оновленого складу Координаційної ради.
Метою наради-семінару був обмін думками членів Координаційних рад та виконавців програм
сприяння розвитку громадянського суспільства в ОДА та КМДА в питаннях ефективної реалізації
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні.
Модератором наради у Хмельницькому став керівник проекту, заступник голови Всеукраїнської
асоціації сприяння самоорганізації населення Андрій Крупник. Він нагадав присутнім, що для
здійснення громадського супроводу і для спільного вирішення завдань проекту Національної стратегії
на регіональному рівні, виконавці проекту створили Всеукраїнську коаліцію регіональних інститутів
громадянського суспільства (ІГС). Загалом сьогодні біля 100 ІГС увійшли до складу цієї мега-коаліції.
Також Андрій Крупник озвучив інформацію про хід реалізації Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в регіонах України. Він повідомив: «Проведений моніторинг дає
підстави стверджувати, що наявна якість виконання завдань Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства через регіональні Програми та Плани заходів неповною мірою відповідає
пріоритетам державної політики і запитам українського суспільства, тому реалізація Національної
стратегії потребує суттєвого удосконалення. Зокрема, потребує чіткого визначення порядок створення
і коло повноважень регіональних Координаційних рад, аби вони не перетинались із повноваженнями
Громадських рад. Необхідно подолати існуючі нестиковки між регіональними Програмами сприяння
розвитку громадянського суспільства і Планами заходів з реалізації Національної стратегії. Варто
зосередити увагу на кадровому укріпленні спеціалізованих підрозділів по комунікаціях ОДА, не
перетворюючи їх у суто інформаційно-пропагандистські служби. Передбачити наявність у кожному
профільному підрозділі ОДА і територіальному органу виконавчої влади уповноважених по
комунікаціях, які мають працювати під методичним керівництвом підрозділів по комунікаціях».
Підтвердженням важливості теми заходу став виступ Оксани Хомей, фахівчині із питань
управління знаннями та інноваціями проекту Програми Розвитку ООН в Україні «Громадянське
суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що фінансується Міністерством
закордонних справ Данії. Вона повідомила: «Одним з пріоритетів ПРООН є сприяння розвитку
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громадянського суспільства в Україні. Для ПРООН активне громадянське суспільство на
регіональному рівні є важливим партнером у впровадженні реформ, а також у досягненні поступу
щодо Цілей сталого розвитку. Саме тому ПРООН зацікавлена в успішній реалізації завдань
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 2016-2020 роках
(затвердженої 26/02/2016) Указом Президента. Реалізація Стратегії вимагає ефективної співпраці
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості для досягнення мети та
принципів Стратегії. Водночас, неупереджений моніторинг реалізації Стратегії на регіональному рівні
дозволяє виявити вже сьогодні недоопрацювання і виробити підходи, необхідні для успішної
реалізації Стратегії». Дискутуючи довкола питань семінару пані Оксана також додала: «Розгорнута
реформа децентралізації створює нові можливості для посилення співпраці між владою і
громадянським суспільством. Реалізація Нацстратегії сприяння розвитку громадянського суспільства
може стати вагомим інструментом у пришвидшенні реформ, сприянні соціально-економічному
розвитку регіонів, а також захисті та утвердженні прав та свобод громадян. Громадянське суспільство
України не зможе успішно розвиватися без підтримки – передовсім фінансової з боку держави.
Затвердження Нацстратегії – це лише перший крок. Наступний крок – це виділення бюджетних коштів
та її втілення. І – найважливішим є безпосередньо виконання Нацстратегії, зокрема: проведення
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування консультацій з громадськістю щодо
проектів нормативно-правових актів; забезпечення рівних умов участі організацій громадянського
суспільства у процедурах публічних закупівель; створення сприятливих умов для формування та
інституційного розвитку організацій громадянського суспільства та ін.».
Під час наради-семінару представники 5 вищезгаданих областей назвали проблеми реалізації
Національної стратегії у своїх регіонах та вказали ключові фактори, котрі стримують або ж, навпаки,
стимулюють розвиток громадянського суспільства на регіональному рівні. Особливу увагу під час
заходу було звернено на питання співпраці місцевої влади з громадськістю та налагодження
ефективної роботи регіональних Коордрад, підрозділів ОДА з комунікацій. Крім того, неодноразово
зауважувалось на нараді членами Коордрад Хмельниччини, Вінниччини та Чернівеччини, що
суттєвого удосконалення потребує нормативно-методичне забезпечення розвитку громадянського
суспільства. Також у процесі дискусії члени Коордрад висловились щодо потреби для них підвищення
кваліфікації та участі у навчальних тренінгах з питань сприяння самоорганізації населення, управління
проектами та їх підготовки, постійного обміну досвідом на подібних нарадах-семінарах (можливо, із

залученням закордонних колег) тощо.
Завершився захід обговоренням пропозицій з реалізації Національної стратегії. Учасники
домовились на рівні особистого спілкування та зустрічей допомагати порадами або гарним досвідом
один одному задля підвищення результативності роботи регіональних Координаційних рад сприяння
розвитку громадянського суспільства.
Сподіваємось, що врахувавши позитивний досвід колег з інших областей, а також недоліки та
проблеми, з якими стикається активна громада в питаннях розбудови громадянського суспільства,
Координаційна рада Хмельниччини найближчим часом запрацює з новою силою.
С.В. Капітанець,
член Громадської ради при Хмельницькій ОДА
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Дерманська Л.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета. Дослідження проблемних напрямів здійснення митного контролю та розробка шляхів оптимізації
його процедур щодо забезпечення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
Методика дослідження. Для дослідження поставленої проблематики використовувалися загальнонаукові
і спеціальні методи: діалектичний, дедуктивний, індуктивний, абстрагування та конкретизація, порівняльний та
статистичний аналіз, графічний метод. Використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання – при
розгляді планування і обґрунтуванні концепції митного контролю; теоретичного узагальнення і порівняння – для
розвитку понятійного апарату і дослідження митного контролю; абстрактно-логічний – при теоретичному
узагальненні сутності та методів механізмів управління митним контролем.
Результати дослідження. Визначено важливість оптимізації митних процедур в напрямі інтеграції у
європейський торгівельний простір, досліджено взаємозв’язок здійснення митних процедур щодо ефективності
митного контролю, виділено проблемні напрями їх реалізації. Проаналізовано заходи держави щодо спрощення і
гармонізації митних правил в Україні та окреслено пріоритетні напрями митної політики в даному напрямі,
починаючи з 2018 року. Визначено засади ефективності митної реформи для забезпечення розвитку
зовнішньоекономічних відносин та соціально-економічного розвитку держави.
За результатами проведеного дослідження зазначимо, що митний контроль має забезпечити досягненню
мети митної політики – позитивному іміджу України, його впливу на розвиток зовнішньоекономічних відносин та
соціально-економічний розвиток держави в цілому.
Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено системне дослідженні проблемних напрямів
оптимізації митних процедур щодо забезпечення ефективності митного контролю та розвитку
зовнішньоекономічної діяльності.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть
суттєвому поліпшенню стану митного контролю, підвищенню ефективності контрольно-перевірної діяльності
митних підрозділів, посиленню їх ролі у протидії тіньовим оборудкам у сфері ЗЕД.
Ключові слова: митні процедури, митний контроль, євроінтеграція, зовнішньоекономічна діяльність,
ефективність, оптимізація.
Дерманская Л.В. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель. Исследование проблемных направлений осуществления таможенного контроля и разработка путей
оптимизации его процедур относительно обеспечения эффективности внешнеэкономической деятельности.
Методика исследования. Для исследования поставленной проблематики использовались общенаучные
и специальные методы: диалектический, дедуктивный, индуктивный, абстрагирование и конкретизация,
сравнительный и статистический анализ, графический метод. Использованы следующие методы исследования:
диалектический метод познания – при рассмотрении планирования и обосновании концепции таможенного
контроля; теоретического обобщения и сравнения – для развития понятийного аппарата и исследования
таможенного контроля; абстрактно-логический – при теоретическом обобщении сущности и методов механизмов
управления таможенным контролем.
Результаты исследования. Определена важность оптимизации таможенных процедур в направлении
интеграции в европейское торговое пространство, исследована взаимосвязь осуществления таможенных
процедур относительно эффективности таможенного контроля, выделены проблемные направления их
реализации. Проанализированы мероприятия государства относительно упрощения и гармонизации таможенных
правил в Украине и очерчены приоритетные направления таможенной политики в данном направлении, начиная
с 2018 года.
Определено
принципы эффективности
таможенной
реформы
для
обеспечения развития
внешнеэкономических отношений и социально-экономического развития государства.
По результатам проведенного исследования отметим, что таможенный контроль должен обеспечить
достижению цели таможенной политики – позитивному имиджу Украины, его влияния на развитие
внешнеэкономических отношений и социально-экономическое развитие государства в целом.
Научная новизна результатов исследования. Осуществлено системное исследовании проблемных
направлений оптимизации таможенных процедур по обеспечению эффективности таможенного контроля и
развития внешнеэкономической деятельности.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут
способствовать существенному улучшению состояния таможенного контроля, повышению эффективности
контрольно-проверочной деятельности таможенных подразделений, усилению их роли в противодействии
теневым сделкам в сфере ВЭД.
Ключевые
слова.
Таможенные
процедуры,
таможенный
контроль,
евроинтеграция,
внешнеэкономическая деятельность, эффективность, оптимизация.
Dermanska L.V. CUSTOMS CONTROL OPTIMIZATION FOR PROVIDING EFFICIENCY OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY
Purpose. The aim of the article is to investigation of problem areas of customs control and development of ways
to optimize its procedures for ensuring the effectiveness of foreign economic activity.
Methodology of research. To study the problem, general scientific and special methods were used: dialectical,
deductive, inductive, abstraction and concretization, comparative and statistical analysis, graphical method. The following
methods of research are used in the article: dialectical method of knowledge – in considering planning and substantiation
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of the concept of customs control; abstract and logical – in the theoretical generalization of the essence and methods of
management mechanisms of customs control.
Findings. The importance of optimization of customs procedures in the direction of integration into the European
trading space is determined, the relationship of customs procedures on the effectiveness of customs control is
investigated and the problem directions of their implementation are highlighted. The state measures on simplification and
harmonization of customs rules in Ukraine are analyzed and priority directions of the customs policy in this direction from
2018 are outlined. The principles of effectiveness of customs reform are defined for ensuring development of foreign
economic relations and socio and economic development of the state.
According to the results of the conducted research, we note that customs control should ensure the achievement
of the aim of customs policy - the positive image of Ukraine, its influence on the development of foreign economic
relations and socio and economic development of the state as a whole.
Originality. System research of problem areas of optimization of customs procedures for ensuring the
effectiveness of customs control and development of foreign economic activity is carried out.
Practical value. The obtained results of the research will contribute to a significant improvement of the state of
customs control, increase of efficiency of control and checking activity of customs units, strengthening of their role in
counteraction to shadow transactions in the field of foreign economic activity.
Key words. Сustoms procedures, customs control, European integration, foreign trade, efficiency, optimization.

Федулова Л.І. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Мета. Визначення тенденцій інноваційного розвитку в Україні, обґрунтування виявлених проблем та
факторів впливу, а також розробка рекомендацій стосовно напрямів підвищення ефективності інноваційної
політики при реалізації концепції неоіндустріалізації.
Методика дослідження включала застосування положень теорії і практики інноватики та принципів
економіко-технологічної парадигми в якості методологічних засад здійснених аналітичних оцінок; методів
статистичного аналізу, аналогії та структуризації цілей, узагальнення для виявлення характерних процесів та
розробки пропозицій щодо поліпшення інноваційної політики як складової державної стратегії соціальноекономічного розвитку.
Результати дослідження. На основі даних офіційної статистики визначено динаміку та встановлено
тенденції розвитку науки, науково-технологічної діяльності та інноваційної активності підприємств в Україні. За
результатами оцінки міжнародних рейтингів проаналізовано позиції України за складовими «технологічна
готовність» та «інноваційність» та встановлено, що протягом 2013-2018 років вони мали деяку позитивну
динаміку. Виявлено проблеми інноваційності економіки країни та фактори впливу на характер здійснення
інноваційних процесів в останні роки, серед яких відзначено активізацію оборонно-промислового сектору
промисловості країни. Обґрунтовано положення, що виклики на глобальний тренд соціалізації технологій в
Україні не знаходять відповіді, а вкрай негативним фактором в країні слід визнати низький рівень здатності влади
усіх рівнів утримувати і залучати інтелектуальний ресурс нації, порівняно з країнами-лідерами інновацій.
Здійснено розробку рекомендацій стосовно напрямів підвищення ефективності інноваційної політики при
реалізації концепції неоіндустріалізації.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у виявленні та обгрунтуванні тенденцій
інноваційного розвитку економіки України та поглибленні науково-теоретичних та практичних положень
формування нової інноваційної політики з урахуванням можливостей її упровадження в умовах здійснення
неоіндустріалізації.
Практична значущість результатів дослідження. Використання розроблених положень дозволить
органам управління соціально-економічними процесами різного рівня більш чітко враховувати оціночні показники
та рейтинги при формуванні відповідної інноваційної політики як складової управління стратегічним інноваційним
розвитком, визначати напрями та механізми посилення міжнародного науково-технологічного співробітництва,
розробляти й реалізовувати інноваційні програми в рамках європейської інтеграції економіки України.
Ключові слова: тенденції, інноваційність, інноваційна політика, неоіндустріалізація, інноваційний
розвиток.
Федулова Л.И. ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ КАК
РЕЗУЛЬТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Цель. Определение тенденций инновационного развития в Украине, обоснование выявленных проблем и
факторов влияния, а также разработка рекомендаций относительно направлений повышения эффективности
инновационной политики при реализации концепции неоиндустриализации.
Методика исследования включала применение положений теории и практики инноватики и принципов
экономико-технологической парадигмы в качестве методологических основ осуществленных аналитических
оценок; методов статистического анализа, аналогии и структуризации целей, обобщения для выявления
характерных процессов и разработки предложений по улучшению инновационной политики как составляющей
государственной стратегии социально-экономического развития.
Результаты исследования. На основе данных официальной статистики определена динамика и
установлены тенденции развития науки, научно-технологической деятельности и инновационной активности
предприятий в Украине. По результатам оценки международных рейтингов проанализированы позиции Украины
по составляющим «технологическая готовность» и «инновационность» и установлено, что в течение 2013-2018
годов они имели некоторую положительную динамику. Выявлены проблемы инновационности экономики страны
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и факторы влияния на характер осуществления инновационных процессов в последние годы, среди которых
отмечена активизация оборонно-промышленного сектора промышленности страны.
Обосновано положение, что вызовы на глобальный тренд социализации технологий в Украине не находят
ответа, а крайне негативным фактором в стране следует признать низкий уровень способности власти всех
уровней удерживать и привлекать интеллектуальный ресурс нации по сравнению со странами-лидерами
инноваций. Осуществлена разработка рекомендаций относительно направлений повышения эффективности
инновационной политики при реализации концепции неоиндустриализации.
Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении и обосновании тенденций
инновационного развития экономики Украины и углублении научно-теоретических и практических положений
формирования новой инновационной политики с учетом возможностей ее внедрения в условиях осуществления
неоиндустриализации.
Практическая значимость результатов исследования. Использование разработанных положений
позволит органам управления социально-экономическими процессами различного уровня более четко учитывать
оценочные показатели и рейтинги при формировании соответствующей инновационной политики как
составляющей управления стратегическим инновационным развитием, определять направления и механизмы
усиления международного научно-технологического сотрудничества, разрабатывать и реализовывать
инновационные программы в рамках европейской интеграции экономики Украины.
Ключевые слова: тенденции, инновационность, инновационная политика, неоиндустриализация,
инновационное развитие.
Fedulova L.I. TRENDS OF INNOVATIVE UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT AS THE RESULTS OF
THE STATE POLICY
Purpose. Determination of innovation development trends in Ukraine, substantiation of problems and influences
factors, as well as development of recommendations regarding directions of increasing the efficiency of innovation policy
in the implementation of the concept of neoindustrialization.
Methodology of research included the application of the provisions of the theory and practice of innovation and
the principles of the economic-technological paradigm as the methodological basis of the analytical assessments carried
out; methods of statistical analysis, analogy and structuring of goals, generalization for revealing characteristic processes
and development of proposals for improvement of innovation policy as an integral part of the state strategy of socioeconomic development.
Findings. The dynamics and trends of the development of science, scientific and technological activity and
innovation activity of enterprises in Ukraine are determined on the basis of official statistics data. According to the results
of the international ratings, Ukraine’s position on "technological readiness" and "innovation" components has been
analyzed and it has been established that during the years 2013-2018 they had some positive dynamics. The problems
of innovation of the country’s economy and factors influencing the nature of the implementation of innovative processes
in recent years, among which the activation of the defense industry sector of the country’s industry has been noted. It is
substantiated that the challenges to the global trend of socialization of technologies in Ukraine are not answered, and the
extremely negative factor in the country should be acknowledged by the low level of the ability of authorities of all levels
to maintain and attract the intellectual resource of the nation, in comparison with the leaders of the countries of
innovation. Recommendations were developed regarding the directions of increasing the efficiency of innovation policy in
implementing the concept of neoindustrialization.
Originality. The scientific novelty of the research is to identify and justify the trends of innovative development of
the Ukrainian economy and to deepen the scientific-theoretical and practical provisions for the formation of a new
innovation policy taking into account the possibilities of its introduction in the conditions of implementation of
neoindustrialization.
Practical value. The use of the developed provisions will allow the bodies of management of socio-economic
processes of different levels to more clearly take into account valuation indices and ratings in the formation of an
appropriate innovation policy as an integral part of strategic innovation development, identify the directions and
mechanisms for strengthening international scientific and technological cooperation, develop and implement innovative
programs within the framework of the European Integration of the Ukrainian economy.
Key words: trends, innovation, innovation policy, neoindustrialization, innovative development.

Буряк Р.І., Кузьменко С.В. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Мета. Розробка комплексу заходів щодо вирішення проблеми підвищення ефективності забезпечення
країни продовольством, а також пошук шляхів поліпшення внутрішнього забезпечення продовольчими товарами
та розширення присутності українських товаровиробників на світовому ринку агропродовольчої продукції в
умовах євроінтеграції.
Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі методи: теоретичного узагальнення,
економіко-математичні методи, табличний, графічний і діаграмний прийоми, методи порівняльного аналізу,
соціологічні та статистичні методи, методи спостереження, системний підхід та ін.
Результати дослідження. Здійснено дослідження сучасного стану продовольчої безпеки в Україні за
основними індикаторами її визначення. Виявлено, що калорійність раціону у минулому році на 10%
перевищувала встановлений критичний (пороговий) рівень для цього показника − 2500 ккал на добу. Встановлено
факти незбалансованого споживання продуктів харчування населенням як за окремими групами продуктів так і в
цілому по продовольчому комплексу. Визначено, що по такій як: «хліб і хлібопродукти», «картопля», «овочі та
баштанні» фактичне споживання перевищило раціональну норму. По інших групах коефіцієнт достатності
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споживання був меншим одиниці. Особливо суттєве відставання відмічається по продукції тваринного
походження та плодово-ягідній продукції. Так, рекомендований рівень по м’ясу забезпечено на 64%, молоку – на
55%, рибі – на 48%, плодах та ягодах – на 55%.
Запропоновано заходи державної політики щодо підвищення ефективності аграрного виробництва і
забезпечення продовольчої безпеки держави. Ідентифіковано сучасні виклики забезпечення продовольчої
безпеки України та обґрунтовано пріоритетні напрями її зміцнення в умовах євроінтеграції.
Визначено необхідність забезпечення продовольчої безпеки держави, зокрема задоволення потреб
населення якісними продуктами харчування різноманітного асортименту, що передбачає якісного використання
наявного
природо-ресурсного
потенціалу
вітчизняного
аграрного
сектору
і
підвищення
його
конкурентоспроможності. Обґрунтовано, що без високоефективного і конкурентоспроможного аграрного сектору
неможливо вирішити стратегічні завдання розвитку соціально орієнтованої економіки країни, формування
цивілізованого аграрного ринку, входження країни у світовий економічний простір.
Наукова новизна результатів дослідження. Використано комплексний підхід до обґрунтування заходів
щодо вирішення проблеми продовольчої безпеки України, формування цивілізованого аграрного ринку,
входження країни у світовий економічний простір.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на
забезпечення раціональної і збалансованої структури продовольчих культур, досягнення продовольчого балансу,
що відповідає нормам здорового харчування і сприяє збереженню здоров’я нації.
Ключові слова: продовольча безпека, індикатори, продовольство, самозабезпеченість, диференціація,
продовольча незалежність, економічна доступність продовольства, норми споживання продовольчих продуктів,
раціон.
Буряк Р.И., Кузьменко С.В. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
Цель. Разработка комплекса мер по решению проблемы повышения эффективности обеспечения страны
продовольствием, а также поиск путей улучшения внутреннего обеспечения продовольственными товарами и
расширение присутствия украинских товаропроизводителей на мировом рынке агропродовольственной
продукции в условиях евроинтеграции.
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы исследования:
теоретического обобщения, экономико-математические методы, табличный, графический и диаграммный
приемы, методы сравнительного анализа, социологические и статистические методы, методы наблюдения,
системный подход и др.
Результаты исследования. Проведено исследование современного состояния продовольственной
безопасности в Украине по основным индикаторам ее определения. Определено, что калорийность рациона в
прошлом году на 10% превышала установленный критический (пороговый) уровень для этого показателя – 2500
ккал в сутки. Установлены факты несбалансированного потребления продуктов питания населением, как по
отдельным группам продуктов, так и в целом по продовольственному комплексу. Определено, что по такой как:
«хлеб и хлебопродукты», «картофель», «овощи и бахчевые» потребление превысило рациональную норму. По
остальным группам коэффициент достаточности потребления был меньше единицы. Особенно существенное
отставание отмечается по продукции животного происхождения и плодово-ягодной продукции. Так,
рекомендуемый уровень по мясу обеспечен на 64%, молоку – на 55%, рыбе – на 48%, плодах и ягодах – на 55%.
Предложены меры государственной политики по повышению эффективности аграрного производства и
обеспечения продовольственной безопасности государства. Идентифицировано современные вызовы
обеспечения продовольственной безопасности Украины и обоснованы приоритетные направления ее
укрепления в условиях евроинтеграции.
Определена необходимость обеспечения продовольственной безопасности государства, в частности
удовлетворения потребностей населения в качественных продуктах питания широкого ассортимента, что
предусматривает качественное использование имеющегося природно-ресурсного потенциала отечественного
аграрного сектора и повышение его конкурентоспособности. Обосновано, что без высокоэффективного и
конкурентоспособного аграрного сектора невозможно решить стратегические задачи развития социально
ориентированной экономики страны, формирования цивилизованного аграрного рынка, вхождение страны в
мировое экономическое пространство.
Научная новизна результатов исследования. Использован комплексный подход к обоснованию
мероприятий по решению проблемы продовольственной безопасности Украины, формирование
цивилизованного аграрного рынка, вхождение страны в мировое экономическое пространство.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования
направлены на обеспечение рациональной и сбалансированной структуры продовольственных культур,
достижения продовольственного баланса, соответствует нормам здорового питания и способствует сохранению
здоровья нации.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, индикаторы, продовольствие, самообеспеченность,
дифференциация, продовольственная независимость, экономическая доступность продовольствия, нормы
потребления продовольственных продуктов, рацион.
Buriak R.I., Kuzmenko S.V. FOOD SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION
Purpose. The purpose of the study is the development of the set of measures aimed at solving the problem of
increasing the efficiency of food security in the country, as well as finding out the ways to improve the domestic supply of
food products and expanding the presence of Ukrainian producers on the world market of agri-food products in the
context of European integration.
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Methodology of research. In the process of research, the following methods were used: theoretical
generalization, economic and mathematical methods, tabular, graphic and diagram methods, methods of comparative
analysis, sociological and statistical methods, observation methods, system approach, etc.
Findings. The current state of food security in Ukraine has been studied according to the main indicators of its
definition. It was revealed, that the caloric intake of the diet last year exceeded the established critical (threshold) level
for this indicator by 10% - 2,500 kcal per day. It was stated, that Ukraine has unbalanced consumption of food by the
population. It was also detected, that the balance of consumption of basic food products shows that in 2016 in Ukraine,
for food groups such as: "bread and bakery products", "potatoes" and "vegetables and melons", actual consumption
exceeded the rational one. In other groups, the coefficient of consumption adequacy was lower than one. The significant
lag is observed in products of animal origin and fruit and berry products. Thus, the recommended level for meat is
provided by 64%, milk - by 55%, fish - by 48%, fruits and berries - by 55%.
The measures of the state policy concerning the increase of agrarian production effiency and food safety
provision are offered. The modern challenges of ensuring food security of Ukraine were identified and the priority
directions of its strengthening in the conditions of European integration were substantiated.
The necessity of ensuring the food security of the state, in particular, satisfying the need for the population of
quality products of food, is determined by the diverse assortment, which envisages a qualitative use of the existing
natural and resource potential of the domestic agrarian sector and increasing of its competitiveness. It was substantiated,
that a highly effective and competitive agrarian sector can not be resolved as a strategic task for the development of a
socially oriented economy, the formation of a civilized agrarian market and the entry of a world-wide economic space.
The article deals with the study of theoretical principles, key characteristics of food safety of the country and the criteria
for the assessment of this level. The practical significance of the results of the study is that the authors conducted a
statistical analysis of the food security of Ukraine, identified the main factors that have taken place in 2016.
Originality. The complex approach to substantiation of measures to solve the problem of food security of
Ukraine, the formation of a civilized agricultural market, the entry of the country into the world economic space has been
used.
Practical value. The results of the study are aimed at providing a rational and balanced structure of food crops,
achieving a food balance that meets the standards of healthy eating and contributes to the preservation of the health of
the nation.
Key words: food safety, indicators, food, self-sufficiency, differentiation, food independence, economic availability
of food, norms of consumption of food products, diet.

Лимар В.В. КОНЦЕПТ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У РОЗРІЗІ ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВИХ ШКІЛ
Мета. Аналіз та порівняння поглядів на концепт економічної ефективності представників різних наукових
шкіл та сучасних вчених.
Методика дослідження. Під час проведення дослідження використано наступні методи наукового
пізнання: аналіз (дослідження теорій наукових шкіл); порівняння (вивчення поглядів класиків економічної теорії);
конкретизація (визначення конкретних особливостей підходів до розуміння концепту економічної ефективності з
точки зору сучасних вчених) та аналогія (порівняння поглядів класиків та сучасних вчених на поняття економічної
ефективності).
Результати дослідження. Виявлено, що еволюція поняття “ефективність” має довгу історію. Встановлено,
що вперше термін “ефективність” в економічній теорії з’явився в працях представника класичної школи В. Парето.
Визначено, що модель економічної ефективності, запропонована В. Парето, має на увазі, що добробут
суспільства сягає максимуму, а розподіл ресурсів стає оптимальним, якщо будь-яка зміна цього розподілу не
погіршує стану хоч би одного суб’єкта економічної системи.
Здійснено порівняльний аналіз, в результаті якого визначено, що класична економічна теорія,
представниками якої є А. Сміт, Д. Рікардо та ін., не розглядає поняття “ефективність” стосовно економіки. А. Сміт
визначив економічні закони як об’єктивну реальність, Д. Рікардо визначив залежність вартості продуктів від праці
(трудова теорія вартості) і виділив основне завдання для класичної політичної економії: визначити закони, що
управляють розподілом доходів. К. Менгер, один із засновників маржиналізму, в 70-х роках XIX століття розробив
і обґрунтував концепції громадського блага і суб’єктивної цінності, в яких представив товар не як предмет з
фізичними властивостями, а як носій властивостей, що представляють певну цінність для споживача.
Обґрунтовано, що економічна ефективність є результативністю економічної системи, яка виражається
відносно корисних кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів. На мікроекономічному рівні –
це відношення виробленого продукту (обсяг продажів компанії) до витрат (праця, капітал). На макроекономічному
рівні економічна ефективність визначається, як відношення виробленого продукту (ВВП) до витрат (праця,
капітал, земля).
Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні підходів до вивчення багатоаспектності
концепту економічної ефективності.
Практична значущість результатів дослідження. Результати, отримані в ході дослідження, збагачують
наявну базу сучасної економічної теорії.
Ключові слова: економічна ефективність, лімітовані ресурси, інноваційно-технологічне зростання,
результативність діяльності, конкурентоспроможність економіки.
Лимарь В.В. КОНЦЕПТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ЭВОЛЮЦИИ НАУЧНЫХ
ШКОЛ
Цель. Анализ и сравнение взглядов на концепт экономической эффективности представителей разных
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научных школ и современных ученых.
Методика исследования. Во время проведения исследования использованы следующие методы
научного познания: анализ (исследование теорий научных школ); сравнение (изучение взглядов классиков
экономической теории); конкретизация (определение конкретных особенностей подходов к пониманию концепта
экономической эффективности с точки зрения современных ученых) и аналогия (сравнение взглядов классиков и
современных ученых на понятие экономической эффективности).
Результаты исследования. Выявлено, что эволюция понятия “эффективность” имеет долгую историю.
Установлено, что впервые термин “эффективность” в экономической теории появился в трудах представителя
классической школы В. Парето. Определено, что модель экономической эффективности, предложенная В.
Парето, подразумевает, что благосостояние общества достигает максимума, а распределение ресурсов
становится оптимальным, если никакое изменение этого распределения не ухудшает состояния хоть бы одного
субъекта экономической системы.
Осуществлен сравнительный анализ, в результате которого установлено, что классическая экономическая
теория, представителями которой являются А. Смит, Д. Рикардо и др., не рассматривает понятие
“эффективность” относительно экономики. А. Смит определил экономические законы как объективную
реальность, Д. Рикардо определил зависимость стоимости продуктов от труда (трудовая теория стоимости) и
выделил основное задание для классической политической экономии: определить законы, которые управляют
распределением доходов.
К. Менгер, один из основателей маржинализма, в 70-х годах XIX века разработал и обосновал концепции
общественного блага и субъективной ценности, в которых представил товар не как предмет с физическими
свойствами, а как носитель свойств, которые представляют определенную ценность для потребителя.
Обосновано, что экономическая эффективность является результативностью экономической системы,
которая выражается относительно полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным
ресурсам. На микроэкономическом уровне – это отношение произведенного продукта (объем продаж компании) к
расходам (труд, капитал). На макроэкономическом уровне экономическая эффективность определяется как
отношение произведенного продукта (ВВП) к затратам (труд, капитал, земля).
Научная новизна результатов исследования заключается в определении подходов к изучению
многоаспектности концепта экономической эффективности.
Практическая значимость результатов исследования. Результаты, полученные в ходе исследования,
обогащают имеющуюся базу современной экономической теории.
Ключевые слова: экономическая эффективность, лимитированные ресурсы, инновационнотехнологический рост, результативность деятельности, конкурентоспособность экономики.
Lymar V.V. ECONOMIC EFFECTIVENESS CONCEPT IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC SCHOOLS
EVOLUTION
Purpose. The purpose of an investigation is analysis and comparison of views of representatives of different
scientific schools and modern scientists on the economic effectiveness concept.
Methodology of research. During the investigation there were used such scientific methods: analysis
(investigation of scientific schools theories); comparison (studying views of classicists of economic theory); concretization
(definition of concrete features of approaches to understanding economic effectiveness concept from the point of view of
modern scientists) and analogy (comparison of classicists’ views and modern scientists on the economic effectiveness
definition).
Findings. It is revealed that the effectiveness definition evolution has the long history. It is established that for the
first time this effectiveness definition in economic theory appeared in works of the classical theory representative V.
Pareto. It is determined that the model of economic efficiency suggested by V. Pareto means that society’s welfare
reaches maximum and resources distribution becomes optimal if any change of this distribution does not make worse
condition even one of the subjects of economic system.
A comparative analysis is carried out, which established that the classical economic theory and its representatives
A. Smith and D. Ricardo do not study effectiveness concept concerning economics. A. Smith defined economic laws as
objective reality, D. Ricardo defined dependence of products costs from labor (labor cost theory) and defined the main
task for the classical political economy: to define laws which manage profits distribution.
th
K. Menger, one of the marginalism founders, in the 1970 worked out and gave prove the concept of public good
and subjective value where he presented a product not as a thing with physical features but as a bearer of features that
are useful for a consumer.
It is justified that economic effectiveness is a result of an economic system which shows the ratio of useful final
results of its operation to spent resources. On the micro-level it is the ratio of produced goods (volume of selling) to costs
(labor, capital). On the macro-level the economic effectiveness is defined as the ratio of GDP to costs (labor, capital, land).
Originality of the article is the definition of approaches to studying the aspects of economic effectiveness
concept.
Practical value. Results got during the investigation, enrich available base of modern economic theory.
Key words: economic effectiveness, limited resources, innovation and technological growth, activity results,
economics competitiveness.

Гусаріна
Н.B.
ОСНОВНІ
НАПРЯМКИ,
СТРУКТУРА
ТА
ФУНКЦІЇ
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Мета. Дослідження детермінантів формування бізнес-середовища при впровадженні інновацій.
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Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи
дослідження, зокрема: монографічний метод – при огляді літературних джерел за темою дослідження; метод
теоретичного узагальнення та системного аналізу трансформаційних змін в структурі бізнес-середовища;
абстрактно-логічний метод – при обґрунтуванні результатів та висновків дослідження.
Результати дослідження. Встановлено, що ідентифікація інновацій у виробництві пов’язується з
отриманням абсолютно нових продуктів і здійсненням революційних проривів. Визначено, що рівень ефективності
бізнесу, який пов’язаний з інноваціями як засобом створення нової цінності, залежить від якості формування
підприємницького середовища на засадах і принципах партнерства та масштабів інтеграції інтелектуальних
ресурсів. Обґрунтовано, що фундаментом побудови інституційної моделі побудови бізнес-середовища
інноваційного розвитку виробництва є забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та гарантій захисту прав
власності. Запропонована систематизації напрямків, структури і функцій бізнес-середовища інноваційного
розвитку підприємств.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано і доведено необхідність державної підтримки
інновацій. Показано, що регулюючим фактором у формуванні бізнес-середовища інноваційного розвитку є
державна інноваційна політика та ринок, що забезпечує селективну підтримку наукових ідей та інноваційних
пропозицій. Доведено, що в умовах динамічних змін зовнішнього середовища впровадження інновацій вимагає
комплексної взаємодії ринкового регулювання і державної підтримки інноваційної діяльності.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на
впровадження інноваційної моделі країни, яка б консолідувала зусилля науки, виробничих організацій і
менеджменту, спрямованих на комплексне розв’язання проблем формування бізнес-середовища.
Ключові слова: інноваційна діяльність, бізнес-середовище, регулювання, структура, функції.
Гусарина Н.B. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ БИЗНЕС-СРЕДЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Цель. Исследование детерминантов формирования бизнес-среды при внедрении инноваций.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы
исследования, в частности: монографический метод – при обзоре литературных источников по теме
исследования; метод теоретического обобщения и системного анализа трансформационных изменений в
структуре бизнес-среды; абстрактно-логический метод – при обосновании результатов та выводов исследования.
Результаты исследования. Установлено, что идентификация инноваций в производстве связывается с
получением абсолютно новых продуктов и осуществлением революционных прорывов. Определено, что уровень
эффективности бизнеса, который связан с инновациями как средством создания новой ценности, зависит от
качества формирования предпринимательской среды на основах и принципах партнерства и масштабов
интеграции интеллектуальных ресурсов. Обосновано, что фундаментом построения институциональной модели
построения бизнес-среды инновационного развития производства является обеспечение благоприятного
инвестиционного климата и гарантий защиты прав собственности.
Предложена систематизация направлений, структуры и функций бизнес-среды инновационного развития
предприятий.
Научная новизна результатов исследования. Обоснована и доказана необходимость государственной
поддержки инноваций. Показано, что регулирующим фактором в формировании бизнес-среды инновационного
развития является государственная инновационная политика и рынок, что обеспечивает селективную поддержку
научных идей и инновационных предложений. Доказано, что в условиях динамических изменений внешней среды
внедрение инноваций требует комплексного взаимодействия рыночного регулирования и государственной
поддержки инновационной деятельности.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования
направлены на внедрение инновационной модели страны, которая бы консолидировала усилия науки,
производственных организаций и менеджмента, направленных на комплексное решение проблем формирования
бизнес-среды.
Ключевые слова: инновационная деятельность, бизнес-среда, регулирование, структура, функции.
Gusarinа N.B. THE MAIN DIRECTIONS, STRUCTURE AND FUNCTION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
Purpose The aim of the article is to study of the determinants of the formation of the business environment for
innovation.
Methodology of research. The author used general scientific and special research methods, in particular:
monographic method – when a review of the literature on the research topic; the method of theoretical generalization and
systemic analysis of transformations in the structure of the business environment; abstract and logical method – when
justifying the results and conclusions of the study.
Findings. It is established that the identification of innovation in manufacturing associated with getting brand new
products and implementation of breakthroughs. It is determined that the level of efficiency of business which is
connected with innovations as a means of creating new values, depending on the quality of formation of the business
environment and the principles of partnership and extent of integration of intellectual resources. It is proved that the
Foundation of the establishment of the institutional models of the business environment for innovative development of
production is ensuring a favorable investment climate and guarantees for the protection of property rights. The
systematization of the areas of the structure and function of the business environment of enterprises innovative
development is proposed.
Originality. The necessity of state support of innovations is substantiated and proved. It is shown that the
regulating factor in the formation of the business environment of innovative development is the state innovation policy
and the market, which provides selective support for scientific ideas and innovative proposals. It is proved that in the

246

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 1-2’2018 [73]
Науково-виробничий журнал

conditions of dynamic changes in the external environment, the introduction of innovations requires a comprehensive
interaction of market regulation and state support for innovation.
Practical value. The results of the research are aimed at implementing the country’s innovative model, which
would consolidate the efforts of science, production organizations and management, aimed at a comprehensive solution
to the problems of forming a business environment.
Key words: innovation activity, business environment, regulation, structure, functions.

Мардус Н.Ю. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ БАЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ
Мета. Метою дослідження є компоненти методологічного базису забезпечення розвитку внутрішнього
ринку, які полягають у формуванні методичної, нормативно-правової, інформаційної та оціночної бази
забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є принципи діалектичної логіки та
системного підходу до вирішення проблемних завдань з напряму забезпечення розвитку внутрішнього ринку
товарів. Дослідження ґрунтуються на положеннях сучасної економічної теорії, теорії стратегічного управління,
теорії економічного аналізу, а також на використанні спеціальних методів. Для досягнення мети
використовувались: наукові методи дослідження і емпіричні дослідження.
Результати дослідження. Методична база забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів включає
сукупність принципів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, методичних підходів, без яких сам
процес забезпечення є неможливим, а також методів забезпечення.
Методи забезпечення внутрішнього ринку товарів, які формують методичну базу, визначено як
нормативно-правові, організаційно-технічні та економічні.
У своєї сукупності методична база, нормативно-правова, інформаційна та оціночна база формують
загальну базу забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів.
Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано поняття забезпечення розвитку внутрішнього
ринку товарів, що базується на певній методичній основі та передбачає формування бази забезпечення розвитку
внутрішнього ринку товарів.
Практична значущість результатів дослідження. Створення бази забезпечення розвитку внутрішнього
ринку товарів за рахунок певної методичної, інформаційної та оціночної бази, відповідних умов та необхідних
ресурсів дасть змогу удосконалення здійснення товарно-грошового обігу і захисту внутрішнього ринку від
зовнішніх загроз.
Ключові слова: методи, забезпечення, внутрішній ринок, база забезпечення розвитку, методичні підходи,
принципи.
Мардус Н.Ю. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ТОВАРОВ
Цель. Целью исследования являются компоненты методологического базиса обеспечения развития
внутреннего рынка, заключающиеся в формировании методической, нормативно-правовой, информационной и
оценочной базы обеспечения развития внутреннего рынка товаров.
Методика исследования. Методологической основой исследования являются принципы диалектической
логики и системного подхода к решению задач по направлению обеспечения развития внутреннего рынка
товаров. Исследования основываются на положениях современной экономической теории, теории
стратегического управления, теории экономического анализа и на использовании специальных методов. Для
достижения цели использовались: научные методы исследования и эмпирические исследования.
Результаты исследования. Методическая база обеспечения развития внутреннего рынка товаров
включает совокупность принципов обеспечения развития внутреннего рынка товаров, методических подходов,
без которых сам процесс обеспечения невозможен и методов обеспечения.
Методы обеспечения внутреннего рынка товаров, которые формируют методическую базу, определены
как нормативно-правовые, организационно-технические и экономические.
В своей совокупности методическая база, нормативно-правовая, информационная и оценочная база
формируют общую базу обеспечения развития внутреннего рынка товаров.
Научная новизна результатов исследования. Сформировано понятие обеспечения развития
внутреннего рынка товаров, основанное на определенной методической основе, что предусматривает
формирование базы обеспечения развития внутреннего рынка товаров.
Практическая значимость результатов исследования. Создание базы обеспечения развития
внутреннего рынка товаров за счет определенной методической, информационной и оценочной базы,
соответствующих условий и необходимых ресурсов способствует совершенствованию осуществления товарноденежного обращения и защиты внутреннего рынка от внешних угроз.
Ключевые слова: методы, обеспечения, внутренний рынок, база обеспечения развития, методические
подходы, принципы.
Mardus N.Yu. FORMING THE MAIN COMPONENTS OF THE BASE FOR PROVIDING THE DEVELOPMENT
OF THE DOMESTIC MARKET OF GOODS
Purpose. The purpose of the study is to provide the components of a methodological basis for the development
of the domestic market, which consists in the formation of a methodological, regulatory, information and evaluation basis
for the development of the domestic market of goods.
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Methodology of research. The methodological basis of the research is the principles of dialectical logic and a
systematic approach to solving problems in the direction of ensuring the development of the internal market of goods.
The research is based on the provisions of modern economic theory, the theory of strategic management, the theory of
economic analysis, the use of special methods. To achieve the goal used: scientific research methods and empirical
research.
Findings. The methodological basis for the development of the internal market of goods includes a set of
principles for the development of the internal market of goods, methodological approaches and methods of provision.
Methods of ensuring the internal market of goods form a methodological basis. Methods of ensuring the internal market
of goods are defined as normative, legal, organizational, technical and economic. In its totality, the methodological base,
normative-legal, information and evaluation base form the general basis for the development of the domestic market of
goods.
Originality. The notion of ensuring the development of the domestic commodity market is formed, which is based
on a certain methodical basis and involves the formation of a basis for the development of the internal market of goods.
Practical value. Creation of the basis for development of the internal market of goods at the expense of a certain
methodological, information and evaluation base, appropriate conditions and necessary resources. Creation of a
database will improve the implementation of commodity-money circulation and protect the domestic market from external
threats.
Key words: methods, provision, internal market, developmental basis, methodological approaches, principles.

Дейнега І.О. ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Мета. Узагальнення позитивного досвіду розвинутих країн щодо залучення іноземних студентів до їх
системи надання освітніх послуг, оцінювання насиченості сегменту національного освітнього ринку, що
формується студентами-іноземцями, а також розробка рекомендацій щодо перспектив його розвитку за участі
вітчизняних вищих начальних закладів.
Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі наукові методи: історичний – для
оцінювання насиченості сегменту національного освітнього ринку, що формується студентами-іноземцями;
синтезу – для ідентифікування труднощів та позитивних моментів адаптації іноземної молоді в Україні;
математичної статистики – для оцінювання динаміки частки іноземних студентів у вищих начальних закладах
різних рівнів акредитації.
Результати дослідження. Оцінено значення іноземних студентів у освітній діяльності вищих навчальних
закладів України та світу. Акцентовано увагу на позитивних і негативних моментах навчання іноземців в Україні.
Розглянуто тенденції освітньої міграції у світі.
Наукова новизна результатів дослідження. Визначено, що залучення іноземних студентів на навчання
до вищих навчальних закладів залежить не тільки від ефективності їх комунікаційної діяльності, наукового
потенціалу та репутації, а також і від ефективності рішень місцевих та державних органів влади.
Практична значущість результатів дослідження. Ідентифіковано об’єкти впливу на зростання частки
студентів-іноземців в Україні, що дозволяє розробляти програми їх залучення на навчання у вітчизняні вищі
навчальні заклади.
Ключові слова: освітня міграція, освітні послуги, адаптація іноземних студентів, інтернаціоналізація
освіти, рекрутинг.
Дейнега И.А. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УКРАИНЫ
Цель. Обобщение положительного опыта развитых стран по привлечению иностранных студентов в их
системы предоставления образовательных услуг, оценка насыщенности сегмента национального
образовательного рынка, который формируется студентами-иностранцами, а также разработка рекомендаций
относительно перспектив его развития с участием отечественных высших учебных заведений.
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие научные методы:
исторический – для оценки насыщенности сегмента национального образовательного рынка, который
формируется студентами-иностранцами; синтеза – для идентификации проблем и положительных моментов
адаптации иностранной молодежи в Украине; математической статистики – для оценки динамики доли
иностранных студентов в высших учебных заведениях разных уровней аккредитации.
Результаты исследования. Оценено значение иностранных студентов в образовательной деятельности
высших учебных заведений Украины и мира. Акцентировано внимание на положительных и отрицательных
моментах обучения иностранцев в Украине. Рассмотрены тенденции образовательной миграции в мире.
Научная новизна результатов исследования. Определено, что привлечение иностранных студентов на
обучение в высшие учебные заведения зависит не только от эффективности их коммуникационной
деятельности, научного потенциала и репутации, а также от эффективности решений местных и
государственных органов власти.
Практическая значимость результатов исследования. Идентифицированы объекты влияния на рост
доли студентов-иностранцев в Украине, что позволяет разрабатывать программы их привлечения на обучение в
отечественные вузы.
Ключевые слова: образовательная миграция, образовательные услуги, адаптация иностранных
студентов, интернационализация образования, рекрутинг.
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Deineha I.O. EVALUATION OF OPPORTUNITIES OF EDUCATIONAL MIGRATION FOR DEVELOPMENT OF
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to summarizing the positive experience of developed countries in attracting
foreign students to their system of providing educational services, assessing the saturation of the segment of the national
educational market, which is formed by foreign students, as well as developing recommendations for the prospects of its
development with the participation of domestic higher education institutions.
Methodology of research. In the process of research, the following scientific methods have been used: historical
– to assess the saturation of the segment of the national educational market, which is formed by foreign students;
synthesis – to identify difficulties and positive moments of adaptation of foreign youth in Ukraine; mathematical statistics
– to assess the dynamics of the share of foreign students in higher institutions of primary education at different levels of
accreditation.
Findings. The value of foreign students in the educational activity of higher educational institutions of Ukraine
and the world is evaluated. The emphasis is on the positive and negative aspects of teaching foreigners in Ukraine. The
trends of educational migration in the world are considered.
Originality. It is determined that the attraction of foreign students to study at higher educational institutions
depends not only on the effectiveness of their communication activities, scientific potential and reputation, as well as on
the effectiveness of the decisions of local and state authorities.
Practical value. Objects of influence on the growth of the share of foreign students in Ukraine have been
identified, which allows them to develop programs for their involvement in studies at domestic higher education
institutions.
Key words: educational migration, educational services, adaptation of foreign students, internationalization of
education, recruiting.

Чирак М.В., Чирак І.М. ВПЛИВ ЦІНОВОГО ЧИННИКА НА УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Мета. Дослідження впливу цінового чинника та волатильності цін на світовому ринку сільськогосподарської
продукції на обсяги українського аграрного експорту, виявлення резервів його вартісного зростання і підвищення
результативності.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальні наукові методи, зокрема: методи
теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ та існуючих концепцій волатильності
ціноутворення на світовому аграрному ринку; аналізу і синтезу – для виявлення причин падіння виручки та
розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності української аграрної продукції на світовому ринку;
прогнозування – для визначення можливих світових обсягів продажів зернових культур.
Результати дослідження. Встановлено, що АПК України є більш стійким до впливу негативних чинників
порівняно з іншими експортними галузями економіки. Виявлено, що основною причиною зменшення вартості
експортної виручки від реалізації сільськогосподарської продукції в останні роки є падіння світових цін на зернові
культури. Доведено, що орієнтація експортерів на обмежену кількість найменувань товарних позицій аграрної
продукції в умовах значної волатильності цін є невиправданою.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтована необхідність прискореного розвитку
переробних підприємств з метою підвищення частки продуктів харчування з більш високим вмістом доданої
вартості в українському аграрному експорті.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть
зменшенню ймовірних ризиків і підвищенню ефективності участі українського аграрного сектору у
зовнішньоторговельній діяльності за рахунок збільшення кількості найменувань товарних позицій
агропродовольчої продукції і врахування структурних зрушень у динаміці світового аграрного експорту.
Ключові слова: світовий ринок сільськогосподарської продукції, аграрний сектор, експорт, світові ціни,
цінова волатильність, цінові тренди, цінова рівновага, ринкова кон’юнктура.
Чирак Н.В., Чирак И.Н. ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВОГО ФАКТОРА НА УКРАИНСКИЙ ЭКСПОРТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Цель. Исследование влияния ценового фактора и волатильности цен на мировом рынке
сельскохозяйственной продукции на объемы украинского аграрного экспорта, выявление резервов его
стоимостного роста и повышения результативности.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общие научные методы, в частности:
методы теоретического обобщения – для исследования теоретических основ и существующих концепций
волатильности ценообразования на мировом аграрном рынке; анализа и синтеза – для выявления причин
падения выручки и разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности украинской аграрной
продукции на мировом рынке; прогнозирования – для определения возможных мировых объемов продаж
зерновых культур.
Результаты исследования. Установлено, что АПК Украины является более устойчивым к воздействию
негативных факторов по сравнению с другими экспортными отраслями экономики. Выявлено, что основной
причиной уменьшения стоимости экспортной выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в
последние годы является падение мировых цен на зерновые культуры. Доказано, что ориентация экспортеров на
ограниченное количество наименований товарной позиции аграрной продукции в условиях значительной
волатильности цен является неоправданной.
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Научная новизна результатов исследования. Обоснована необходимость ускоренного развития
перерабатывающих предприятий с целью повышения доли продуктов питания с более высоким содержанием
добавленной стоимости в украинском аграрном экспорте.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут
способствовать уменьшению возможных рисков и повышению эффективности участия украинского аграрного
сектора во внешнеторговой деятельности за счет увеличения количества наименований товарных позиций
агропродовольственной продукции и учета структурных сдвигов в динамике мирового аграрного экспорта.
Ключевые слова: мировой рынок сельскохозяйственной продукции, аграрный сектор, экспорт, мировые
цены, ценовая волатильность, ценовые тренды, ценовое равновесие, рыночная конъюнктура
Chyrak M.V., Chyrak I.M. THE INFLUENCE OF THE PRICE FACTOR ON THE UKRAINIAN EXPORT OF
AGRICULTURAL PRODUCTION
Purpose. The purpose of the article is the research of the influence of price factor and prices volatility at the world
agricultural market on the volumes of Ukrainian agrarian exports, identification of the reserves of its cost increase and
increase the effectiveness.
Methodology of research. In the process of the research, general scientific methods were used, in particular:
theoretical generalization methods – to study the theoretical foundations and existing concepts of pricing volatility in the
global agricultural market; analysis and synthesis methods – to identify the causes of revenue decrease and to develop
measures to increase the competitiveness of Ukrainian agrarian products in the world market; forecasting methods – to
determine the possible global sales of grain crops.
Findings. It is established that the agro industrial complex of Ukraine is more resistant to the influence of
negative factors comparing to other export branches of the economy. It is found that the main reason for the decrease in
the value of export income from the sale of agricultural products in recent years is the fall in world prices for grain crops.
It is proved that the orientation of exporters to a limited number of items of agrarian commodity positions in conditions of
high volatility of prices is unjustified.
Originality. The scientific novelty is to justify the necessity of accelerated development of processing enterprises
in order to increase the share of food products with higher value added in Ukrainian agrarian exports.
Practical value. The results of the study will reduce the probable risks and increase the efficiency of participation
of the Ukrainian agrarian sector in foreign trade activities by increasing the number of items of commodity positions in
agricultural products and taking into account structural changes in the dynamics of world agricultural exports.
Key words: world agricultural market, agrarian sector, export, world prices, price volatility, price trends, price
equilibrium, market conditions

Черкас Н.І. ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ В
УМОВАХ ГІПЕР-ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Мета. Проведення системного аналізу основних викликів конкурентоспроможності країн та їх участі у
глобальних виробничих мережах в умовах гіпер-глобалізації.
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи дослідження,
зокрема: історико-логічний метод (при аналізі змін глобалізації у ХХ та ХХІ ст.), методи аналізу (вивчення
динаміки глобальних потоків), системного аналізу (дослідження структури глобального корпоративного прибутку),
індукції, дедукції, синтезу (при обґрунтуванні викликів міжнародної конкурентоспроможності).
Результати дослідження. У роботі проаналізовано основні ознаки глобалізації ХХ ст. та гіпер-глобалізації
ХХІ ст. Розглянуто динаміку світового експорту товарів, послуг та прямих іноземні інвестиції, що дозволило
визначити тенденції до сповільнення торгівельних потоків внаслідок скорочення ланцюгів постачань.
Проаналізовано структуру глобального корпоративного прибутку, для визначення участі компаній у глобальних
мережах. Детально обґрунтовано основні виклики, що визначають тенденції розвитку глобальних мереж та
ланцюгів вартості в умовах гіпер-глобалізації: промислова революція: цифрові інновації та прагнення до сталого
зростання; реверс інновацій та масова кастомізація; розвиток мікро-мультинаціональних компаній; швидкість та
доступність торгівлі; лібералізація.
Майбутні дослідження даної тематики передбачають емпіричний аналіз чинників міжнародної конкурентоспроможності із урахуванням впливу глобальних мереж виробництва та торгівлі.
Наукова новизна результатів дослідження. Сформульовано та обґрунтовано основні виклики
конкурентоспроможності, які визначаються участю у глобальних мережах виробництва та ланцюгах вартості.
Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження стосуються вирішення
проблем ефективної інтеграції підприємств у глобальні мережі та ланцюги вартості та підвищення їх
конкурентоспроможності. Врахування основних викликів гіпер-глобалізації сприятиме розробці конкурентних
стратегій інтернаціоналізації вітчизняних компаній.
Ключові слова: гіпер-глобалізація; конкурентоспроможність, глобальна мережевізація, ланцюги вартості.
Черкас Н.И. ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ В
УСЛОВИЯХ ГИПЕР-ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Цель. Проведение системного анализа основных вызовов конкурентоспособности стран и их участия в
глобальных производственных сетях в условиях гипер-глобализации.
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы
исследования, в частности: историко-логический метод (при анализе изменений глобализации XX и XXI веков),
методы анализа (изучение динамики глобальных потоков), системного анализа (исследования структуры
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глобального корпоративного прибыли), индукции, дедукции, синтеза (при обосновании вызовов международной
конкурентоспособности).
Результаты исследования. В работе проанализированы основные признаки глобализации ХХ века и
гипер-глобализации XXI века. Рассмотрена динамика мирового экспорта товаров, услуг и прямых иностранных
инвестиций, что позволило определить тенденции к замедлению торговых потоков вследствие сокращения
цепочек поставок. Проанализирована структура глобальной корпоративной прибыли, в значительной мере
определяется участием компаний в глобальных сетях. Подробно обоснованы основные вызовы, определяющие
тенденции развития глобальных сетей и цепей стоимости в условиях гипер-глобализации: (промышленная
революция: цифровые инновации и стремление к устойчивому росту; реверс инноваций и массовая
кастомизация; развитие микро-мультинациональных компаний; скорость и доступность торговли;
либерализация).
Будущие исследования данной тематики предусматривают эмпирический анализ факторов
международной конкурентоспособности с учетом влияния глобальных сетей производства и торговли.
Научная новизна результатов исследования. Сформулированы и обоснованы основные вызовы
конкурентоспособности, которые определяются участием в глобальных сетях производства и цепочках
стоимости.
Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования касаются решения
проблем эффективной интеграции предприятий в глобальные сети и цепочки стоимости и повышения их
конкурентоспособности. Учет основных вызовов гипер-глобализации будет способствовать разработке
конкурентных стратегий интернационализации отечественных компаний.
Ключевые слова: гипер-глобализация; конкурентоспособность, глобальная сетевизация, цепочки
стоимости.
Cherkas N.I. CHALLENGES OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN GLOBAL NETWORKS UNDER
THE CONDITIONS OF HYPER-GLOBALIZATION
Purpose. The study aims to perform a systematic analysis of the main challenges of the countries’
competitiveness and their participation in global production networks under the conditions of hyper-globalization.
Methodology of research. The following scientific methods were applied: the historical-logical method (analyzing
the changes of globalization in the 20th and 21st centuries), methods of analysis (studying the dynamics of global flows),
system analysis (research of the structure of global corporate profits), induction, deduction and synthesis (in
substantiating international competitiveness challenges).
Findings. The paper analyzes the main features of globalization in the 20th century and hyper-globalization in the
21th century. We examine the dynamics of world exports of goods, services and foreign direct investment, which allowed
to determine the tendencies of trade flows slowdown due to the shorter supply chains. The structure of global corporate
profit is analyzed, which is largely determined by the participation of companies in global networks. The main challenges
that determine the trends of global networks and value chains under the conditions of hyper-globalization are explained
in detail: industrial revolution (digital innovations and sustainable growth); innovation reversal and mass customization;
development of micro-multinationals; the speed and accessibility of trade; liberalization.
The future research directions suppose an empirical analysis of the international competitiveness’s factors, taking
into account the influence of global production and trade networks.
Originality. The main challenges of competitiveness, determined by participation in global production networks
and value chains, are formulated and substantiated.
Practical value. The research results address the problems of effective enterprises’ integration into global
networks and value chains and their competitiveness increase. Considering the main challenges of hyper-globalization
will contribute to the development of competitive internationalization strategies of domestic companies.
Key words: hyper-globalization; competitiveness, global networking, value chains.

Гойсюк Л.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РІПАКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Мета. Аналіз виробництва ріпаку та кользи в Україні та світі, оцінка рівня ціни та її впливу на прибутковість
вирощування досліджуваних культур.
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались наступні методи: аналізу і синтезу
(для вивчення об’єкта дослідження), абстрактно-логічний (для формулювання висновків і узагальнень), а також
картографічний метод (для оцінки темпів спадання площі, з якої зібрано ріпак та кользу).
Результати дослідження. Проведено порівняльний аналіз площі збирання та обсягів виробництво ріпаку і
кользи у провідних країнах світу та Україні. Розраховано та проаналізовано динаміку зміни площі, з якої зібрано
ріпак і кользу. Встановлено, що завдяки оптимальному розташуванню посівів можна суттєво підвищувати
середній рівень урожайності і збільшувати обсяг продукції на менших площах посіву культури.
Визначено, що шляхом здійснення ефективної маркетингової діяльності можна підвищувати ціну реалізації
ріпаку та кользи та забезпечувати високий рівень рентабельності вирощування даних культур, оскільки вони
відіграють важливу роль у вирішенні продовольчих проблем, проблем кормового виробництва та проблем,
пов’язаних із забезпеченням пальним у країнах світу.
Наукова новизна результатів дослідження. Проведено оцінку виробництва ріпаку в Україні та світі, на
основі якої наведено мотивуючі фактори виробництва досліджуваних культур. Встановлено, що одним із
основних мотивуючих факторів виробництва продукції була висока ціна реалізації.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати досліджень є підґрунтям для
підвищення попиту та пропозиції на ринку ріпаку.
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Ключові слова: ріпак, кольза, попит, пропозиція, темп приросту, ціна реалізації.
Гойсюк Л.В. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАПСА В УКРАИНЕ И МИРЕ
Цель исследования. Анализ производства рапса и кользы в Украине и мире, оценка уровня цены и ее
влияния на прибыльность выращивания исследуемых культур.
Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: анализа и
синтеза (для изучения объекта исследования), абстрактно-логический (для формулировки выводов и
обобщений), а также картографический метод (для оценки темпов падения площади, с которой собрано рапс и
кользу).
Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ площади сбора и объемов производство
рапса и кользы в ведущих странах мира и Украины. Вычислена и проанализирована динамика изменения
площади, с которой собраны рапс и кольза. Установлено, что благодаря оптимальному расположению посевов
можно существенно повышать средний уровень урожайности и увеличивать объем продукции на меньших
площадях посева культуры.
Определено, что путем осуществления эффективной маркетинговой деятельности можно повышать цену
реализации рапса и кользы, и обеспечивать высокий уровень рентабельности выращивания данных культур,
поскольку они играют важную роль в решении продовольственных проблем, проблем кормового производства и
проблем, связанных с обеспечением горючим в странах мира.
Научная новизна результатов исследования. Проведена оценка производства рапса в Украине и мире,
на основе которой приведены мотивирующие факторы производства исследуемых культур. Установлено, что
одним из основных мотивирующих факторов производства продукции была высокая цена реализации.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследований
являются основой для повышения спроса и предложения на рынке рапса.
Ключевые слова: рапс, кольза, спрос, предложение, темп прироста, цена реализации.
Hoisiuk L.V. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RAPE MARKET IN UKRAINE AND IN THE WORLD
Purpose. The aim of the article is the analysis of rape and colza production in Ukraine and the world, estimation
of price level and its impact on the profitability of cultivation of investigated crops.
Methodology of research. The following methods are used in the process of research: analysis and synthesis
(for studying the object of the study), abstract and logical (for the formulation of conclusions and generalizations), as well
as a cartographic method (to estimate the rate of decline of the area from which the rape and corn are harvested).
Findings. A comparative analysis of the harvest area and volumes of rape and colza production in the leading
countries of the world and Ukraine is conducted. The dynamics of the area change from which rape and corn are
harvested is calculated and analyzed. It has been established that due to the optimal crop location, it is possible to
increase significantly the average yield and increase the volume of production on smaller areas of cropping.
It has been determined that through effective marketing activities, it is possible to increase the price of rape and
colza sales and ensure a high level of profitability for cultivating these crops as they play an important role in solving food
problems, problems of fodder production and problems connected with fuel supply in the countries of the world.
Scientific novelty. The estimation of rapeseed production in Ukraine and the world is carried out, on the basis of
which the motivating factors of production of the studied crops are presented. It is established that one of the main
motivating factors of production is the high selling price.
Practical significance. The obtained research results are the basis for increasing the demand and supply of
rapeseed.
Key words: rape, colza, demand, supply, growth rate, sale price.

Майовець Я.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Мета. Дослідити сучасний стан і визначити напрямки інноваційного розвитку аграрної економіки України.
Виявити чинники, які забезпечують ефективність інноваційних заходів з допомогою методу таксономічного
аналізу.
Методика дослідження. Методологічну основу наукової статті становить сукупність методів, способів і
прийомів наукового аналізу, зокрема методів аналізу і синтезу, єдності історичного і логічного, порівняння,
статистичні та графічні методи. Використання методу таксономічного аналізу дало змогу виявити ступінь
інноваційності сучасного аграрного підприємництва в Україні.
Результати дослідження. Встановлено, що ефективність є кінцевою метою діяльності аграрного
підприємницького сектору. Визначено, що якщо в результаті використання інновацій збільшується виробництво,
це засвідчує його ефективність і навпаки.
Обґрунтовано тезу про те, що зростання виробництва завжди пов’язане з використанням у певній
комбінації наявного інноваційного інструменту, зокрема: техніки і ресурсозберігаючих технологій, структури
виробництва, кадрів, здатних до креативного інноваційного мислення, досконаліших управлінських та
організаційних методів і прийомів тощо. Зроблено висновок про те, що ефект синергізму використання
інноваційних складових буде більшим від простої арифметичної суми окремих його частин.
Проаналізовано існуючі в українській економічній науці дискусії щодо впливу на ефективність
агровиробника малозначущих, на перший погляд, однак значимих щодо впливу на кінцевий результат аграрного
бізнесу інноваційних заходів: зберігання агропродукції, терміни реалізації, логістика тощо. Підвищення
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ефективності існуючого ресурсного потенціалу розглядається як чинник стратегічних можливостей підвищення
конкурентоспроможності підприємств.
Досліджено роль інновацій в розвитку аграрного підприємництва в Україні. Звернуто увагу на можливі
побічні негативні наслідки, які пов’язані з прагненням агровиробників до вищої ефективності. На прикладі
виробництва генетично-модифікованих агропродуктів простежено суперечливість інноваційного розвитку
вітчизняного аграрного підприємництва.
Звернуто увагу на посилення впливу організаційно-управлінських інновацій на підвищення ефективності
аграрного підприємництва. Вказано на вагомість переміщення центру ваги інноваційного управління з етапу
виробництва до етапу проектування, що дозволяє до мінімуму звести непередбачувані витрати.
Проаналізовано відмінності у визначенні ефективності інноваційних заходів у різних сферах
агровиробництва. Особливу увагу звернуто на його залежність від технічних, технологічних та організаційноекономічних інновацій.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що ефективність інноваційної діяльності в
аграрному секторі України проаналізована на основі методу таксономічного аналізу. Його перевагою є
використання багатовимірних економічних об’єктів, які описуються значним спектром показників. Це дозволило
упорядкувати багатомірність такої категорії, як інноваційний розвиток аграрного підприємництва відносно
нормативного вектору-еталону.
Практична значущість результатів дослідження. Аналіз динаміки показників розвитку фермерських
господарств Львівської області дозволив виявити ступінь їх інноваційності і врахувати виявлені тенденції у
практичній діяльності.
Ключові слова: інноваційні інструменти, інноваційний потенціал, ефективність, форми господарювання,
організаційно-управлінські інновації, метод таксономічного аналізу.
Майовець Я.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
Цель. Исследовать современное состояние и определить направления инновационного развития
аграрной экономики Украины. Выявить факторы, которые обеспечивают эффективность инновационных
мероприятий с использованием метода таксономического анализа.
Методика исследования. Методологическую основу научной статьи составляет совокупность методов,
способов и приемов научного анализа, в частности методов анализа и синтеза, единства исторического и
логического, сравнение, статистические и графические методы. Использование метода таксономического
анализа позволило выявить степень инновационности современного аграрного предпринимательства в Украине.
Результаты исследования. Установлено, что эффективность является конечной целью деятельности
аграрного предпринимательского сектора. Определено, что если в результате использования инноваций
увеличивается производство, это свидетельствует о его эффективности и наоборот.
Обоснованно тезис о том, что рост производства всегда связано с использованием в определенной
комбинации имеющегося инновационного инструмента, в частности: техники и ресурсосберегающих технологий,
структуры производства, кадров, способных к креативному инновационного мышления, совершенных
управленческих и организационных методов и приемов и тому подобное. Сделан вывод о том, что эффект
синергизма использования инновационных составляющих будет больше простой арифметической суммы
отдельных его частей.
Проанализированы существующие в украинской экономической науке дискуссии о влиянии на
эффективность агропроизводителя малозначимых, на первый взгляд, однако значимых по влиянию на конечный
результат аграрного бизнеса инновационных мероприятий: хранение агропродукции, сроки реализации,
логистика и тому подобное. Повышение эффективности существующего ресурсного потенциала
рассматривается как фактор стратегических возможностей повышения конкурентоспособности предприятий.
Исследована роль инноваций в развитии аграрного предпринимательства в Украине. Обращено внимание
на возможные побочные негативные последствия, связанные со стремлением агропроизводителей к высокой
эффективности. На примере производства генетически модифицированных агропродуктов прослеживается
противоречивость инновационного развития отечественного аграрного предпринимательства.
Обращено внимание на усиление влияния организационно-управленческих инноваций на повышение
эффективности аграрного предпринимательства. Указана значимость перемещения центра тяжести
инновационного управления с этапа производства до этапа проектирования, что позволяет свести до минимума
непредвиденные расходы.
Проанализированы различия в определении эффективности инновационных мероприятий в различных
сферах агропроизводства. Особое внимание обращено на его зависимость от технических, технологических и
организационно-экономических инноваций.
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что эффективность инновационной
деятельности в аграрном секторе Украины проанализирована на основе метода таксономического анализа. Его
преимуществом является использование многомерных экономических объектов, которые описываются
значительным спектром показателей. Это позволило упорядочить многомерность такой категории, как
инновационное развитие аграрного предпринимательства относительно нормативного вектора-эталона.
Практическая значимость результатов исследования. Анализ динамики показателей развития
фермерских хозяйств Львовской области позволил выявить степень их инновационности и учесть выявленные
тенденции в практической деятельности.
Ключевые слова: инновационные инструменты, инновационный потенциал, эффективность, формы
хозяйствования, организационно-управленческие инновации, метод таксономического анализа.
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Mayovets Ya.M. RESEARCH OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN
ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to explore the current state and determine the directions of innovative
development of the agrarian economy of Ukraine; to identify the factors that provide the effectiveness of innovative
measures with the help of taxonomic analysis method.
Methodology of research. The methodological basis of a scientific article is a set of methods and techniques of
scientific analysis, in particular methods of analysis and synthesis, unity of historical and logical, comparison, statistical
and graphical methods. Using the method of taxonomic analysis has allowed to reveal the degree of innovation of
modern agrarian entrepreneurship in Ukraine.
Findings. It has been established that efficiency is the ultimate goal of the agrarian business sector. It is
determined that if as a result of the use of innovations production is increased, this confirms its efficiency and vice versa.
The thesis is based on the fact that the growth of production is always connected with the use of a certain
combination of the existing innovative tool, in particular: technology and resource-saving technologies, production
structures, personnel capable of creative innovative thinking, improved management and organizational methods and
techniques, etc. It is concluded that the synergy effect of the use of innovative components will be greater than the
simple arithmetic sum of its individual parts.
The existing discussions in the Ukrainian economic sciences on the impact on the effectiveness of the agroproducer are insignificant, at first glance, but significant in relation to the impact on the final result of agrarian business of
innovative measures: storage of agricultural products, timing of implementation, logistics, etc. Increasing the efficiency of
existing resource potential is considered as a factor in strategic opportunities for increasing the competitiveness of
enterprises.
The role of innovations in the development of agrarian entrepreneurship in Ukraine is explored. The attention is
drawn to possible negative side effects associated with the desire of agricultural producers to achieve a higher level of
efficiency. On the example of the production of genetically modified agricultural products, a contradiction in the innovative
development of domestic agricultural business is traced.
The attention is paid to strengthening the influence of organizational and managerial innovations on increasing
the efficiency of agrarian entrepreneurship. It is pointed out the importance of moving the center of gravity of innovation
management from the production stage to the design stage, which minimizes unpredictable costs.
The differences in determining the effectiveness of innovative measures in various spheres of agricultural
production are analyzed. Particular attention is paid to his dependence on technical, technological and organizational
and economic innovations.
Originality. The scientific novelty of the research results is that the effectiveness of innovation in the agrarian
sector of Ukraine is analyzed on the basis of the taxonomic analysis method. Its advantage is the use of
multidimensional economic objects, which are described by a large spectrum of indicators. This allowed to streamline the
multidimensionality of such a category as the innovative development of agrarian entrepreneurship relative to the
standard vector of the standard.
Practical value. The analysis of the dynamics of indicators of the development of farms in the Lviv region allowed
to reveal the degree of their innovation and take into account the identified trends in practical activities.
Key words: innovative tools, innovative potential, efficiency, forms of management, organizational and
managerial innovations, method of taxonomic analysis.

Завертаний Д.В. ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Мета. Дослідження методологічних аспектів при формуванні динамічних конкурентних стратегій
підприємств хлібопекарської галузі України.
Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження склали концепції стратегічного
менеджменту та методологія конкурентоспроможності, результати фундаментальних вітчизняних і закордонних
досліджень з проблем формування динамічних конкурентних стратегій. Дослідження базувалося на використанні
таких методів: системного підходу – для вивчення зв’язків між методологічними аспектами формування
динамічних конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств; теоретичного узагальнення і порівняння – для
розвитку понятійного апарату. Використання причино-наслідкового методу дозволило зробити висновок про те,
що у зв’язку із наявністю загальних методологічних принципів і окремих методологічних принципів ми можемо
виділити чотири методологічних проблеми формування динамічних конкурентних стратегій підприємств
хлібопекарської галузі.
Результати дослідження. Досліджено методологічні аспекти формування динамічних конкурентних
стратегій підприємств хлібопекарської галузі України. Встановлено, що у сучасних умовах зростає роль і значення
дослідження методології формування та оцінки динамічної конкурентної стратегії хлібопекарських підприємств.
Проведено аналіз тенденцій розвитку хлібопекарської галузі України, чинників впливу, причинно-наслідкових
зв’язків і наслідків змін, що відбуваються в галузі. Сформовано чітке уявлення щодо кон’юнктури підприємств
хлібопекарської галузі. Визначено пріоритетні напрями подальшого розвитку методології формування
конкурентної стратегії.
Наукова новизна результатів дослідження. Досліджено особливості формування, а також виділено
методологічні проблеми розробки динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприяють
формуванню динамічних конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі та удосконаленню
понятійного апарату методології конкурентоспроможності хлібопекарської галузі.
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Завертаный Д.В. ФОРМИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Цель. Исследование методологических аспектов при формировании динамических конкурентных
стратегий предприятий хлебопекарной отрасли Украины.
Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили концепции
стратегического менеджмента и методология конкурентоспособности, результаты фундаментальных
отечественных и зарубежных исследований по проблемам формирования динамических конкурентных стратегий.
Исследование базировалось на использовании следующих методов: системного подхода – для изучения связей
между методологическими аспектами формирования динамических конкурентных стратегий хлебопекарных
предприятий; теоретического обобщения и сравнения – для развития понятийного аппарата. Использование
причинно-следственной метода позволило сделать вывод о том, что в связи с наличием общих
методологических принципов и отдельных методологических принципов мы можем выделить четыре
методологических проблемы формирования динамических конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной
отрасли.
Результаты исследования. Исследованы методологические аспекты формирования динамических
конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной отрасли Украины. Установлено, что в современных
условиях возрастает роль и значение исследования методологии формирования и оценки динамической
конкурентной стратегии хлебопекарных предприятий. Проведен анализ тенденций развития хлебопекарной
отрасли Украины, факторов влияния, причинно-следственных связей и последствий, происходящих в отрасли.
Сформировано четкое представление о конъюнктуре предприятий хлебопекарной отрасли. Определены
приоритетные направления дальнейшего развития методологии формирования конкурентной стратегии.
Научная новизна результатов исследования. Исследованы особенности формирования, а также
выделены методологические проблемы разработки динамических конкурентных стратегий предприятий
хлебопекарной отрасли Украины.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования
способствуют формированию динамических конкурентных стратегий предприятий хлебопекарной отрасли и
совершенствованию понятийного аппарата методологии конкурентоспособности хлебопекарной отрасли.
Ключевые слова: формирования конкурентной стратегии, динамическая конкурентная стратегия,
конкурентоспособность, хлебопекарная отрасль, методология.
Zavertany D.V. FORMATION OF THE DYNAMIC COMPETITIVE STRATEGIES OF BAKERY INDUSTRY
ENTERPRISES: METHODOLOGICAL ASPECTS
Purpose. The aim of the article is to study of methodological aspects in the formation of dynamic competitive
strategies of enterprises of the bakery industry of Ukraine.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research has been based on the
concepts of strategic management and the methodology of competitiveness, the results of fundamental domestic and
foreign researchers on the problems of the formation of dynamic competitive strategies. The study has been based on
the use of the following methods: a systematic approach – to study the links between the methodological aspects of the
formation of dynamic competitive strategies for bakery enterprises; theoretical generalization and comparison – for the
development of the conceptual apparatus. The use of the cause-and-effect method led to the conclusion that in
connection with the existence of general methodological principles and certain methodological principles, we can
distinguish four methodological problems in the formation of dynamic competitive strategies for the bakery industry.
Findings. The methodological aspects of formation of dynamic competitive strategies of enterprises of the bakery
industry of Ukraine have been investigated. It has been established that in modern conditions the role and importance of
the research of the methodology of formation and evaluation of the dynamic competitive strategy of bakery enterprises is
growing. The analysis of trends in the development of the bakery industry of Ukraine, factors of influence, cause-effect
relationships and consequences of the development in the industry have been analyzed. A clear understanding of the
situation in the bakery industry has been formed. Priority directions for the further development of the methodology of
competitive strategy formation have been determined.
Originality. The features of formation as well as the methodological problems of development of dynamic
competitive strategies for the bakery industry of Ukraine have been studied.
Practical. The obtained results of the research contribute to the formation of dynamic competitive strategies for
the bakery industry and to the improvement of the conceptual apparatus of the competitiveness methodology of bread
and bakery industry.
Key words: formation of competitive strategy, dynamic competitive strategy, competitiveness, bakery industry,
methodology.

Мних О.Б., Сапотніцька Н.Я. ПОЯВА НОВИХ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ КОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Мета. Дослідження передумов ефективної конкуренції, як рушійної сили ділової активності і розвитку
інноваційної діяльності експортерів в умовах глобалізації бізнесу і розширення економічного простору дії зон
вільної торгівлі.
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Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вчених та
дослідників, нормативні акти та закони України, що регулюють питання формування інноваційної економіки.
В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи при аналізі тенденцій і стратегії
розвитку українського експорту та імпорту товарів і послуг в умовах розширення зон вільної торгівлі.
Результати дослідження. Охарактеризовано тенденції розвитку українського експорту та імпорту товарів і
послуг в умовах розширення зон вільної торгівлі. Побудовано тренди для відображення темпів зміни обсягів
експорту і досліджена кореляція між зростанням експорту і зміною конкурентних позицій України на світових
ринках. Визначено, що діяльність українських експортерів корелює із рівнем активності ділового підприємництва в
країні. Встановлено причини низької ефективності експортної політики держави.
Наукова новизна результатів дослідження. Побудована на основі теорії Й. Шумпетера загальна
змістовна модель, що відображає взаємозв’язки у розвитку ефективної конкуренції і ділового партнерства в нових
умовах міжнародного ринкового середовища і розширення зон вільної торгівлі українськими товарами.
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження представляють умови
для ефективної конкуренції, що базуються на поєднанні важелів державного регулювання та інструментів
ринкового механізму, та відкривають нові напрямки наукових досліджень інноваційного розвитку і джерела
ресурсного забезпечення зростання експортного потенціалу інноваційно активних підприємств.
Ключові слова: конкуренція, ефективна конкуренція, експорт, імпорт, експортний потенціал, інновації,
ринок.
Мных О.Б., Сапотницкая Н.Я. ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УКРАИНСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Цель. Исследование предпосылок эффективной конкуренции, как движущей силы деловой активности и
развития инновационной деятельности экспортеров в условиях глобализации бизнеса и расширения
экономического пространства действия зон свободной торговли.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются научные
труды ученых и исследователей, нормативные акты и законы Украины, регулирующие вопросы формирования
инновационной экономики.
В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы при анализе тенденций и
стратегии развития украинского экспорта и импорта товаров и услуг в условиях расширения зон свободной
торговли.
Результаты исследования. Охарактеризованы тенденции развития украинского экспорта и импорта
товаров и услуг в условиях расширения зон свободной торговли. Построены тренды для отображения темпов
изменения объемов экспорта и исследована корреляция между ростом экспорта и изменением конкурентных
позиций Украины на мировых рынках. Определено, что деятельность украинских экспортеров коррелирует с
уровнем активности делового предпринимательства в стране. Установлены причины низкой эффективности
экспортной политики государства.
Научная новизна результатов исследования. Построена на основе теории Й. Шумпетера общая
содержательная модель, которая отображает взаимосвязи в развитии эффективной конкуренции и делового
партнерства в новых условиях международной рыночной среды и расширение зон свободной торговли
украинскими товарами.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования
представляют условия для эффективной конкуренции, основанные на сочетании рычагов государственного
регулирования и инструментов рыночного механизма, и открывают новые направления научных исследований
инновационного развития и источники ресурсного обеспечения роста экспортного потенциала инновационно
активных предприятий.
Ключевые слова: конкуренция, эффективная конкуренция, экспорт, импорт, экспортный потенциал,
инновации, рынок.
Mnykh O.B., Sapotnitska N.Ya. APPEARANCE OF NEW EXPORT FEATURES OF UKRAINIAN
ENTERPRISES ON INTERNATIONAL COMPETITIVE MARKETS AS A STRATEGIC PRIORITY FOR FORMATION
OF INNOVATIVE ECONOMY
Purpose. Investigation of the preconditions of effective competition as the driving force of business activity, the
development of innovative activity of exporters in the conditions of globalization of business and expansion of the
economic space of free trade zones.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of
scientists and researchers, normative acts and laws of Ukraine which governing the formation of an innovative economy.
In the course of the research, general scientific and special methods were used by the analysis of trends and
strategies for the development of Ukrainian exports and imports of goods and services in the context of the expansion
free trade zones.
Findings. The tendencies of Ukrainian export and import of goods and services in the conditions of the expansion
of free trade zones are described. Trends have been constructed to displaying the rate of change in export volumes and
the correlation has been researched between the growth of exports and the change of Ukraine’s competitive position in
world markets. It is determined that the activity of Ukrainian exporters correlates with the level of activity of business
entrepreneurship in the country. The reasons for the low efficiency of the export policy of the state are established.
Originality. Based on the theory of J. Schumpeter, a general content model is constructed that reflects the
interconnections in the development of effective competition and business partnership in the new conditions of the
international market environment and the expansion of free trade zones with Ukrainian goods.
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Practical value. The obtained results of the research represent the conditions for effective competition which are
based on the combination of state regulation and instruments of the market mechanism, and reveal new directions of
scientific research of innovative development and source of resource support for growth of export potential of innovative
enterprises.
Key words: competition, effective competition, export, import, export potential, innovations, market.

Білявський В.М., Власенко В.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Обґрунтування концептуальних засад впровадження системи управління якістю, як фактору
підвищення конкурентоспроможності виробництва промислової продукції на вітчизняних підприємствах.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення та
порівняння, аналізу та синтезу (для обґрунтування сутності управління якістю виробничого підприємства, для
визначення основних складових імплементації системи управління якістю та її впливу на інвестиційну
привабливість підприємства), графічний метод (для наочного відображення результатів дослідження),
стратегічного прогнозування (при визначенні стратегічних напрямів щодо підвищення конкурентоспроможності
підприємства), логічний метод (для теоретичних узагальнень і формування висновків дослідження).
Результати дослідження. Структуровано систему управління якості, яка дозволяє керівництву
підприємства вжити заходів з побудови ефективного організаційного та оперативного процесу. Досліджено
основні науково-теоретичні засади вдосконалення системи управління якістю, що дозволяє підвищити
конкурентоспроможність підприємства. Розроблено план заходів із удосконалення системи якості виробництва
промислової продукції, які характеризують сучасний стан розвитку вітчизняних підприємств.
Наукова новизна результатів дослідження. Спроектовано модель процесу взаємодії із замовником
промислової продукції підприємства, що дозволяє керівництву вжити заходів щодо побудови ефективної системи
управління якості.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можна розглядати,
як один із прикладів пошуку шляхів дослідження системи управління якості виробничого підприємства, що надалі
буде використовуватися для створення об’єктивних передумов та методологічного підґрунтя подальшого
дослідження заданої проблематики.
Ключові слова: система управління якістю, підвищення конкурентоспроможності, промислова продукція,
виробниче підприємство.
Белявский В.Н., Власенко В.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Обоснование концептуальных основ внедрения системы управления качеством, как фактора
повышения конкурентоспособности производства промышленной продукции на отечественных предприятиях.
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы теоретического обобщения и
сравнения, анализа и синтеза (для обоснования сущности управления качеством производственного
предприятия, для определения основных составляющих имплементации системы управления качеством и ее
влияния на инвестиционную привлекательность предприятия), графический метод (для наглядного отображения
результатов исследования), стратегического прогнозирования (при определении стратегических направлений по
повышению конкурентоспособности предприятия), логический метод (для теоретических обобщений и
формирования выводов исследования).
Результаты исследования. Структурировано систему управления качеством, которая позволяет
руководству предприятия принять меры по построению эффективного организационного и оперативного
процесса. Исследованы основные научно-теоретические основы совершенствования системы управления
качеством, которая позволяет повысить конкурентоспособность предприятия. Разработан план мероприятий по
усовершенствованию системы качества производства промышленной продукции, характеризующих современное
состояние отечественных предприятий.
Научная новизна результатов исследования. Спроектирована модель процесса взаимодействия с
заказчиком промышленной продукции предприятия, которая позволяет руководству принять меры по построению
эффективной системы управления качеством.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования можно
рассматривать как один из примеров поиска путей исследования, системы управления качеством
производственного предприятия, которые в дальнейшем будет использоваться для создания объективных
предпосылок и методологической основы дальнейшего исследования заданной проблематике.
Ключевые слова: система управления качеством, повышение конкурентоспособности, промышленная
продукция, производственное предприятие.
Biliavskyi V.M., Vlasenko V.V. CONCEPTUAL BASES OF IMPLEMENTATION BY THE QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM OF A PRODUCTION ENTERPRISE
Purpose. The aim of the article is to substantiation of conceptual bases of introduction of a quality management
system as a factor of increasing the competitiveness of industrial production at domestic enterprises.
Methodology of research. In the process of research, the methods of theoretical generalization and comparison,
analysis and synthesis (for substantiating the essence of quality management of production enterprise, for determining
the main components of the implementation by the quality management system and its impact on the investment
attractiveness of the enterprise), a graphical method (for visualizing the research results) forecasting (in determining
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strategic directions for increasing the competitiveness of the enterprise), the logical method (for theoretical
generalizations, and the formation of research conclusions).
Results of researches. The quality management system is structured, which allows the company’s management
to take measures to build an effective organizational and operational process. The main scientific and theoretical bases
of perfection of the quality management system are researched, which allows to increase the competitiveness of the
enterprise. A plan of measures was developed to improve the quality system of industrial production, characterizing the
current state of domestic enterprises.
Originality. The model of the process of interaction with the customer of industrial products of the enterprise is
designed, which allows management to take measures to build an effective quality management system.
Practical value. The obtained results of the research can be considered as one of the examples of the search for
research ways, the quality management system of a production enterprise, which will later be used to create objective
prerequisites and a methodological basis for further research on the given problems.
Key words: quality management system, increase of competitiveness, industrial products, production enterprise.

Грабчак В.І. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Визначення особливостей процесу управління репутацією торговельних підприємств та
встановлення його взаємозв’язку з інноваційним розвитком. Обґрунтування відповідних концептуальних положень
а також розробка рекомендацій щодо підвищення ролі репутаційного менеджменту в умовах швидких
технологічних змін.
Методика дослідження. В процесі дослідження: застосовувалися положення теорії і практики
інноваційного розвитку та теорії організації методологічних засад; використовувалися розроблені та обґрунтовані
концептуальні підходи, методи аналогії та структуризації цілей. Використовувалися методи узагальнення для
виявлення особливостей управління репутацією підприємства та розробки пропозицій щодо формування системи
управління репутацією торговельного підприємства як складової інноваційного розвитку.
Результати дослідження. Розроблено концептуальну модель взаємозв’язку управління інноваційним
розвитком підприємства з процесом формування репутації з врахуванням принципів сучасного менеджменту та
інноватики. Обґрунтовано положення стосовно того, що репутацію, на відміну від іміджу, слід вважати
економічною категорією, так як вона суттєво впливає на привабливість компанії для інвесторів, підвищує її
капіталізацію, дозволяє збільшити дохід, забезпечує сильніші позиції при виході на нові ринки. Розкрито
особливості та роль управління репутацією в мережі Інтернет (online reputation management) як ефективної
управлінської технології, завдяки якій відбувається формування позитивного образу компанії в бізнесі.
Розроблено концептуальну модель управління репутацією торговельного підприємства та запропоновано
розглядати її як організаційну інновацію, спрямовану на модернізацію загальної структури підприємства за
допомогою використання сучасних методів управління відповідно до вимог міжнародних стандартів. Здійснено
розробку рекомендацій стосовно напрямів підвищення ефективності інноваційної політики при формуванні
сучасної системи управління репутацією.
Наукова новизна результатів дослідження. Визначені та обґрунтовані концептуальні засади та
поглиблені науково-теоретичні та практичні положення формування процесу управління репутацією торговельних
підприємств з урахуванням принципів їх застосування в умовах актуалізації питань інноваційного розвитку.
Практична значущість результатів дослідження. Використання розроблених положень допоможе
керівництву підприємств результативно організовувати процес управління репутацією з дотриманням чітко
встановлених принципів та алгоритмів, дозволить зацікавити і зберегти інвесторів, клієнтів, постачальників та
кваліфікований персонал; підтримувати фінансову стійкість, отже бути більш конкурентоспроможними.
Ключові слова: торговельне підприємство, інноваційний розвиток, репутація, концептуальний підхід.
Грабчак В.И. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ ТОРГОВЫХ
КОМПАНИЙ
Цель. Определение особенностей процесса управления репутацией торговых предприятий и
установления его взаимосвязи с инновационным развитием. Обоснование соответствующих концептуальных
положений, а также разработка рекомендаций по повышению роли репутационного менеджмента в условиях
быстрых технологических изменений.
Методика исследования. В процессе исследования: применялись положения теории и практики
инновационного развития и теории организации методологических основ; использовались разработанные и
обоснованные концептуальные подходы, методы аналогии и структуризации целей. Использовались методы
обобщения для выявления особенностей управления репутацией предприятия и разработки предложений по
формированию системы управления репутацией торгового предприятия как составляющей инновационного
развития.
Результаты исследования. Разработана концептуальная модель взаимосвязи управления
инновационным развитием предприятия с процессом формирования репутации с учетом принципов
современного менеджмента и инноватики. Обосновано положение о том, что репутацию, в отличие от имиджа,
следует считать экономической категорией, так как она существенно влияет на привлекательность компании для
инвесторов, повышает ее капитализацию, позволяет увеличить доход, обеспечивает более сильные позиции при
выходе на новые рынки. Раскрыты особенности и роль управления репутацией в сети Интернет (online reputation
management) как эффективной управленческой технологии, благодаря которой происходит формирование
положительного образа компании в бизнесе. Разработана концептуальная модель управления репутацией
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торгового предприятия и предложено рассматривать ее как организационную инновацию, направленную на
модернизацию общей структуры предприятия посредством использования современных методов управления в
соответствии с требованиями международных стандартов. Осуществлена разработка рекомендаций
относительно направлений повышения эффективности инновационной политики при формировании
современной системы управления репутацией.
Научная новизна результатов исследования. Определены и обоснованы концептуальные основы и
углубленные научно-теоретические и практические положения формирования процесса управления репутацией
торговых предприятий с учетом принципов их применения в условиях актуализации вопросов инновационного
развития.
Практическая значимость результатов исследования. Использование разработанных положений
поможет руководству предприятий результативно организовывать процесс управления репутацией с
соблюдением четко установленных принципов и алгоритмов, позволит заинтересовать и сохранить инвесторов,
клиентов, поставщиков и квалифицированный персонал поддерживать финансовую устойчивость,
следовательно, быть более конкурентоспособными.
Ключевые слова: торговое предприятие, инновационное развитие, репутация, концептуальный подход.
Hrabchak V.I. INNOVATIVE ASPECTS OF MANAGEMENT CONCEPT BY THE REPUTATION OF TRADE
ENTERPRISES
Purpose. The aim of the article is to determine the peculiarities of the management process by the reputation of
trade enterprises and to establish its interconnection with innovation development. Conceptual provisions substantiation
relevant, as well as the recommendations creation of improving the reputation management role in a rapid technological
change context.
Methodology of research. The following methods are used in the research process: methodology included
provisions application of the theory and practice of innovation development and the theory of organization as
methodological principles; developed and substantiated conceptual approaches are also used. Methods of analogy and
goals structuring, generalization are used to identify the features of managing the enterprise reputation and developing
proposals for the formation of a reputation management system for a trading company as a component of development
innovation.
Findings. The results of research presents the developed enterprise innovative development management
interconnection conceptual model with the formation process and reputation providing taking into account a modern
management and innovation principles. It is substantiated that reputation, unlike the image, should be considered as
more economical than social category, as it significantly influences the attractiveness of the company for investors,
increases its capitalization, allows to increase the income, provides stronger positions on the way of new markets. The
peculiarities and role of online reputation management as an effective management technology through which the
formation of the company positive image in business takes place are revealed in the article. Practical experience shows
that the goods and services choosing process, modern consumers (clients) are increasingly resorting not to the advice of
relatives, but to various reviews on Internet resources.
Originality. The research scientific novelty is to determine and substantiate the conceptual foundations and to
deepen the scientific, theoretical and practical provisions for the trading enterprises reputation managing process
formation, considering the principles of their application in the context of innovative development issues actualization.
Practical value. The use of the developed provisions in practice will help the leadership of enterprises to
effectively organize the reputation management process with strictly defined principles and algorithms, and will allow the
investors, customers, suppliers and qualified stuff to be interested and retained; to maintain the financial stability, and a
hence to be more competitive.
Key words: trade enterprise, innovative development, reputation, reputation management, conceptual approach.

Шкільняк
М.М.
КРИТЕРІЇ
ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
КОМУНАЛЬНОЮ
ВЛАСНІСТЮ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Мета. Дослідження та визначення критеріїв ефективного управління комунальною власністю
територіальних громад.
Методика дослідження. Інформаційною базою дослідження є положення економічної теорії, Закони
України, матеріали Фонду державного майна України, органів статистики, результати досліджень науковців та
практиків з питань комунальної власності. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальні наукові
та спеціальні методи дослідження, а саме історичний та логічний методи (при дослідженні еволюції проблем
управління комунальною власністю), порівняльного аналізу (при виборі та застосуванні способів використання
комунальних об’єктів), системного аналізу (для формування механізму управління комунальною власністю).
Результати дослідження. Проаналізувавши стан використання комунальної власності, визначено основні
чинники впливу на ефективне її використання. Доведено, що проблема ефективного управління об’єктами
комунальної власності досліджена недостатньо. В рамках дослідження визначено сутність категорії «ефективне
використання майна». Узагальнюючи зарубіжну та вітчизняну практику, сформовано структуру побудови
програми управління комунальним майном. За результатами дослідження запропоновано підходи і критерії оцінки
ефективності використання комунальної власності виконавчими органами територіальних громад.
Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано методичні підходи щодо економічної оцінки
ефективного використання комунальної власності. Сформовано групи критеріїв оцінки ефективності управління
майном комунальної власності територіальних громад.
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Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження та розроблені
пропозиції щодо ефективного використання комунального майна спрямовані на зростання фінансової
спроможності територіальних громад.
Ключові слова: комунальна власність, оцінка, ефективність, місцеве самоврядування, територіальні
громади, критерії, децентралізація.
Шкильняк М.М. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН
Цель. Исследование и определение критериев эффективного управления коммунальной собственностью
территориальных общин.
Методика исследования. Информационной базой исследования являются положения экономической
теории, Законы Украины, материалы Фонда государственного имущества Украины, органов статистики,
результаты исследований ученых и практиков по вопросам коммунальной собственности. Для достижения
поставленной цели использовались общенаучные и специальные методы исследования, а именно исторический
и логический методы (при исследовании эволюции проблем управления коммунальной собственностью),
сравнительного анализа (при выборе и применении способов использования коммунальных объектов),
системного анализа (для формирования механизма управления коммунальной собственностью).
Результаты исследования. Проанализировав состояние использования коммунальной собственности,
определены основные факторы влияния на эффективное ее использование. Доказано, что проблема
эффективного управления объектами коммунальной собственности исследована недостаточно. В рамках
исследования определена сущность категории «эффективное использование имущества». Обобщая зарубежную
и отечественную практику, сформирована структура построения программы управления коммунальным
имуществом. По результатам исследования предложены подходы и критерии оценки эффективности
использования коммунальной собственности исполнительными органами территориальных общин
Научная новизна результатов исследования. Предложены методические подходы к экономической
оценки эффективного использования коммунальной собственности. Сформированы группы критериев оценки
эффективности управления имуществом коммунальной собственности территориальных общин.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования и
разработанные предложения эффективного использования коммунального имущества направленные на рост
финансовой состоятельности территориальных общин.
Ключевые слова: коммунальная собственность, оценка, эффективность, местное самоуправление,
территориальные общины, критерии, децентрализация.
Shkilnyak М.М. THE CRITERIA FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE COMMUNAL PROPERTY OF
TERRITORIAL COMMUNITIES
Purpose. The objective of the article is to study and determine the criteria for effective management of communal
property of territorial communities.
Methodology of research. The information base of the research is the principles of the economic theory, the
Laws of Ukraine, the materials of the State Property Fund of Ukraine, the statistical bodies, the results of researches of
scientists and practitioners on communal property issues. To achieve this aim, general scientific and special methods of
research were used, namely historical and logical methods (in the study of the evolution of communal property
management problems), comparative analysis (in the selection and application of methods of using communal objects)
and system analysis (for the formation of a mechanism of communal property management).
Findings. After analyzing the state of utilization of communal property, the main factors influencing its effective
use are determined. It is proved that the problem of effective management of objects of communal property is
investigated insufficiently. Within the framework of the research, the essence of the category "effective use of property" is
determined. Summing up foreign and domestic practice, the structure of the program of management of communal
property was formed. According to the results of the study, approaches and criteria for assessing the effectiveness of
using communal property by the executive bodies of territorial communities are proposed.
Originality. Methodical approaches to the economic evaluation of the effective use of communal property are
proposed. Groups of criteria for assessing the effectiveness of managing the property of communal property of territorial
communities are formed.
Practical value. The results of the research and the proposals on the effective use of communal property are
aimed at increasing the financial capacity of the territorial communities.
Key words: municipal property, assessment, efficiency, local self-government, territorial communities, criteria,
decentralization.

Ватаманюк-Зелінська У.З., Юркевич Г.І. РОЗВИТОК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ
Мета. Визначення необхідності децентралізації влади та основних аспектів сучасних процесів
децентралізації в умовах реформи адміністративно-територіального устрою країни.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи,
зокрема: монографічний – при формуванні літературного огляду питань децентралізації в умовах реформування
адміністративно-територіального устрою в Україні; аналітичний метод – при визначенні впливу
децентралізаційних процесів на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць;
абстрактно-логічний – при формуванні висновків за результатами дослідження.
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Результати дослідження. Розглянуто питання децентралізації в умовах реформування адміністративнотериторіального устрою в Україні з огляду на спрямованість нашої держави на євроінтеграційний
зовнішньополітичний курс поступу. Визначено вплив децентралізаційних процесів на соціально-економічний
розвиток адміністративно-територіальних одиниць. Проаналізовано результати процесів децентралізації, а саме:
розглянуто нові можливості функціонування місцевих бюджетів та досліджено процес об’єднання територіальних
громад за час реалізації основних засад реформування адміністративно-територіального устрою в Україні.
Розглянуто законодавчі зміни, спрямовані на підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів, у тому
числі бюджетів об’єднаних територіальних громад на основі досвіду європейських країн. Запропоновано
напрямки подальшого розвитку процесів децентралізації в умовах реформи адміністративно-територіального
устрою України, що передбачають підвищення ефективності використання фінансових ресурсів держави і
включають методи забезпечення оперативності у прийнятті рішень територіального значення органами місцевого
самоврядування.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтована доцільність проведення детальних
розрахунків на основі результатів науково-практичних досліджень рівня збалансованості територіального
розвитку, а також розробка економічно обґрунтованих індикаторів задоволення мешканців населених пунктів
об’єднаних територіальних громад щодо послуг у сферах охорони здоров’я, освіти та отриманні публічних і
соціальних послуг із визначенням конкретних механізмів додаткового фінансового забезпечення цих сфер.
Практична значущість результатів дослідження. Визначений розвиток процесів децентралізації в
умовах реформування адміністративно-територіального устрою в Україні, відкриває перспективи для
самостійного розвитку місцевого самоврядування, зокрема у напрямі вирішення питань підвищення добробуту
громадян та соціального-економічного розвитку суспільства в цілому, а також створює сприятливі умови
новоствореним органам влади на місцях для отримання необхідного обсягу фінансових ресурсів аби забезпечити
всі сторони життєдіяльності і розвитку відповідних територій.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, децентралізація, інфраструктура, місцеві
бюджети, об’єднана територіальна громада, органи місцевого самоврядування, євроінтеграція.
Ватаманюк-Зелинская У.З., Юркевич Г.И. РАЗВИТИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
Цель. Установление необходимости децентрализации власти и основных аспектов современных
процессов децентрализации в условиях реформы административно-территориального устройства страны.
Методика исследования. В процессе исследования использовано общенаучные и специальные методы,
в частности: монографический – при литературном обзоре вопросов децентрализации в условиях
реформирования административно-территориального устройства в Украине; аналитический метод – для
определения
влияния
децентрализиционных
процессов
на
социально-экономическое
развитие
административно-территориальных единиц; абстрактно-логический – для обобщения выводов по результатам
исследования.
Результаты исследования. Рассмотрены вопросы децентрализации в условиях реформирования
административно-территориального устройства в Украине, учитывая евроинтеграционный внешнеполитический
курс развития нашей страны. Определено влияние децентрализационных процессов на социальноэкономическое развитие административно-территориальных единиц. Проанализированы результаты процессов
децентрализации, а именно: рассмотрены новые возможности функционирования местных бюджетов, а также
исследован процесс объединения территориальных общин за время реализации реформы административнотерриториального устройства в Украине. Рассмотрены законодательные изменения, направленные на
повышение эффективности функционирования местных бюджетов, в том числе бюджетов объединенных
территориальных общин на основе опыта европейских стран. Предложены направления дальнейшего развития
процессов децентрализации в условиях реформы административно-территориального устройства Украины,
которые предусматривают повышение эффективности использования финансовых ресурсов государства и
включают методы обеспечения оперативности в принятии решений территориального значения органами
местного самоуправления.
Научная новизна результатов исследования. На основании результатов научно-практических
исследований обоснована целесообразность проведения детальных расчетов уровня сбалансированности
развития территориальных единиц. Доказано необходимость разработки экономически обоснованных
индикаторов для оценки уровня удовлетворения жителей населенных пунктов объединенных территориальных
общин качеством услуг в сферах здравоохранения, образования и получении публичных и социальных услуг.
Определены механизмы дополнительного финансового обеспечения этих сфер.
Практическая значимость результатов исследования. Развитие процессов децентрализации в
условиях реформирования административно-территориального устройства в Украине, открывает перспективы
для самостоятельного развития местного самоуправления в частности, а также решает вопрос повышения
благосостояния граждан и социально-экономического развития общества в целом. Таким образом, для
новообразованных органов местной власти формируются благоприятные условия для получения необходимого
объема финансовых ресурсов в целях обеспечения развития соответствующих территорий.
Ключевые слова: административно-территориальное устройство, децентрализация, инфраструктура,
местные бюджеты, объединенная территориальная община, органы местного самоуправления, евроинтеграция.
Vatamaniuk-Zelinska U.Z., Yurkevych H.I. DEVELOPMENT OF DECENTRALIZATION PROCESSES IN
UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION ACTION
Purpose. The aim of the research is to determine an essentiality of decentralization of authority and the
fundamental aspects of contemporary processes of decentralization in terms of the reform of administrative-territorial
system in country.
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Methodology of research. During the research, the several kinds of scientific and specific methods were used,
namely monographic, analytical and abstractly logical. The first method was used during the formulation of literary review
regarding the crucial questions about decentralization in term of the reformation of administrative-territorial structure in
Ukraine. The second method was applied for acknowledging the impact of process of decentralization on socio-economic
development of administrative-territorial units. Finally, the last one was used in order to make a conclusion based on the
results of research.
Findings. The work outlines the issue of decentralization in terms of reformation administrative-territorial structure
in Ukraine based on the direction guided on eurointegration foreign-policy course of advancement. Furthermore it
determines the impact of decentralization processes on socio-economic development of administrative-territorial units.
The paper analyzes the outcomes of decentralization, namely indicates new opportunities for operation of local budgets
and researches the process of association of territorial communities within realization of core principles of reformation of
administrative-territorial structure in Ukraine. Additionally the work reviews legislative changes focused on increasing
effectiveness of operation by local budgets, including - budgets association of territorial communities, according to
experience of European countries. Eventually the paper suggests the main directions of further development of
decentralization processes in regard to the reform of administrative-territorial structure in Ukraine. These directions
recommend the ways of using state`s financial resources with higher level of effectiveness and include the methods of
providing operationability in approval of affairs with territorial significance by local self-government.
Originality. Considering the results of scientific-practical researches related to the level of parity of territorial
development, the research substantiates the necessity of conducting detailed calculations; developing economically
reasonable indicators regarding the level of satisfaction among citizens of united territorial communities toward provided
public and social services, including the spheres of heath security and education; defining clear mechanisms of
additional financial security for theses spheres.
Practical value. The research states, that the contemporary level of development of the processes of
decentralization in terms of the reformation of administrative-territorial structure in Ukraine provides local government
with the perspectives of further independent development, specifically with an opportunity to increase the level of welfare
among its citizens and to improve the level of social-economic development of society in general. Additionally, it
underlines that restored government faces the favorable terms, which make possible for government to receive the
necessary amount of financial resources for supporting all sides to manage effectively and growing certain territories.
Key words: administrative-territorial structure, decentralization, infrastructure, local budgets, united local
community, local self-government, eurointegration.

Бабич М.М. ТИПИ ТА КРИТЕРІЇ КОРОТКИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ
Мета. Метою дослідження є встановлення основних критеріїв коротких ланцюгів постачання та відповідних
їм рис.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та специфічні
методи наукового пізнання. У процесі дослідження використовувались такі методи економічних досліджень:
абстрактно-логічний (формування теоретичних узагальнень і висновків); монографічний (вивчення наукових
праць з проблем формування коротких ланцюгів постачання); термінологічного аналізу і операціоналізації
понять (дослідження концептуальних підходів до тлумачення поняття «короткі ланцюги постачання», визначення
визначальних ознак коротких ланцюгів постачання та відповідних їм рис); прямого аналізу та синтезу
(систематизація законодавчих ініціатив країн-членів ЄС з досліджуваної проблеми).
Результати дослідження. Здійснено критичний аналіз підходів науковців до визначення типів коротких
ланцюгів постачання за різними класифікаційними ознаками: формами зв’язку між споживачем та виробником
(обличчям до обличчя, просторова близькість, просторова поширеність); традиційні та нетрадиційні; на основі
рівня компромісу, прийнятого виробниками та споживачами; сільське господарство, підтримане громадою (CSA).
Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено визначальні ознаки коротких ланцюгів
постачання та відповідні їм риси: відстань (географічна, соціальна та економічна близькість); комунікації
(безпосередній обмін інформацією); види продажу (прямі, колективні та партнерства); розмір (великі та невеликі
схеми SFSC); якість продукції (переважно органічна, екологічно стійка); кількість посередників (відсутні або не
більше одного); рівень компромісу (низький, середній та високий).
Практична значущість результатів дослідження. Розвиток різних форм та типів коротких ланцюгів
постачання дозволяють вирішити завдання поліпшення харчування на місцевому рівні та отримати додатковий
позитивний вплив для формування моделі сталого розвитку сільських територій.
Ключові слова: короткі ланцюги постачання, відстань, комунікації, види продажу, розмір, якість продукції,
кількість посередників.
Бабич Н.Н. ТИПЫ И КРИТЕРИИ КОРОТКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Цель. Целью исследования является установление основных критериев коротких цепей поставок и
соответствующих им характеристик.
Методы исследования. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и
специфические методы научного познания. В процессе исследования использовались такие методы
экономических исследований: абстрактно-логический (формирование теоретических обобщений и выводов);
монографический (изучение научных трудов по проблемам формирования коротких цепей поставок)
терминологического анализа и операционализации понятий (исследование концептуальных подходов к
толкованию понятия «короткие цепи поставок», определение главных признаков коротких цепей поставок и
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соответствующих им характеристик); прямого анализа и синтеза (систематизация законодательных инициатив
стран-членов ЕС по исследуемой проблеме).
Результаты исследования. Осуществлен критический анализ подходов ученых к определению типов
коротких цепей поставок по различным классификационным признакам: формами связи между потребителем и
производителем (лицом к лицу, пространственная близость, пространственная распространенность);
традиционные и нетрадиционные; на основе уровня компромисса, принятого производителями и потребителями;
сельское хозяйство, которое поддержано обществом (CSA).
Научная новизна результатов исследования. Установлены определяющие признаки коротких цепей
поставок и соответствующие им черты: расстояние (географическая, социальная и экономическая близость);
коммуникации (непосредственный обмен информацией); виды продаж (прямые, коллективные и партнерства);
размер (большие и небольшие схемы SFSC) качество продукции (преимущественно органическая, экологически
устойчивая); количество посредников (отсутствуют или не более одного); уровень компромисса (низкий, средний
и высокий).
Практическая значимость результатов исследования. Развитие различных форм и типов коротких
цепей поставок позволяют решить задачу улучшения питания на местном уровне и получить дополнительное
положительное влияние на формирование модели устойчивого развития сельских территорий.
Ключевые слова: короткие цепи поставок, расстояние, коммуникации, виды продаж, размер, качество
количество посредников.
Babych M.M. TYPES AND CRITERIA OF SHORT SUPPLY CHAINS
Purpose. The aim of the study is to establish the basic criteria for short supply chains and the characteristics
corresponding to them.
Methodology of research. The methodological basis of the research consists of general scientific and specific
methods of scientific knowledge. In the process of research, the following methods of economic research were used:
abstract-logical (the formation of theoretical generalizations and conclusions); monographic (study of scientific works on
the problems of formation of short supply chains); terminological analysis and operationalization of concepts (study of
conceptual approaches to the interpretation of the concept of "short supply chains", definition of defining characteristics
of short supply chains and their corresponding rice); direct analysis and synthesis (systematization of legislative
initiatives of EU member states on the problem under investigation).
Findings. A critical analysis of the approaches of scientists to determining the types of short supply chains
according to different classification features is made: forms of communication between the consumer and the producer
(face to face, spatial proximity, spatial prevalence); traditional and non-traditional; on the basis of the level of compromise
adopted by producers and consumers; community-supported agriculture (CSA).
Originality. The defining features of short supply chains and their respective features: distances (geographical,
social and economic proximity) are established; communication (direct exchange of information); types of sales (direct,
collective and partnership); size (large and small SFSC schemes); quality of products (mainly organic, environmentally
sustainable); number of intermediaries (missing or no more than one); compromise level (low, medium and high).
Practical value. The development of various forms and types of short supply chains allows us to solve the
problem of improving nutrition at the local level and gain additional positive influence on the formation of a model of
sustainable development of rural areas.
Key words: short supply chains, distance, communication, sales, size, product quality, number of intermediaries.

Переверзєва А.В. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
У ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
Мета. Метою дослідження є розробка методичного підходу до визначення вартості створення робочих
місць у об’єднаних територіальних громадах та їх вплив на рівень самодостатності.
Методологія дослідження. Використання аналітичного інструментарію дозволило розрахувати вартість
створення нових робочих місць в об’єднаних територіальних громадах на основі врахування певних нормативів
та рівня інфляції, а також наявної структури зайнятості врахуванням.
Результати дослідження. Проаналізовано структуру зайнятості громад, яка показує, що найбільша частка
трудових ресурсів сконцентрована у сільському господарстві, на другому місці – торгово-обслуговуюча сфера, а
на третьому – соціальна сфера.
Обґрунтовано необхідність створення нових робочих місць задля зменшення рівня безробіття у громаді і
досягнення рівноваги між попитом і пропозицією праці.
Визначено вартість створення нових робочих місць у об’єднаних територіальних громадах із врахуванням
рівня інфляції.
На основі застосування аналітичного апарату визначено обсяг власних доходів громади, який утворюється
внаслідок створення нових робочих місць. Результатом цього є зменшення дефіциту бюджету громад та
підвищення рівня їх самодостатності.
Наукова новизна результатів дослідження. У ході дослідження запропоновано методичний підхід до
розрахунку вартості створення нових робочих місць у об’єднаних територіальних громадах, що дозволяє досягти
збалансованості бюджету, і відповідно, позитивно впливає на самодостатність.
Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано спосіб збалансування попиту на праці
та її пропозицію шляхом створення нових робочих місць та кількісно визначено матеріальні витрати на реалізацію
цього заходу, що дозволяє реально оцінити можливості громад та результати.
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Переверзева А.В. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ
МЕСТ В ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАДАХ
Цель. Целью исследования является разработка методического подхода к определению стоимости
создания рабочих мест в объединенных территориальных громадах и их влияние на уровень самодостаточности.
Методика исследования. Использование аналитического инструментария позволило рассчитать
стоимость создания новых рабочих мест в объединенных территориальных громадах на основе учета
определенных нормативов и уровня инфляции, а также существующей структуры занятости.
Результаты исследования. Проанализирована структура занятости громад, которая показывает, что
наибольшая доля трудовых ресурсов сконцентрирована в сельском хозяйстве, на втором месте ‒ торговообслуживающая сфера, а на третьем ‒ социальная сфера.
Обоснована необходимость создания новых рабочих мест для уменьшения уровня безработицы в
громаде и достижения равновесия между спросом и предложением труда.
Определена стоимость создания новых рабочих мест в объединенных территориальных громадах с
учетом уровня инфляции.
На основе применения аналитического аппарата определен объем собственных доходов громады,
который образуется в результате создания новых рабочих мест. Результатом этого является уменьшение
дефицита бюджета общин и повышение уровня их самодостаточности.
Научная новизна результатов исследования. В ходе исследования предложен методический подход к
расчету стоимости создания новых рабочих мест в объединенных территориальных громадах, что позволяет
достичь сбалансированности бюджета и, соответственно, положительно влияет на самодостаточность.
Практическая значимость результатов исследования. Предложен способ сбалансирования спроса на
труд и его предложения путем создания новых рабочих мест и количественно определены материальные
затраты на реализацию этого подхода, что позволяет реально оценить возможности громад и результаты их
функционирования.
Ключевые слова: стоимость, собственные доходы, занятость, новое рабочее место, объединенные
территориальные громады, самодостаточность.
Pereverzieva A.V. METHODICAL APPROACH TO DETERMINING THE VALUE FOR CREATION OF
WORKPLACES IN UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
Purpose. The aim of the article is to develop a methodological approach to determining the value of job creation
in the united territorial communities and their impact on the level of self-sufficiency.
Methodology of research. The use of analytical tools allowed to calculate the cost of creating new workplaces in
the united territorial communities on the basis of taking into account certain norms and the level of inflation, as well as
the existing employment structure by taking into account.
Findings. The structure of employment of communities, which shows that the largest share of labor resources is
concentrated in agriculture, in the second place – the trade and service sphere, and in the third – the social sphere, is
analyzed.
The necessity of creating new workplaces for the purpose of reducing the unemployment rate in the community
and achieving the balance between demand and supply of labor is substantiated.
The cost of creating new workplaces in the united territorial communities is determined, taking into account the
level of inflation.
Based on the use of the analytical apparatus, the amount of own income of the community, which is created as a
result of the creation of new workplaces, is determined. The result is a reduction in the budget deficit and self-sufficiency.
Originality. A methodical approach to calculating the cost of creating new workplaces in the united territorial
communities, which allows achieving a balanced budget, and, accordingly, positively affects self-sufficiency, is proposed
in the course of the study.
Practical value. The method of balancing labor demand and its offer by creating new jobs and quantifying the
material costs of implementing this measure, which allows to really evaluate the opportunities of communities and
results, is proposed.
Key words: cost, personal income, employment, new workplace, united territorial communities, self-sufficiency.

Дзядикевич Ю.В., Буряк М.В., Любезна І.В. РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
Мета. Дослідження аспектів розвитку сонячної енергетики в Україні з метою підвищення економії викопних
джерел енергії та енергетичної безпеки країни.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання.
Використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний метод застосовано
при окресленні основних чинників, які впливають на розвиток сонячної енергетики в Україні; за допомогою
дедуктивного методу проаналізовано напрями, які сприяють підвищенню економії викопних джерел енергії; на
основі узагальнення наукових джерел, присвячених проблемі використання енергії Сонця, визначено чинники, які
впливають на процес впровадження сонячної енергетики у виробництво та побут, а також дають можливість
впроваджувати інновації, які спрямовані на розробку, створення нових видів технологій та організаційних форм
виробництва, що сприяє забезпеченню конкурентоспроможності продукції підприємств як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках.
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Результати дослідження. Встановлено, що будівництво сонячних електростанцій в Україні відбувалася в
основному протягом 2011–2017 рр., що сприяло введенню за цей період в експлуатацію низку сонячних
електростанцій, що дало змогу покращити забезпечення потреби в електроенергії та водночас стати споживачам
незалежними від генеруючих компаній і зовнішніх умов.
Міжнародне агентство з відновлювальних джерел енергії (IRENA) зробило висновок, що підвищене
використання сонячної енергії у період до 2030 року зменшить загальні витрати української енергетичної системи,
забезпечить позитивний вплив на екологію та стан здоров’я населення.
Визначено, що розвиток сонячної енергетики в нашій країні можна розглядати як провідника інновацій в
енергетичній галузі, оскільки Україна пропонує привабливі можливості для міжнародних інвесторів. Політика
уряду в галузі сонячної енергетики сприяє створенню більш децентралізованої, розподіленої, безпечної та стійкої
мережі генерування електроенергії. Це забезпечить конкурентоспроможність продукції підприємств як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що головною метою сонячної енергетики є
виведення енергетичної галузі країни на новий якісний рівень.
Практична значущість результатів дослідження. Впровадження у виробничі процеси підприємств
високоенергетичних і екологічно чистих джерел енергії буде підвищувати ефективність їх роботи.
Ключові слова: сонячна енергетика, сонячні батареї, енергоресурси, відновлювані джерела енергії,
сонячні електростанції, термін окупності інвестицій.
Дзядикевич Ю.В., Буряк Н.В., Любезная И.В. РАЗВИТИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ
Цель. Исследование аспектов развития солнечной энергетики в Украине с целью повышения экономии
ископаемых источников энергии и энергетической безопасности страны.
Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод
научного познания. Использованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: абстрактнологический метод применен при очерчивании основных факторов, влияющих на развитие солнечной энергетики
в Украине; с помощью дедуктивного метода проанализированы направления, которые способствуют повышению
экономии ископаемых источников энергии; на основе обобщения научных источников, посвященных проблеме
использования энергии Солнца, определены факторы, влияющие на процесс внедрения солнечной энергетики в
производство и быт, а также дают возможность внедрять инновации, направленные на разработку, создание
новых видов технологий и организационных форм производства, что способствует обеспечению
конкурентоспособности продукции предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Результаты исследования. Установлено, что строительство солнечных электростанций в Украине
происходило в основном в течение 2011-2017 гг., что способствовало введению за этот период в эксплуатацию
ряд солнечных электростанций, что позволило улучшить обеспечение потребности в электроэнергии и
одновременно стать потребителям независимыми от генерирующих компаний и внешних условий.
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) сделало вывод, что
повышенное использование солнечной энергии в период до 2030 года уменьшит общие расходы украинской
энергетической системы, обеспечит положительное влияние на экологию и здоровье населения.
Определено, что развитие солнечной энергетики в нашей стране можно рассматривать как проводника
инноваций в энергетической отрасли, поскольку Украина предлагает привлекательные возможности для
международных инвесторов. Политика правительства в области солнечной энергетики способствует созданию
более децентрализованной, распределенной, безопасной и устойчивой сети генерирования электроэнергии. Это
обеспечит конкурентоспособность продукции предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Научная новизна результатов исследования. Доказано, что главной целью солнечной энергетики
является вывод энергетической отрасли страны на новый качественный уровень.
Практическая значимость результатов исследования. Внедрение в производственные процессы
предприятий высокоэнергетических и экологически чистых источников энергии будет повышать эффективность
их работы.
Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные батареи, энергоресурсы, возобновляемые источники
энергии, солнечные электростанции, срок окупаемости инвестиций.
Dziadykevych Yu.V., Buriak M.V., Lubezna I.V. DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY IN UKRAINE
Purpose. The aim of the article is to study aspects of solar energy in Ukraine in order to increase the savings of
fossil energy sources and energy security of the country.
Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific
knowledge. The general scientific and special methods of research are used, namely: the abstract and logical method is
used in the outline of the main factors that influence the development of solar energy in Ukraine; with the help of a
deductive method, the directions which contribute to the increase of the saving of fossil energy sources are analyzed; on
the basis of the synthesis of scientific sources devoted to the problem of the use of solar energy, the factors that
influence the process of the introduction of solar energy into production and everyday life are determined, as well as
provide an opportunity to introduce innovations aimed at the development, creation of new types of technologies and
organizational forms of production, which promotes ensuring the competitiveness of the products of enterprises both on
the domestic and foreign markets.
Findings. It has been established that the construction of solar power plants in Ukraine took place mainly during
2011-2017, which contributed to the introduction of a number of solar power plants during this period, which enabled to
improve the supply of electricity demand and at the same time become consumers independent of generating companies
and external conditions.
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The International Renewable Energy Agency (IRENA) concluded that the increased use of solar energy in the
period up to 2030 will reduce the overall cost of the Ukrainian energy system, will have a positive impact on the
environment and the health of the population.
It is determined that the development of solar energy in our country can be considered as the leader of
innovations in the energy sector, as Ukraine offers attractive opportunities for international investors. Government policy
in the field of solar energy contributes to the creation of a more decentralized, distributed, secure and sustainable
electricity generation network.
This will ensure the competitiveness of domestic and foreign markets.
Originality. It is proved that the main goal of solar energy is to bring the energy industry of the country to a new
high-quality level.
Practical value. The introduction of high-energy and environmentally friendly energy sources into production
processes will increase the efficiency of their work.
Key words: solar energy, solar panels, energy resources, renewable energy sources, solar power plants,
payback period of investments.

Ярова Б.М. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДЕРЖАВИ НА ЗЕМЕЛЬНІ
РЕСУРСИ
Мета. Детальний аналіз повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування та пропозиції
щодо їх перерозподілу і запровадження принципу субсидіарності й спроможності місцевих громад.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що
базуються на системному підході до розв’язання поставлених проблем. Для досягнення поставленої мети і
отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження:
діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); історичний (при аналізі європейського
досвіду управління земельними ресурсами у різні періоди); системного аналізу (при дослідженні сфери
повноважень владних структур щодо розпорядження землями); метод аналогій та порівнянь (при дослідженні
світового досвіду); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених
завдань); статистичний (при опрацюванні статистичних даних) та ін.
Результати дослідження. Обґрунтовано сутність поняття «інституціоналізація прав держави на земельні
ресурси». Досліджено та проаналізовано існуючий розподіл повноважень між органами влади та місцевого
самоврядування. Розкрито основні положення концепції функціонування спеціалізованої установи з управління
НААН України. Обґрунтовано запровадження принципу субсидіарності й спроможності місцевих громад.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано наукові підходи щодо реалізації нової моделі
довірчого управління землями Національної академії наук України. Визначено варіант делегування повноважень
між органами влади та місцевого самоврядування щодо управління земельними ресурсами.
Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження можуть бути
використані у подальшому для ефективного та раціонального управління земельними ресурсами, шляхом
передачі повноважень органам місцевого самоврядування щодо розпорядження землями державної власності та
запровадження принципу субсидіарності й спроможності місцевих громад.
Ключові слова: управління земельними ресурсами, державна власність, повноваження, розпорядження.
Ярова Б.Н. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГОСУДАРСТВА НА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цель. Детальный анализ полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и
предложения по их перераспределению и внедрению принципа субсидиарности и способности местных общин.
Методика исследования. Методологической основой исследования стали научные методы познания,
основанные на системном подходе к решению поставленных проблем. Для достижения поставленной цели и
получения результатов исследования использован ряд общих и специальных научных методов исследования:
диалектический; монографический (при обработке научных публикаций); исторический (при анализе
европейского опыта управления земельными ресурсами в разные периоды); системного анализа (при
исследовании сферы полномочий властных структур по распоряжению землями); метод аналогий и сравнений
(при исследовании мирового опыта); комплексный анализ (при формировании выводов и предложений по
решению поставленных задач); статистический (при обработке статистических данных) и др.
Результаты исследования. Обосновано сущность понятия «институционализация прав государства на
земельные ресурсы». Исследованы и проанализированы существующее распределение полномочий между
органами власти и местного самоуправления. Раскрыты основные положения концепции функционирования
специализированного учреждения по управлению НААН Украины. Обосновано введения принципа
субсидиарности и способности местных общин.
Научная новизна результатов исследования. Обоснованы научные подходы к реализации новой
модели доверительного управления землями Национальной академии наук Украины. Определен вариант
делегирования полномочий между органами власти и местного самоуправления по управлению земельными
ресурсами.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут
быть использованы в дальнейшем для эффективного и рационального управления земельными ресурсами,
путем передачи полномочий органам местного самоуправления по распоряжению землями государственной
собственности и введение принципа субсидиарности и способности местных общин.
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Ключевые слова: управление земельными ресурсами, государственная собственность, полномочия,
распоряжения.
Yarova B.M. ECONOMIC AND LEGAL MODELS OF INSTITUTIONALIZATION OF THE RIGHTS OF THE
STATE TO LAND RESOURCES
Purpose. The aim of the article is detailed analysis of the powers of state authorities and local self-government
and proposals for their redistribution and implementation of the principle of subsidiarity and the ability of local
communities.
Methodology of research. In the work as a methodological basis, scientific methods of cognition were used,
based on a systematic approach to solving the problems posed. To achieve this goal, a number of general and special
scientific methods of research were used: dialectical; monographic (when processing scientific publications); historical (in
analyzing the European experience of land management in different periods); system analysis (in the study of the scope
of powers of power structures on the disposal of lands); method of analogies and comparisons (in the study of world
experience); complex analysis (in the formation of conclusions and proposals for solving the tasks); statistical (when
processing statistical data), etc.
Findings. The essence of the concept "institutionalization of the state’s rights to land resources" is substantiated.
The existing distribution of powers between the authorities and local self-government has been explored and analyzed.
The main provisions of the concept of the functioning of a specialized institution for the management of the National
Academy of Sciences of Ukraine are disclosed. It is justified to introduce the principle of subsidiarity and the ability of
local communities.
Originality. Scientific approaches to the implementation of the new model of trust management of the lands of
the National Academy of Sciences of Ukraine are scientifically grounded. A variant of delegation of powers between
authorities and local self-government on land resources management is determined.
Practical value. The findings can be used in the future to effectively and efficiently manage land resources, by
transferring powers to local governments under the disposal of state-owned lands and introducing the principle of
subsidiarity and the ability of local communities.
Key words: land management, state property, powers, orders.

Цимбалюк С.О. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У СФЕРІ ОСВІТИ З ПОГЛЯДУ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ
ПРАЦІ
Мета. Обґрунтування теоретико-методологічних засад, що розкривають зміст поняття «гідна оплата
праці», розробка індикаторів оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації концепції гідної праці на
галузевому рівні та аналіз політики оплати праці у сфері освіти за розробленими індикаторами та стандартами.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи
дослідження, зокрема: економіко-статистичні методи, методи порівняльного аналізу, аналогії та контент-аналізу –
при формулюванні концептуальних засад, які розкривають сутність поняття «гідна оплата праці» та при
визначенні основних параметрів заробітної плати, а також при аналізі оплати праці з використанням індикаторів.
Результати дослідження. Встановлено, що у теорії та практиці імплементації концепції гідної праці чільне
місце посідають питання оплати праці. Виявлено, що гідна оплата праці є важливою складовою концепції гідної
праці, а заробітна плата, яку одержують наймані працівники, посідає основне місце у створенні належних умов
для відтворення їхньої здатності до праці, професійного зростання, забезпечення якості життя. Визначено, що
прийнятна винагорода за працю є важливим компонентом концепції гідної праці. Сформульовано концептуальні
засади, які розкривають сутність поняття «гідна оплата праці». Проаналізовано політику оплати праці з погляду
реалізації концепції гідної праці у сфері освіти в Україні. Аналіз показав негативні тенденції, зокрема низький
рівень заробітної плати, незадовільну структуру та диференціацію заробітної плати, низький рівень колективнодоговірного регулювання оплати праці у сфері освіти. Доведено, що наявна політика трудових доходів
призводить до девальвації престижності педагогічної та наукової діяльності, втрати людського капіталу у сфері
освіти, поглиблення соціальної нерівності. Обґрунтовано потребу в удосконаленні організаційно-економічного
механізму визначення основних параметрів заробітної плати з метою забезпечення гідного рівня винагороди.
Встановлено, що основні параметри заробітної плати мають ґрунтуватися на задіянні ринкових і договірних
елементів регулювання розміру та структури винагороди, а також на використанні інноваційних підходів та
інструментів формування різних складових винагороди за працю.
Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено індикатори та стандарти оцінювання політики
оплати праці з погляду реалізації концепції гідної праці на галузевому рівні.
Практична значущість результатів дослідження. Розроблені індикатори та стандарти оцінювання
політики оплати праці на галузевому рівні можуть використовуватися міністерствами, профспілковими
організаціями, організаціями роботодавців для аналізу політики оплати праці та визначення напрямів її
удосконалення з метою реалізації концепції гідної праці.
Ключові слова: оплата праці; політика оплати праці; гідна праця; гідна оплата праці; індикатори
оцінювання політики оплати праці.
Цимбалюк С.А. АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ОПЛАТЫ ТРУДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
Цель. Обоснование теоретико-методологических основ, раскрывающих содержание понятия «достойная
оплата труда», разработка индикаторов оценки политики оплаты труда с точки зрения реализации концепции
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достойного труда на отраслевом уровне, анализ оплаты труда в сфере образования согласно разработанным
индикаторам и стандартам.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы
исследования, в частности: экономико-статистические методы, методы сравнительного анализа, аналогии и
контент-анализа – при формулировании концептуальных основ, раскрывающих сущность понятия «достойная
оплата труда» и при определении основных параметров заработной платы, а также при анализе оплаты труда на
основе разработанных индикаторов.
Результаты исследования. Установлено, что в теории и практике имплементации концепции достойного
труда ведущее место занимают вопросы оплаты труда. Выявлено, что достойная оплата труда является важной
составляющей концепции достойного труда, а заработная плата, которую получают наемные работники,
занимает основное место в создании надлежащих условий для воспроизводства их способности к труду,
профессионального роста, качества жизни. Определено, что приемлемое вознаграждение за труд является
важным компонентом концепции достойного труда. Сформулированы концептуальные основы, которые
раскрывают сущность понятия «достойная оплата труда». Проанализировано политику оплаты труда с точки
зрения реализации концепции достойного труда в сфере образования в Украине. Анализ показал негативные
тенденции, в частности низкий уровень заработной платы, неудовлетворительную структуру и дифференциацию
заработной платы, низкий уровень коллективно-договорного регулирования оплаты труда в сфере образования.
Доказано, что имеющаяся политика трудовых доходов приводит к девальвации престижности педагогической и
научной деятельности, потери человеческого капитала в сфере образования, углублению социального
неравенства. Обоснована необходимость в улучшении организационно-экономического механизма определения
основных параметров заработной платы с целью обеспечения достойного уровня вознаграждения. Определение
основных параметров заработной платы должно основываться на задействовании рыночных и договорных
элементов регулирования размера и структуры вознаграждения, а также на использовании инновационных
подходов и инструментов формирования различных составляющих вознаграждения за труд.
Научная новизна результатов исследования. Разработаны индикаторы и стандарты оценивания
политики оплаты труда с точки зрения реализации концепции достойного труда на отраслевом уровне.
Практическая значимость результатов исследования. Разработанные индикаторы и стандарты
оценивания политики оплаты труда на отраслевом уровне могут использоваться министерствами,
профсоюзными организациями, организациями работодателей для анализа политики оплаты труда и
определения направлений ее совершенствования с целью реализации концепции достойного труда.
Ключевые слова: оплата труда; политика оплаты труда; достойный труд; достойная оплата труда;
индикаторы оценки политики оплаты труда.
Tsymbaliuk S.O. ANALYSIS OF LABOR REMUNARATION POLICY IN THE EDUCATION SECTOR FROM
THE POINT OF VIEW THE DECLINE LABOR CONCEPT
Purpose. The purpose of the study is to substantiate theoretical and methodological principles that reveal the
essence of the concept “decent labour remuneration”, the development of indicators for estimating the remunaration
policy from the point of view of the implementation of principles of decent work at the sectoral level and the analysis of
the policy of remuneration in the education sector using the developed indicators and standards.
Methodology of research. In the course of the research general scientific and special methods of research were
used, in particular: economical and statistical methods, comparative analysis, analogue method, content analysis – when
formulating of conceptual foundations that reveals the essence of the notion of "decent labour remuneration" and when
determining the basic parameters of wages, as well as the analysis of the labour remuneration policy on the basis of the
developed indicators.
Findings. Issues of labour remuneration play a key role in theory and practice of the decent work conception.
Decent labour remuneration is an essential component of the decent work conception. The reward received by an
employee plays a central role in creating good conditions for the reproduction of his (her) labour, the professional
development and the creation of decent living conditions. The conceptual provisions that reveal the essence of the
concept “decent labour remuneration” have been formulated. The policy of labour remuneration from the point of view of
implementation of principles of decent work in the education sector in Ukraine has been analyzed. The analysis has
shown negative trends, in particular low level of wages, insufficient structure and differentiation of remunaration, low level
of collective-contractual regulation of remuneration in the education sector. The current policy of labour remuneration
leads to devaluation of the prestige of pedagogical and scientific activities, loss of human capital in the education,
deepening of social inequality. The necessity of improvement of organizational and economic mechanism for determining
the basic parameters of remuneration in order to implementation of decent labour remuneration has been proved. The
determination of the basic parameters of remuneration must be based on the usage of market and contractual elements
for regulation of the level and structure of remuneration, as well as the implementation of innovative approaches and
tools for the formation of various components of rewards.
Originality. Indicators and standards for estimating remuneration policy in relation to implementation of principles
of decent work at the sectoral level have been worked out.
Practical value. Developed indicators and standards for estimating remuneration policy at the sectoral level can
be used by ministries, trade union organizations, employers’ organizations for analyzing remuneration policy and
identifying directions for improvement in order to implement of the decent work concept.
Key words: labour remuneration; labour remuneration policy; decent work decent labour remuneration; indicators
for estimating remuneration policy.
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Федоришина Л.М. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Мета. Дослідження на основі статистичних даних сучасного стану здоров’я дитячого населення України та
виявлення на цій основі регіональних відмінностей.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених за
досліджуваною проблемою, а інформаційною базою – дані Державної служби статистики України. У процесі
роботи були використані загальнонаукові методи та прийоми: формальної логіки, статистичного аналізу – для
дослідження стану здоров’я дитячого населення України та його захворюваності за класами хвороб в
регіональному розрізі; табличний – для наочного представлення статистичної інформації та отриманих
результатів; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних положень і формулюванні висновків.
Результати дослідження. На основі офіційної статистичної інформації здійснено аналіз стану здоров’я
дитячого населення України. Проведено групування регіонів України за кількістю вперше зареєстрованих
випадків захворювань за класами хвороб дітей віком 0-17 років у 2016 році. Встановлено, що найбільша питома
вага захворювань зафіксована у Дніпропетровській, Львівській областях та м. Києві, а найменша  в Луганській,
Сумській, Чернівецькій та Херсонській областях; найбільш поширеними хворобами майже для усіх регіонів є
хвороби органів дихання і хвороби шкіри та підшкірної клітковини.
Наукова новизна результатів дослідження. На основі ґрунтовного дослідження офіційної статистичної
інформації про стан здоров’я дитячого населення України в регіональному розрізі отримано результати, які
можуть стати підґрунтям розробки певних регіональних програм з охорони дитячого здоров’я.
Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження можуть бути
використані при розробці дієвої концепції формування і збереження здоров’я дитячого населення як основи
здоров’я та безпеки українського народу, його репродуктивного, інтелектуального й трудового потенціалу.
Ключові слова: дитяче населення, здоров’я, захворюваність, регіон, хвороби.
Федоришина Л.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
Цель. Исследование на основе статистических данных современного состояния здоровья детского
населения Украины и выявление на этой основе региональных различий.
Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных
ученых по исследуемой проблеме, а информационной базой - данные Государственной службы статистики
Украины. В процессе работы были использованы общенаучные методы и приемы: формальной логики,
статистического анализа - для исследования состояния здоровья детского населения Украины и его
заболеваемости по классам болезней в региональном разрезе; табличный - для наглядного представления
статистической информации и полученных результатов; абстрактно-логический - при обосновании теоретических
положений и формулировании выводов.
Результаты исследования. На основе официальной статистической информации осуществлен анализ
состояния здоровья детского населения Украины. Проведена группировка регионов Украины по количеству
впервые зарегистрированных случаев заболеваний по классам болезней детей 0-17 лет в 2016 году.
Установлено, что наибольший удельный вес заболеваний зафиксирован в Днепропетровской, Львовской
областях и г. Киеве, а наименьшая - в Луганской, Сумской, Черновицкой и Херсонской областях; наиболее
распространенными болезнями почти для всех регионов являются болезни органов дыхания и болезни кожи и
подкожной клетчатки.
Научная новизна результатов исследования. На основе тщательного исследования официальной
статистической информации о состоянии здоровья детского населения Украины в региональном разрезе
получены результаты, которые могут стать основой разработки определенных региональных программ по охране
детского здоровья.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты могут быть
использованы при разработке действенной концепции формирования и сохранения здоровья детского населения
как основы здоровья и безопасности украинского народа, его репродуктивного, интеллектуального и трудового
потенциала.
Ключевые слова: детское население, здоровья, заболеваемость, регион, болезни.
Fedoryshyna L.M. RESEARCH OF THE CURRENT STATE OF HEALTH OF THE CHILDREN'S POPULATION
OF UKRAINE
Purpose. The purpose of the study is to research on the basis of statistical data on the current state of health of
the children’s population of Ukraine and the identification of regional differences on this basis.
Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific work of domestic scientists on
the problem under study, and the information base - data of the State Statistics Service of Ukraine. In the process of
work were used general scientific methods and techniques: formal logic, statistical analysis - to study the health status of
the children’s population of Ukraine and its incidence by class of diseases in a regional section; tabular - for visual
representation of statistical information and results obtained; abstract-logical - in substantiating the theoretical positions
and formulating conclusions.
Findings. On the basis of state statistical information, an analysis of the health status of the children’s population
of Ukraine was carried out. The grouping of regions of Ukraine according to the number of the first registered cases of
diseases by classes of diseases of children aged 0-17 years in 2016 has been carried out. It was established that the
largest proportion of the diseases was recorded in Dnipropetrovsk, Lviv regions and Kyiv, and the smallest in the
Luhansk, Sumy, Chernivtsi and Kherson regions; the most common diseases for almost all regions are respiratory
diseases and diseases of the skin and subcutaneous tissue.

269

РЕФЕРАТИ

РЕФЕРАТЫ

ABSTRACTS

Originality. Based on a thorough study of official statistical information on the health status of the children’s
population of Ukraine in the regional section, results have been obtained that may serve as the basis for the
development of certain regional programs for the protection of child health.
Practical value. The obtained results can be used to develop an effective concept for the formation and
preservation of the health of the child population as the basis for the health and safety of the Ukrainian people, its
reproductive, intellectual and labour potential.
Key words: child population, health, morbidity, region, diseases.

Кальницька М.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Мета. Аналіз та порівняння трактувань державної політики забезпечення соціального розвитку з
наведенням авторського визначення, де відмінності стосуватимуться включенню або виключення з визначення
суб’єкта реалізації політики, а інші ключові моменти залишаються незмінними (з окремими винятками щодо
деталізації чи розширення понять).
Методика дослідження. В основу дослідження підходів до визначення
роботи покладені як
загальнонаукові (аналіз, спостереження), так і спеціальні методи пізнання. Методи аналізу і спостереження
використані для дослідження підходів до визначення державної політики забезпечення соціального розвитку.
Методи пізнання використані для їх аналізу та обґрунтування відмінностей між ними.
Результати дослідження. Зазначено, що розуміння поняття «державної політики забезпечення
соціального розвитку» в сучасній, в тому числі й вітчизняній, науці є різним, здебільшого її сутнісна
характеристика випливає з визначення поняття «соціальної політики держави», яку, своєю чергою, часто
ототожнюють із поняттями: «соціальна сфера», «гуманітарна політика» чи «соціальна робота», хоча «соціальна
політика» має свої суттєві відмінності й особливості.
Доведено, що традиційні трактування цього терміну полягають у розумінні її як частини внутрішньої
політики держави, оскільки реальна державна політика соціального розвитку формується під впливом певного
історичного періоду, національних і культурних особливостей.
Зроблено висновок про існування декількох груп підходів, об’єднаних спільними характеристиками
розуміння цього поняття. Виходячи з характеристики підходів до визначення даного терміну, зроблено висновок
про те, що в кожному з них є певний позитивний базис, а елементи кожної з цих класифікаційних груп
використовуються та реалізовуються більшістю розвинених держав світу через власну соціальну політику
Наукова новизна результатів дослідження полягає в порівняння трактувань державної політики
забезпечення соціального розвитку з наведенням авторського визначення, де відмінності стосуються включення
або виключення з визначення суб’єкта реалізації політики, а інші ключові моменти залишаються незмінними (з
окремими винятками щодо деталізації чи розширення понять).
Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути запропоновані
для модернізації системи соціальної сфери та сприятимуть виробленню чіткої та прозорої системи формування
розвиненої стабільної державної політики забезпечення соціального розвитку.
Ключові слова: соціальна сфера, соціальний розвиток, державна політика, соціальна інфраструктура,
соціальна адаптація, соціальна інтеграція.
Кальницка М.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Цель. Целью исследования является анализ и сравнение трактовок государственной политики
обеспечения социального развития с наведением авторского определения, где отличия будут касаться
включению или исключение из определения субъекта реализации политики, а другие ключевые моменты
остаются неизменными (с отдельными исключениями относительно детализации или расширения понятий).
Методика исследования. В основу исследования подходов к определению работы положены как
общенаучные (анализ, наблюдение), так и специальные методы познания. Методы анализа и наблюдения
использованы для исследования подходов к определению государственной политики обеспечения социального
развития. Методы познания использованы для их анализа и обоснования отличий между ними.
Результаты исследования. Отмечено, что понимание понятия «государственной политики обеспечения
социального развития» в современной, в том числе и отечественной, науке являются разными, по большей части
ее сущностная характеристика выплывает из определения понятия социальной политики государства, которую, в
свою очередь, часто сравнивают с понятиями: «социальная сфера», «гуманитарная политика» или «социальная
работа», хотя «социальная политика» имеет свои существенные отличия и особенности.
Доказано, что традиционные трактовки этого срока заключаются в понимании ее как части внутренней
политики государства, поскольку реальна государственная политика социального развития формируется под
воздействием определенного исторического периода, национальных и культурных особенностей.
Сделан вывод о существовании нескольких групп подходов, объединенных общими характеристиками
понимания этого понятия. Исходя из характеристики подходов к определению данного срока, сделан вывод о
том, что в каждом из них определен позитивный базис, а элементы каждой из этих классификационных групп
используются и реализовываются большинством развитых стран мира через собственную социальную политику.
Научная новизна результатов исследования заключается в сравнение трактовок государственной
политики обеспечения социального развития с наведением авторского определения, где отличия касаются
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включения или исключение из определения субъекта реализации политики, а другие ключевые моменты
остаются неизменными (с отдельными исключениями относительно детализации или расширения понятий).
Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть
предложенные для модернизации системы социальной сферы и будут способствовать выработке четкой и
прозрачной системы формирования развитой стабильной государственной политики обеспечения социального
развития.
Ключевые слова: социальная сфера, социальное развитие, государственная политика, социальная
инфраструктура, социальная адаптация, социальная интеграция.
Kalnytska M.А. RESEARCH OF BASIC GOING IS NEAR DETERMINATIONS OF PUBLIC POLICY FOR
PROVIDING OF SOCIAL DEVELOPMENT AND POLICY FOR PROVIDING OF SOCIAL DEVELOPMENT
Purpose. A research purpose is an analysis and comparison of interpretations of public policy of providing of
social development with aiming of author determination, where differences will touch including or exception from
determination of subject of realization of policy, and other key moments remain unchanging (with separate exceptions in
relation to working out in detail or expansion of concepts).
Methodology of research. In basis of research of going near determination of work both scientific (analysis,
supervision) and special, methods of cognition are fixed. The methods of analysis and supervision are used for research
of going near determination of public policy of providing of social development. The methods of cognition are used for
their analysis and ground of differences between them.
Findings. It is marked that understanding of concept «public policy of providing of social development» is in
modern, including domestic, it is been science different, mostly it essence description swims out from determination of
concept of social policy of the state, which, in same queue, with concepts: «social sphere», «humanitarian policy» or
«social work», although a «social policy» has the substantial differences.
It is well-proven that traditional interpretations of this term consist in understanding of it as parts of domestic policy
of the state, as a public policy of social development is real formed under act of certain historical period, national and
cultural features.
A conclusion is done about existence of a few groups of approaches, incorporated general descriptions of
understanding of this concept. Coming from description of going near determination of this term, a conclusion is done
about that in each of them is certain positive base, and elements each of these classification groups used and realized
the most developed powers of the world through an own social policy.
Originality. Consists in comparing of interpretations of public policy of providing of social development to aiming
of author determination, where a difference is touched by including or exception from determination of subject of
realization of policy, and other key moments remain unchanging (with separate exceptions in relation to working out in
detail or expansion of concepts).
Practical value. Research results can be the systems of social sphere offered for modernization and will be
instrumental in making of the clear and transparent system of forming of the developed stable public policy of providing
of social development.
Кеy words: social sphere, social development, public policy, social infrastructure, social adaptation, social
integration.

Нікітін Ю.О., Кульчицький О.І. «SMART» ПАРАДИГМА ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ: РОЗУМНА
ОРГАНІЗАЦІЯ, РОЗУМНА КОМПАНІЯ, РОЗУМНА ФАБРИКА
Мета: Проаналізувати сучасні тренди SMART парадигми і різні підходи до визначення термінів «розумна
організація», «розумна компанія», «розумне виробництво», «розумна фабрика».
Методика дослідження: В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи і
методичні підходи, зокрема: діалектичний і монографічний методи – для визначення цілей і постановки завдань
дослідження, аналізу наукових праць та інформаційних джерел вітчизняних і зарубіжних вчених та синтез їх
досвіду; абстрактно-логічний метод і системний підхід – при обгрунтуванні термінів: «розумна організація»,
«розумна компанія», «розумне виробництво». «розумна фабрика».
Результати дослідження: Проаналізовано «SMART» парадигми та різні підходи до визначення термінів
«розумна організація», «розумна компанія», «розумне виробництво», «розумна фабрика».
Встановлено, що існуючі визначення «розумна організація» загально опираються на сутність SMART
парадигми, національної і регіональної розумної спеціалізації стратегії Європа 2020, але кожне окреме
визначення не враховує характерних ознак інших визначень. Виявлено, що існуючі визначення терміну «розумна
компанія» в переважній більшості не відображає характерних ознак «розумної організації». Визначено, що
поняття «розумна фабрика» характеризує сутність гнучкого модульно-структурованого інтелектуального
виробництва із використанням кібер - фізичних систем моніторингу технологічних процесів виробництва, але не
відображає ролі персоналу та лідерів розумного виробництва.
Наукова новизна результатів дослідження: Запропоновано системний підхід до уточнення і визначення
термінів «розумна організація», «розумна компанія», «розумна фабрика».
Практична значущість результатів дослідження: отримані результати дослідження дозволяють
уточнити визначення термінів «розумна організація», «розумна компанія», «розумна фабрика» та надати більш
чіткого розуміння цих термінів для бізнес та наукового середовища.
Ключові слова: «SMART» парадигма, розумна організація, розумна компанія, розумне виробництво,
розумна фабрика.
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Никитин Ю.А., Кульчицкий О.И. «SMART» ПАРАДИГМА КАК ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЙ: УМНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, УМНАЯ КОМПАНИЯ, УМНАЯ ФАБРИКА
Цель. Проанализировать современные тренды SMART парадигмы и различные подходы к определению
терминов «умная организация», «умная компания», «умное производство», «умная фабрика».
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы
и методические подходы, в частности: диалектический и монографический методы – для определения целей и
постановки задач исследования, анализа научных трудов и информационных источников отечественных и
зарубежных ученых и синтез их опыта; абстрактно-логический метод и системный подход – при обосновании
определений: «умная организация», «умная компания», «умное производство», «умная фабрика».
Результаты исследования. Проанализированы «SMART» парадигмы и различные подходы к
определению терминов «умная организация», «умная компания», «умное производство», «умная фабрика».
Установлено, что существующие определения «умная организация» в целом опираются на сущность
SMART парадигмы, национальной и региональной разумной специализации стратегии Европа 2020, но каждое
отдельное определение не учитывает характерных признаков других определений. Существующие определения
термина «умная компания» в подавляющем большинстве не отражают характерных признаков «умной
организации». Также установлено, что существующие определения «умная фабрика» отражают сущность
гибкого модульно-структурированного интеллектуального производства с использованием кибер-физических
систем мониторинга технологических процессов производства, но не отражают роли персонала и лидеров умного
производства.
Научная новизна результатов исследования. Предложен системный подход к уточнению и
определению терминов «умная организация», «умная компания», «умная фабрика».
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования
позволяют уточнить определение терминов «умная организация», «умная компания», «умная фабрика» и
предоставить более четкое понимание этих терминов для бизнеса и научной среды.
Ключевые слова: «SMART» парадигма, умная организация, умная компания, умное производство, умная
фабрика.
Nikitin Yu.O., Kulchytskyy O.I. «SMART» PARADIGM AS A BASIS FOR DEFINITION: SMART
ORGANIZATION, SMART COMPANY, SMART FACTORY
Purpose: Analyze the current trends of SMART paradigms and different approaches to defining the terms "smart
organization", "smart company", "smart manufacturing ", "smart factory".
Methodology of research. In the process of research, general scientific and special methods and
methodological approaches were used, in particular: dialectical and monographic methods - to determine the objectives
and formulation of research tasks, analysis of scientific works and information sources of domestic and foreign scientists
and the synthesis of their experience; the abstract and logical method and the system approach - in justifying the
definitions: "smart organization", "smart company", "smart manufacturing", "smart factory".
Findings. The "SMART" paradigms and different approaches to defining the terms "smart organization", "smart
company", "smart manufacturing", "smart factory" are analyzed. It was established that the existing definitions of "smart
organization" were based on the essence of SMART paradigm, national and regional smart specialization of strategy
Europe 2020, but each individual definition does not take into account the characteristics of other definitions. Existing
definitions of the term "smart company" in the overwhelming majority do not reflect the characteristic features of "smart
organization". It has also been established that the existing definitions of "smart factory" reflect the essence of flexible
modular-structured intellectual manufacturing using cyber-physical systems for monitoring technological processes of
manufacturing, but does not reflect the roles of staff and leaders in intelligent manufacturing.
Originality. A systemic approach to clarifying and defining of the terms "smart organization", "smart company",
"smart factory" are proposed.
Practical value. The obtained results of the research allow to clarify the definition of the terms "smart
organization", "smart company", "smart factory" and provide a clearer understanding of these terms for the business and
scientific environment.
Key words: "SMART" paradigm, smart organization, smart company, smart manufacturing, smart factory.

Куліш Т.В. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА
РИНКУ СОНЯШНИКУ
Мета. Визначення основних аспектів формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських
підприємств на ринку соняшнику з врахуванням факторів маркетингового середовища.
Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи
дослідження при: визначенні актуальності формування ефективної маркетингової товарної політики в
сільськогосподарських підприємствах; дослідженні факторів макромаркетингового середовища на ринку
соняшнику; оцінці впливу факторів мікромаркетингового середовища на ринку соняшнику; обґрунтуванні
альтернатив формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку
соняшнику.
Результати дослідження. Проаналізовано фактори макро- та мікросередовища ринку насіння соняшнику.
Визначено можливості та загрози маркетингового середовища. Виявлено основні альтернати формування
товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику. Визначено, що для підвищення
ефективності вирощування та реалізації насіння соняшника є необхідним: державне регулювання експортноімпортних операцій; удосконалення регіонального розміщення посівів, застосування відповідних засобів захисту,
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додержання вимог чергування посівів соняшнику в полях сівозміни, впровадження високоврожайних гібридів,
залучення необхідних для розвитку галузі коштів та матеріальних ресурсів.
Наукова новизна результатів дослідження. Для обґрунтування маркетингової товарної політики
сільськогосподарських підприємств з врахуванням факторів маркетингового середовища використано експертну
оцінку факторів, сутність якої полягає у відборі факторів, оцінки ступеня їх впливу, бальної оцінки та виявлення
альтернатив реалізації можливостей чи подолання загроз.
Практична значущість результатів дослідження. В результаті аналізу сильних та слабких сторін
альтернатив виявили, що найбільш доцільним для формування товарної політики сільськогосподарських
підприємств на ринку соняшнику є розширення асортименту продуктів переробки насіння соняшнику та
впровадження органічного виробництва насіння соняшнику, що є досить актуальним в останні роки.
Ключові слова: маркетингова товарна політика, маркетингове середовище, макросередовище,
мікросередовище, альтернативи.
Кулиш Т.В. МАРКЕТИНГОВАЯ ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РЫНКЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Цель. Целью исследования является определение основных аспектов формирования маркетинговой
товарной политики сельскохозяйственных предприятий с учетом факторов маркетинговой среды.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены
следующие задачи: определение актуальности формирования эффективной маркетинговой товарной политики в
сельскохозяйственных предприятиях; исследование факторов макромаркетинговой среды на рынке
подсолнечника; оценка влияния факторов микромаркетинговой среды на рынке подсолнечника; обоснование
альтернатив формирования маркетинговой товарной политики сельскохозяйственных предприятий на рынке
подсолнечника.
Результаты исследования. В результате исследования проанализированы факторы макро и
микросреды рынка семян подсолнечника, определены возможности и угрозы маркетинговой среды, выявлены
основные альтернативы формирования товарной политики сельскохозяйственных предприятий на рынке
подсолнечника. Определено, что для повышения эффективности выращивания и реализации семян
подсолнечника
необходимо:
государственное
регулирование
экспортно-импортных
операций;
совершенствование регионального размещения посевов, применения соответствующих средств защиты,
соблюдение требований чередование посевов подсолнечника в полях севооборота, внедрение
высокоурожайных гибридов, привлечение необходимых для развития отрасли средств и материальных ресурсов.
Научная новизна результатов исследования. Для обоснования маркетинговой товарной политики
сельскохозяйственных предприятий с учетом факторов маркетинговой среды использована экспертная оценка
факторов, сущность которой заключается в отборе факторов, оценки степени их влияния, балльной оценки и
выявления альтернатив реализации возможностей или преодоления угроз.
Практическая значимость результатов исследования. В результате анализа сильных и слабых сторон
альтернатив определено, что наиболее целесообразным для формирования товарной политики
сельскохозяйственных предприятий на рынке подсолнечника является расширение ассортимента продуктов
переработки подсолнечника и внедрение органического производства семян подсолнечника.
Ключевые слова: маркетинговая товарная политика, маркетинговая среда, макросреда, микросреда,
альтернативы.
Kulish T.V. MARKETING COMMODITY POLICY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE MARKET OF
SUNFLOWER
Purpose. The purpose of the study is to identify the main aspects formation of agricultural enterprises marketing
policy, taking into account marketing environment factors.
Methodology of research. To achieve this goal, the following tasks were set and solved in the work: determining
the relevance of effective marketing commodity policy formation for agricultural enterprises; research of macro-marketing
environment factors in the sunflower market; the evaluation influence of micro-marketing environment factors on the
sunflower market; substantiation of alternatives for marketing commodity policy formation for agricultural enterprises in
the sunflower market.
Findings. As a result of the research, the macro and microenvironment factors of the sunflower seed market
were analyzed, the opportunities and threats to the marketing environment were identified, and the main alternatives to
the commodity policy formation for agricultural enterprises in the sunflower market were identified.
Originality. To substantiate the marketing policy of agricultural enterprises, taking into account the marketing
environment factors, we use an expert assessment of factors, the essence of which is to select factors, assess their
impact, score and identify alternatives to realizing opportunities or overcoming threats. It is determined that in order to
increase the efficiency of growing and selling sunflower seeds it is necessary: state regulation of export-import
operations; the improvement regional placement of crops, the use of protection appropriate means, the strict adherence
to the requirements of alternating sunflower crops in the fields of crop rotation, the introduction of high-yield hybrids,
attracting the necessary funds for development of the industry and material resources.
Practical value. As a result of the strengths and weaknesses analysis, the alternatives determined that the most
appropriate for commodity policy formation of agricultural enterprises in the sunflower market is to expand the range of
sunflower processing products and introduce organic production of sunflower seeds.
Key words: marketing product policy, marketing environment, macro environment, microenvironment,
alternatives.
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Дзядикевич О.Я. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕРНОВИХ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Мета. Метою статті є системне дослідження конкурентоспроможності окремих видів українських зернових
на світовому аграрному ринку за індексами конкурентоспроможності та обгрунтування напрямків підвищення
конкурентоспроможності даної групи товарів.
Об’єктом дослідження є процес розвитку світового ринку зерна та формування конкурентних переваг
вітчизняного зерна на ньому. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних
аспектів формування та реалізації конкурентних переваг українських зернових на світовому ринку.
Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні
положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених з питань конкуренції та конкурентоспроможності. В
процесі дослідження використовувались такі методи: аналізу та синтезу – для вивчення об’єкта і предмета
дослідження, індексний метод – для оцінки конкурентоспроможності окремих видів українського зерна на
світовому ринку, метод порівняння – для виявлення тенденцій та особливостей розвитку, монографічний – при
обґрунтуванні пріоритетів у формуванні конкурентних переваг українського зерна.
Результати дослідження. Здійснено оцінку конкурентоспроможності окремих видів українських зернових
на світовому ринку зерна за індексами конкурентоспроможності. Досліджено тенденції зміни позицій України на
світовому зерновому ринку. Обґрунтовано стратегію підвищення конкурентоспроможності вітчизняних зернових.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів підвищення
конкурентоспроможності українських зернових на світовому аграрному ринку.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути
використані вітчизняними суб’єктами зернового ринку для формування власних стратегій підвищення
конкурентоспроможності зернової продукції та зміцнення позицій на світовому ринку зерна.
Ключові слова: конкурентоспроможність, зерновий ринок, індекси конкурентоспроможності, конкурентна
перевага.
Дзядикевич О.Я. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УКРАИНСКИХ ЗЕРНОВЫХ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Цель. Целью статьи является системное исследование конкурентоспособности отдельных видов
украинских зерновых на мировом аграрном рынке по индексам конкурентоспособности и обоснование
направлений повышения конкурентоспособности данной группы товаров.
Объектом исследования является процесс развития мирового рынка зерна и формирования конкурентных
преимуществ отечественного зерна на нем. Предметом исследования является совокупность теоретических,
методологических и практических аспектов формирования и реализации конкурентных преимуществ украинских
зерновых на мировом рынке.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых по вопросам
конкуренции и конкурентоспособности. В процессе исследования использовались следующие методы: анализа и
синтеза – для изучения объекта и предмета исследования, индексный метод – для оценки
конкурентоспособности отдельных видов украинского зерна на мировом рынке, метод сравнения – для
выявления тенденций и особенностей развития, монографический – при обосновании приоритетов в
формировании конкурентных преимуществ украинского зерна.
Результаты исследования. Осуществлена оценка конкурентоспособности отдельных видов украинских
зерновых на мировом рынке зерна по индексам конкурентоспособности. Исследованы тенденции изменения
позиций Украины на мировом рынке зерна. Разработана стратегия повышения конкурентоспособности
отечественных зерновых.
Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании направлений повышения
конкурентоспособности украинских зерновых на мировом аграрном рынке.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут
быть использованы отечественными субъектами зернового рынка для формирования собственных стратегий
повышения конкурентоспособности зерновой продукции и укрепление позиций на мировом рынке зерна.
Ключевые слова: конкурентоспособность, зерновой рынок, индексы конкурентоспособности,
конкурентное преимущество.
Dzyadykevych O.Ya. COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN GRAINS ON THE WORLD MARKET
Purpose. The purpose of the article is a systematic study of the competitiveness of certain types of Ukrainian
grains on the world agrarian market by competitiveness indices and justification of directions of increasing
competitiveness of this group of goods.
The object of research is the development of world grain market and competitive advantages of domestic grain on
it. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical aspects of the formation and
implementation of the competitive advantages of Ukrainian grain in the world market.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of research is the fundamental positions of
modern economic theory, scientific works of scientists on competition and competitiveness. In the process of research,
the following methods were used: analysis and synthesis - to study object and subject of research, the index method - to
assess the competitiveness of certain types of Ukrainian grain on the world market, the method of comparison - to
identify trends and peculiarities of development, monographic - in justifying priorities in formation of competitive
advantages of Ukrainian grain.
Findings. The competitiveness of certain types of Ukrainian grains on the world grain market by competitiveness
indices was assessed. The tendencies of changing the position of Ukraine on the world grain market are investigated. It
is substantiated the strategy of increasing the competitiveness of domestic grain.
Originality of research is to substantiate the directions of increasing the competitiveness of Ukrainian grain on
the world agrarian market.
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Practical value. The results of research can be used by domestic grain market actors to create their own
strategies for increasing the competitiveness of grain products and strengthening positions on the world grain market.
Key words: competitiveness, grain market, competitiveness indices, competitive advantage.

Кириленко О.П., Огінська А.Ю. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Мета. Наукове обґрунтування теоретичних аспектів бюджетного фінансування соціального захисту
населення, а також проведення моніторингу видатків державного і місцевих бюджетів на соціальний захист;
визначення проблем ефективного бюджетного фінансування соціального захисту населення в Україні.
Методика дослідження. В процесі дослідження використані методи загальнонаукових та емпіричних
прийомів економічної науки, що ґрунтуються на системному підході. Крім цього для вирішення поставлених
завдань, використовувались такі методи наукового пізнання: діалектичний і логічний, аналізу та синтезу,
узагальнення, графічного, статистичного аналізу – в процесі оцінювання видатків бюджету на соціальний захист,
наукового абстрагування – при розробленні пропозицій щодо оптимізації видатків бюджету на соціальний захист
та соціальне забезпечення.
Результати дослідження. Підсумовуючи аналіз тенденцій бюджетного фінансування соціального захисту
населення в Україні виявлено, що не зважаючи на значне збільшення відповідних видатків державного і місцевих
бюджетів, у цій сфері зберігається низка негативних явищ, які знижують їхню ефективність. Встановлено, що з
метою підвищення добробуту громадян в Україні доцільно розробити комплексну стратегію соціального захисту
населення на засадах теорії інституціоналізму та теорії соціального ринкового господарювання.
Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено підходи до вироблення пріоритетів побудови
ефективної системи соціального захисту населення, яка має передбачати безумовний і безстроковий захист
громадян з обмеженими можливостями, осіб зі стійкою непрацездатністю і базований на засадах адресності,
строковості та мотивації соціальний захист працездатних осіб. На відміну від існуючих, такий підхід створює
передумови для зниження масштабів утриманства і патерналізму при наданні соціального захисту.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для
вдосконалення концептуальної моделі соціального захисту населення, та їх фінансування.
Ключові слова: соціальний захист, соціальні послуги, соціальні допомоги, соціальні пільги, бюджетне
фінансування, видатки бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення.
Кириленко О.П., Огинская А.Ю. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В
УКРАИНЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Цель. Научное обоснование теоретических аспектов бюджетного финансирования социальной защиты
населения, а также проведение мониторинга расходов государственного и местных бюджетов на социальную
защиту; определение проблем эффективного бюджетного финансирования социальной защиты населения в
Украине.
Методика исследования. В процессе исследования использованы методы общенаучных и эмпирических
приемов экономической науки, основанные на системном подходе. Кроме этого для решения поставленных
задач, использовались такие методы научного познания: диалектический и логический, анализа и синтеза,
обобщения, графического, статистического анализа – в процессе оценки расходов бюджета на социальную
защиту, научного абстрагирования – при разработке предложений по оптимизации расходов бюджета на
социальную защиту и социальное обеспечение.
Результаты исследования. Подытоживая анализ тенденций бюджетного финансирования социальной
защиты населения в Украине выявлено, что несмотря на значительное увеличение соответствующих расходов
государственного и местных бюджетов, в этой сфере сохраняется ряд негативных явлений, которые снижают их
эффективность. Установлено, что с целью повышения благосостояния граждан в Украине целесообразно
разработать комплексную стратегию социальной защиты населения на основе теории институционализма и
теории социального рыночного хозяйства.
Научная новизна результатов исследования. Усовершенствованы подходы к выработке приоритетов
построения эффективной системы социальной защиты населения, которая должна предусматривать
безусловную и бессрочную защиту граждан с ограниченными возможностями, людей с устойчивой
нетрудоспособностью и основанную на принципах адресности, срочности и мотивации социальной защите
трудоспособных лиц. В отличие от существующих, такой подход создает предпосылки для снижения масштабов
иждивенчества и патернализма при предоставлении социальной защиты.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования
являются основой для совершенствования концептуальной модели социальной защиты населения и их
финансирования.
Ключевые слова: социальная защита, социальные услуги, социальные пособия, социальные льготы,
бюджетное финансирование, расходы бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение.
Kyrylenko O.P., Ohinska A.Yu. FINANCING OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION IN UKRAINE:
TRENDS AND PROSPECTS
Purpose. The aim of the article is scientific substantiation of theoretical aspects of budget financing of social
protection of the population, as well as monitoring of expenditures of state and local budgets for social protection;
definition of the problems of effective budget financing of social protection of population in Ukraine.
Methodology of research. The methods of general scientific and empirical methods of economic science based
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on a systematic approach are used in the course of research. In addition, the following methods of scientific knowledge
are used to solving the tasks: dialectical and logical, analysis and synthesis, generalization, graphical, statistical analysis
– in the process of estimating budget expenditures on social protection, scientific abstraction – in developing proposals
for optimizing budget expenditures for social protection and social security.
Findings. Summing up the analysis of the trends of budget financing of social protection of the population in
Ukraine, it has been found that in spite of a significant increase of corresponding expenditures of state and local budgets,
a number of negative phenomena that reduce their effectiveness remain in this area. It is established that in order to
increase the well-being of citizens in Ukraine, it would be advisable to develop a comprehensive strategy of social
protection of the population based on the theory of institutionalism and the theory of social market economy.
Originality. Approaches to developing priorities for building an effective system of social protection of the
population, which should provide for unconditional and permanent protection of citizens with disabilities, persons with
persistent disability, and based on the principles of targeting, timeliness and motivation, social protection of able-bodied
people, are improved. Unlike existing ones, this approach creates prerequisites for reducing the extent of dependency
and paternalism in providing social protection.
Practical value. The obtained research results are the basis for improving the conceptual model of social
protection of the population, and their financing.
Key words: social protection, social services, social benefits, social privileges, budget financing, budget
expenditures on social protection and social security.

Черняк Я., Клапків Л. ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ
Мета. Представлення і обґрунтування основних чинників розвитку інновацій на світовому та українському
страховому ринку. Вирішення поставленої мети передбачає ідентифікацію чинників, що впливають на розвиток
інновацій та проведення якісного аналіз впливу вибраних чинників на рівень інноваційності страхового бізнесу.
Методика дослідження. Досягнення поставленої мети ґрунтувалося на загальнонаукових методах
пізнання. Метод аналізу і спостереження використано для виявлення чинників інноваційної активності в
страховому бізнесі, метод систематизації застосовано для групування основних чинників розвитку інновацій на
страховому ринку, графічний метод – для наочного відображення результатів дослідження.
Результати дослідження. Виявлено зовнішні та внутрішні чинники розвитку інновацій в страховому
бізнесі та проведено їх якісний аналіз. Окреслено ключові джерела інновацій у страхуванні: перше –
технологічний прогрес (technological push) і друге – інновації, що обумовлені (вимушені) особливостями
страхового бізнесу (market pull). На нашу думку, доцільним є також поділ на фактори-попиту і фактори-пропозиції.
Зауважено, що потреба в імплементації інноваційних рішень зумовлена двома ключовими рисами страхування:
постійним опрацюванням великих масивів даних та асиметрією інформації, що може бути джерелом ризику в
страховій діяльності. Відзначено істотну роль технологічного прогресу в вирішенні проблеми асиметрії інформації
та покращенні взаємозв’язку із новими поколіннями споживачів страхових послуг.
Наукова новизна результатів дослідження. Проаналізовано виокремлені детермінанти інновацій
(зокрема асиметрію інформації та зміну поколінь) в страховому бізнесі.
Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути враховані при
формуванні стратегії розвитку страхового ринку.
Ключові слова: страхові компанії, інновації, технологічний прогрес, асиметрія інформації, покоління.
Черняк Я., Клапкив Л. ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ
Цель. Представление и обоснование основных факторов развития инноваций на мировом и украинском
страховом рынке. Решение поставленной цели предусматривает идентификацию факторов, влияющих на
развитие инноваций и проведения качественного анализ влияния выбранных факторов на уровень
инновационности страхового бизнеса.
Методика исследования. Достижение поставленной цели основывалось на общенаучных методах
познания. Метод анализа и наблюдения использованы для выявления факторов инновационной активности в
страховом бизнесе, метод систематизации применен для группировки основных факторов развития инноваций
на страховом рынке, графический метод – для наглядного отображения результатов исследования.
Результаты исследования. Выявлены внешние и внутренние факторы развития инноваций в страховом
бизнесе и проведен их качественный анализ. Определены ключевые источники инноваций в страховании: первое
– технологический прогресс (technological push) и второе – инновации, обусловленные (вынуждены)
особенностями страхового бизнеса (market pull). По нашему мнению, целесообразно также разделение на
факторы-спроса и факторы-предложения. Замечено, что потребность в осуществлении инновационных решений
обусловлена двумя ключевыми чертами страхования: постоянной обработкой больших массивов данных и
асимметрией информации, которая может быть источником риска в страховой деятельности. Отмечено
существенную роль технологического прогресса в решении проблемы асимметрии информации и улучшении
взаимосвязи с новыми поколениями потребителей страховых услуг.
Научная новизна результатов исследования. Проанализированы выделенные детерминанты
инноваций (в частности, асимметрия информации и смена поколений) в страховом бизнесе.
Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть учтены
при формировании стратегии развития страхового рынка.
Ключевые слова: страховые компании, инновации, технологический прогресс, асимметрия информации,
поколения
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Czerniak J., Klapkiv L. DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE INSURANCE
BUSINESS
Purpose. The aim of the article is to presentation the main factors of development of innovations in the world and
Ukrainian insurance market. The solution of this goal involves identifying the factors influencing the development of
innovations and conducting a qualitative analysis of the influence of the selected factors on the level of innovation of the
insurance business.
Methodology of research. Achieving the goal was based on general scientific methods of cognition. The method
of analysis and observation is used to identify the factors of innovation activity in the insurance business, the method of
systematization is used to group the main factors of the development of innovations in the insurance market, a graphical
method - to visualize the results of the study.
Findings. The external and internal factors of development of innovations in the insurance business are revealed
and their qualitative analysis is carried out. The key sources of innovations in insurance are outlined: firstly, technological
push and secondly, innovations caused by the features of the insurance market (market pull). In our opinion, it is also
appropriate to break down the factors of demand and supply factors. It is noted that the need for implementation of
innovative solutions is determined by two key features of insurance: the constant processing of large amounts of data
and asymmetry of information, which may be a source of risk in insurance activities. A significant role of technological
progress in solving the problem of asymmetry of information and improving the relationship with new generations of
consumers of insurance services is noted.
Originality. The selected determinants of innovation (in particular, asymmetry of information and generation
change) in the insurance business are analyzed.
Practical value. The research results can be taken into account when forming the strategy of development of the
insurance market.
Key words: Insurance companies, innovations, technological progress, asymmetry of information, generation.

Роменська К.М., Клокова Л.О. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Мета. Розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління
бюджетними потоками в умовах фінансової політики децентралізації шляхом перейняття зарубіжного досвіду в
Україні.
Методика дослідження. В процесі проведення дослідження та виконання вищевказаної мети
використовувалися наступні методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел,
нормативно-правових документів, синтeз, узагальнeння, пoрівняння, спoстeрeжeння.
Результати дослідження. Виявлено, що процес об’єднання територіальних громад Дніпропетровської
області супроводжувався позитивними фінансовими наслідками. Встановлено, що об’єднані територіальні
громади отримали з бюджету додаткові суми грошових коштів для фінансового покриття виконання додаткових
функцій, пов’язаних з децентралізацією влади, зокрема: для здiйснення освiтньої тa медичної, житловокомунaльної pефоpм, пiдвищення енергоефективності. Визначено, що додаткові фінансові надходження будуть
спpямовaні нa пpоекти pегiонaльного pозвитку для вирішення нaйголовнiшого питання – зaбезпечення
спpоможностi об’єднаних гpомaд.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано напрями удосконалення управління
бюджетними потоками в умовах фінансової політики, які орієнтовані на впровадження міжнародних стандартів і
перейняття кращих практик зарубіжного досвіду в умовах євроінтеграції України.
Практична значущість результатів дослідження. Визначено, що основою підвищення ефективності
управління фінансовими потоками місцевих бюджетів є основні нaпpями бюджетної полiтики, що спиpaються нa
пpiоpитети стpaтегiї економiчного i соцiaльного pозвитку деpжaви та регіонів, зaсaди гpошово-кpедитної полiтики
тa зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Ключові слова: фінансові потоки, місцеві бюджети, децентралізація, об’єднані територіальні громади,
фінансова спроможність.
Роменская Е.М., Клокова Л.О. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Цель. Разработка теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию
управления бюджетными потоками в условиях децентрализации путем применения зарубежного опыта для
Украины.
Методика исследования. В процессе исследования и выполнения вышеуказанной цели использовались
следующие методы: теоретический анализ научных литературных источников, нормативно-правовых
документов, синтез, обобщение, сравнение, наблюдение.
Результаты исследования. Выявлено, что процесс объединения территориальных общин
Днепропетровской области сопровождался позитивными последствиями. Определено, что объединѐнные
территориальные общины получили из бюджета дополнительные суммы денежных средств для финансового
покрытия выполнения дополнительных функций, связанных с децентрализацией власти, в частности: для
осуществления
образовательной
и
медицинской,
жилищно-коммунальной
реформ,
повышения
энергоэффективности. Определено, что дополнительные финансовые поступления будут направлены на
проекты регионального развития и решения главного вопроса – обеспечения финансовой способности
объединѐнных общин.
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Научная новизна результатов исследования. Обосновано направления усовершенствования
управления бюджетными потоками в условиях финансовой политики, которые ориентированы на внедрение
международных стандартов и лучших практик зарубежного опыта Евроинтеграции Украины.
Практическая значимость результатов исследования. Определено, что основой повышения
эффективности управления финансовыми потоками местных бюджетов являются основные направления
бюджетной политики, которые опираются на приоритеты стратегии экономического и социального развития
государства и регионов, основы денежно-кредитной политики и внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: финансовые потоки, местные бюджеты, децентрализация, объединенные
территориальные общины, финансовая состоятельность.
Romenska K.M., Klokova L.O. MANAGEMENT OF THE FINANCIAL FLOWS OF LOCAL BUDGETS IN
UKRAINE IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION
Purpose. The development of theoretical positions and practical recommendations for improving the
management of budget flows in the context of decentralization financial policy by adopting foreign experience in Ukraine.
Methodology of research. In the process of the research and for the purpose of the research the following
methods were used: theoretical analysis of scientific literature and normative base, synthesis, generalization,
equalization, constriction.
Findings. It was based that having examined the mechanism of the association of territorial communities and its
consequences in Dnipropetrovsk region, it is determined that there are positive trends in the formation and directing of
the financial flows of local budgets.
It was established that the united territorial communities received additional sums of money from the budget for
financing the implementation of additional functions related to the decentralization of power, in particular: for the
implementation of educational, medical, communal services reforms, enhancement of energy efficiency and so on. It has
been determined that additional financial revenues will be spent on the development of a regional development to solve
the most important issue - to ensure the integrity of the united territorial communities.
Originality. In this research emphasizes the directions about the areas of improvement of management of budget
flows in the conditions of financial policy focused on the implementation of international standards and the adoption of
the best practices of foreign experience in the context of European integration of Ukraine.
Practical value. It is determined that the basis of improving the efficiency of the management of financial flows is
the main principles of budget policy, which are based on the principles of the structure of economic and social
development of the state and regions, the bases of policy-making and foreign-economic activity.
Key words: financial flows, local budgets, decentralization, united territorial communities, financial capacity.

Пармаклі Д.М. ДЕЯКІ НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Мета. Забезпечити викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців сільського
господарства методикою систематизації показників ефективності реалізованої продукції і сучасним
інструментарієм їх розрахунків, в тому числі з використанням нетрадиційного методу.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи при:
розрахунках системи показників економічної ефективності виробництва і реалізації продукції на підприємствах;
при визначенні і розмежуванні значущості кожного з розрахованих показників та при обґрунтуванні взаємозв’язку
між ними; при оцінці використання потенціалу продуктивності землі і біологічного потенціалу рослин.
Результати дослідження. Визначені чотири різновиди показників рентабельності реалізованої продукції
(рентабельність реалізованої продукції, рентабельність продажів, окупність витрат і затратоємність продукції) і
узгоджений взаємозв’язок між ними, який підтверджений відповідними формулами і графіками та впорядкована
термінологія показників. Встановлена необхідність розрахунку показників рентабельності по кожному виду
продукції, так як вони істотно відрізняються за своїми розмірами. Здійснено градацію рівнів рентабельності по
кожному виду реалізованої продукції, в зв’язку з чим представляється можливість оцінювати їх ступінь
ефективності або рівень прибутковості. Обґрунтовано неприпустимість використання показників чистого прибутку
при розрахунках рентабельності реалізованої продукції.
Наукова новизна результатів дослідження. Розкриті проблеми планування виробництва і реалізації
продукції в сільському господарстві пов’язані з непередбачуваністю погодно-кліматичних умов вирощування
сільськогосподарських культур, в зв’язку з чим неможливо досить точно прогнозувати показники врожайності і
рентабельності реалізованої продукції в галузі. Запропоновано нетрадиційний підхід розрахунку планової
рентабельності на основі таких відносних показників, як коефіцієнт окупності постійних і питомих змінних витрат
та методичні підходи щодо визначення чотирьох рівнів рентабельності реалізованої продукції, які наочно
представлені в таблицях і на графіках.
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження дозволяють фахівцям
сільськогосподарських підприємств, на базі двох коефіцієнтів (окупності постійних і питомих змінних витрат)
визначати величину помірною, раціональної, оптимальної, високою чи іншої рентабельності реалізованого зерна,
соняшнику, винограду та іншої продукції і на цій основі обґрунтувати обсяг очікуваного прибутку.
Ключові слова: рентабельність, ціна реалізації, постійні і змінні витрати, прибуток, урожайність.
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Пармакли Д.М. НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Цель. Обеспечить преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также специалистов
сельского хозяйства методикой систематизации показателей эффективности реализованной продукции и
современным инструментарием их расчетов, в том числе с использованием нетрадиционного метода.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы
при: расчетах системы показателей экономической эффективности производства и реализации продукции на
предприятиях; при определении и разграничении значимости каждого из рассчитанных показателей и при
обосновании взаимосвязи между ними; при оценке использования потенциала продуктивности земли и
биологического потенциала растений.
Результаты исследования. Определены четыре разновидности показателей рентабельности
реализованной продукции (рентабельность реализованной продукции, рентабельность продаж, окупаемость
затрат и затратоемкость продукции) и согласована взаимосвязь между ними, которая подтверждена
соответствующими формулами и графиками и упорядочена терминология показателей. Установлена
необходимость расчета показателей рентабельности по каждому виду продукции, так как они существенно
отличаются по своим размерам. Осуществлено градацию уровней рентабельности по каждому виду
реализованной продукции, в связи с чем представляется возможность оценивать их степень эффективности или
уровень прибыльности. Обосновано недопустимость использования показателей чистой прибыли при расчетах
рентабельности реализованной продукции.
Научная новизна результатов исследования. Раскрыты проблемы планирования производства и
реализации продукции в сельском хозяйстве, которые связаны с непредсказуемостью погодно-климатических
условий выращивания сельскохозяйственных культур, в связи с чем невозможно достаточно точно
прогнозировать показатели урожайности и рентабельности реализованной продукции в отрасли. Предложен
нетрадиционный подход расчета плановой рентабельности на основе таких относительных показателей, как
коэффициент окупаемости постоянных и удельных переменных затрат и методические подходы относительно
определения четырех уровней рентабельности реализованной продукции, которые наглядно представлены в
таблицах и на графиках.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования позволяют
специалистам сельскохозяйственных предприятий, на базе двух коэффициентов (окупаемости постоянных и
удельных переменных затрат) определять величину умеренной, рациональной, оптимальной, высокой или иной
рентабельности реализованного зерна, подсолнечника, винограда и другой продукции и на этой основе
обосновать объем ожидаемой прибыли.
Ключевые слова: рентабельность, цена реализации, постоянные и переменные издержки, прибыль,
урожайность.
Parmakli D.M. SOME AREAS OF UPDATING THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE
EFFECTIVENESS OF SOLD PRODUCTS
Purpose. The aim of the article is to provide lecturers and students of higher educational establishments, as well
as agricultural specialists, with the methodology of systematization of indicators of the efficiency of sold products and
modern tools for their calculations, including using nontraditional methods.
Methodology of research. General scientific and special methods were used in the process of research at:
calculations of the system of indicators of economic efficiency of production and sales of products at enterprises; in
determining and differentiating the significance of each of the calculated indicators and in substantiating the
interrelationship between them; when assessing the use of potential of productivity of land and biological potential of
plants.
Findings. There are four varieties of indicators of profitability of sold products (profitability of sold products,
profitability of sales, return on costs and cost of production) and a consistent relationship between them, which is
confirmed by the appropriate formulas and schedules, and the orderly terminology of the indicators.
The need to calculate the profitability indicators for each type of product is established, as they differ significantly
in size. Graded levels of profitability for each type of sold products are carried out; therefore, it is possible to evaluate
their degree of efficiency or profitability. It is substantiated that the use of indicators of net profit in calculating the
profitability of sold products is inadmissible.
Originality. The problems of planning of production and sale of products in agriculture are connected with
unpredictability of weather-climatic conditions of cultivation of agricultural crops, thus it is impossible to accurately predict
the indicators of yield and profitability of sold products in the industry. An unconventional approach to calculating planned
profitability is proposed based on such relative indicators as payback coefficient of fixed and specific variable costs and
methodical approaches for determining the four levels of profitability of sold products, which are presented in tables and
graphs.
Practical value. The obtained results of the study allow the specialists of agricultural enterprises to determine the
amount of moderate, rational, optimal, high or other profitability of sold grain, sunflower, grapes and other products on
the basis of two coefficients (payback of fixed and specific variable costs), and based on this basis to justify the amount
of expected profit.
Key words: profitability, selling price, fixed and variable costs, profit, yield.
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Яніогло А.І. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Мета. Обґрунтування вибору показників оцінки економічної безпеки підприємства та заходів щодо її
зміцнення.
Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи: – при
визначенні методологічних положень; при формуванні системи економічної безпеки підприємства; при
обґрунтуванні основних напрямків зміцнення економічної безпеки підприємства та при виборі показників оцінки
економічної безпеки підприємства.
Результати дослідження. Визначено важливі методологічні положення формування системи економічної
безпеки підприємства. Встановлено, що система економічної безпеки підприємства повинна: носити комплексний
характер і забезпечувати безпеку її основних функціональних складових; формуватися на стадії створення
підприємства і є не доповненням, а частиною підприємства.
Запропоновано методику визначення рівня економічної безпеки підприємств, яка заснована на аналізі
показників, що характеризують основні сфери життєдіяльності підприємства. Окреслено основні напрямки
зміцнення економічної безпеки підприємства по кожній з функціональних складових. Обґрунтовано, що
забезпечення економічної безпеки підприємств є основою сталого розвитку бізнесу і економіки в цілому.
Встановлено, що досягнення економічної безпеки можливе лише при системному і комплексному підході до її
організації.
Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтована комплексна система забезпечення
економічної безпеки підприємства, що представляє собою сукупність засобів, методів і заходів, спрямованих на
здійснення якісного захисту інтересів господарюючого суб’єкта від зовнішніх і внутрішніх факторів, які можуть
призвести до економічних втрат.
Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження є основою сталого
розвитку бізнесу і економіки в цілому.
Ключові слова: система економічної безпеки підприємства, економічна безпека, планування, превентивні
заходи, реактивні заходи, розвиток, функціональні складові.
Яниогло А.И. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Цель. Обоснование выбора показателей оценки экономической безопасности предприятия и мер по ее
укреплению.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы:
– при определении методологических положений; при формировании системы экономической безопасности
предприятия; при обосновании основных направлений укрепления экономической безопасности предприятия и
при выборе показателей оценки экономической безопасности предприятия.
Результаты исследования. Определены важные методологические положения формирования системы
экономической безопасности предприятия. Установлено, что система экономической безопасности предприятия
должна: носить комплексный характер и обеспечивать безопасность ее основных функциональных
составляющих; формироваться на стадии создания предприятия и является не дополнением, а частью
предприятия.
Предложена методика определения уровня экономической безопасности предприятий, основанная на
анализе показателей, характеризующих основные сферы жизнедеятельности предприятия. Определены
основные направления укрепления экономической безопасности предприятия по каждой из функциональных
составляющих. Обосновано, что обеспечение экономической безопасности предприятий является основой
устойчивого развития бизнеса и экономики в целом. Установлено, что достижение экономической безопасности
возможно лишь при системном и комплексном подходе к ее организации.
Научная новизна результатов исследования. Обоснована комплексная система обеспечения
экономической безопасности предприятия, которая представляет собой совокупность средств, методов и
мероприятий, направленных на осуществление качественной защиты интересов хозяйствующего субъекта от
внешних и внутренних факторов, которые могут привести к экономическим потерям.
Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования являются
основой устойчивого развития бизнеса и экономики в целом.
Ключевые слова: система экономической безопасности предприятия, экономическая безопасность,
планирование, превентивные меры, реактивные меры, развитие, функциональные составляющие.
Ianioglo A.I. PROBLEMS OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY AT THE ENTERPRISE
Purpose. The aim of the article is substantiation of the choice of indicators for assessing the economic security of
the enterprise and measures to strengthen it.
Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research: in
determining the methodological provisions; when forming the system of economic security of the enterprise; when
substantiating the main directions of strengthening the economic security of the enterprise and in choosing indicators for
assessing the economic security of the enterprise.
Findings. The important methodological positions of forming the system of economic security of the enterprise
are determined. It is established that the system of economic security of an enterprise should: be complex and ensure
the security of its main functional components; formed at the stage of enterprise creation and is not an addition, but part
of the enterprise.
The method of determining the level of economic security of enterprises, which is based on the analysis of
indicators characterizing the main spheres of life of the enterprise, is proposed. The basic directions for strengthening of
economic safety of the enterprise for each of functional components are outlined. It is substantiated that providing of
economic safety of the enterprises is the basis of sustainable development of business and economy as a whole. It is
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established that achievement of economic security is possible only with the systematic and integrated approach to its
organization.
Originality. The comprehensive system of providing economic security of the enterprise, which is a set of means,
methods and measures aimed at ensuring the qualitative protection of the interests of the economic entity from external
and internal factors that can lead to economic losses, is substantiated in the article.
Practical value. The obtained research results are the basis of sustainable business development and the
economy as a whole.
Key words: economic security system of enterprise, economic safety, planning, preventive measures, reactive
measures, development, functional components.

Баланюк І.Ф., Максимюк М.М. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ МЕТОДИКИ
ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мета. Систематизація і узагальнення існуючих наукових підходів та методик вивчення і оцінки економічної
безпеки на мікрорівні з метою обґрунтування найбільш актуальних та практично значущих показників діяльності
підприємств в галузі сільського господарства.
Методика дослідження. Для досягнення поставлених завдань використано діалектичні методи,
системний підхід до врахування особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств, узагальнення
показників, що відображають ефективність різних економічних процесів і інші методи наукового дослідження.
Результати дослідження. Виявлено, що більшість сучасних методик оцінки рівня економічної безпеки
попри свою подібність відрізняються особливостями трактування економічної безпеки, хоча і використовують
подібні економічні показники-індикатори. На основі запропонованого (розробленого) визначення економічної
безпеки підприємства наведено та обґрунтовано три групи показників, які доцільно використовувати для оцінки
економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Для кожної складової економічної безпеки (стану
підприємства як виробничої системи, рівня ефективності діяльності та рівня захисту від потенційних загроз)
запропоновано групу індикаторів, що характеризують конкретні економічні процеси підприємства з врахуванням
специфіки галузі сільського господарства.
Наукова новизна результатів дослідження. На основі систематизації та аналізу наукових досліджень
щодо оцінки рівня економічної безпеки виявлено їх слабкі сторони та враховано їх при формуванні та
обґрунтуванні використання низки конкретних показників діяльності. Враховано специфіку роботи
сільськогосподарських підприємств та запропоновано низку показників-індикаторів, притаманних виключно для
сільськогосподарських підприємств.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати відрізняються своїм практичним
спрямуванням та ґрунтуються на дослідженнях провідних науковців. Критичний аналіз низки положень дозволив
виділити найбільш практично значущі показники діяльності підприємств сільськогосподарської галузі з метою
можливості подальшого застосування отриманих результатів.
Ключові слова: економічна безпека, сільськогосподарські підприємства, оцінка економічної безпеки,
ефективність, запобігання банкрутству, показники діяльності підприємства, захист від економічних загроз,
особливості діяльності агропідприємств.
Баланюк И.Ф., Максимюк М.М. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель. Систематизация и обобщение существующих научных подходов и методик изучения и оценки
экономической безопасности на микроуровне с целью обоснования наиболее актуальных и практически
значимых показателей деятельности предприятий в области сельского хозяйства.
Методика исследования. Для достижения поставленных задач используются диалектические методы,
системный подход к учету особенностей деятельности сельскохозяйственных предприятий, обобщение
показателей, отражающих эффективность различных экономических процессов и другие методы научного
исследования.
Результаты исследования. Выявлено, что большинство современных методик оценки уровня
экономической безопасности, несмотря на свое сходство, отличаются особенностями трактовки экономической
безопасности, хотя и используют подобные экономические показатели-индикаторы. На основе предложенного
(разработаного) определения экономической безопасности предприятия приведены и обоснованы три группы
показателей,
которые
целесообразно
использовать
для
оценки
экономической
безопасности
сельскохозяйственных предприятий. Для каждой составляющей экономической безопасности (состояния
предприятия как производственной системы, уровня эффективности деятельности и уровня защиты от
потенциальных угроз) предложено группу индикаторов, характеризующих конкретные экономические процессы
предприятия с учетом специфики отрасли сельского хозяйства.
Научная новизна результатов исследования. На основе систематизации и анализа научных
исследований, по оценке уровня экономической безопасности, выявлены их слабые стороны и учтены их при
формировании и обосновании использования ряда конкретных показателей деятельности. Учтена специфика
работы сельскохозяйственных предприятий и предложен ряд показателей-индикаторов, присущих
исключительно для сельскохозяйственных предприятий.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты отличаются своим
практическим направлением и основываются на исследованиях ведущих ученых. Критический анализ ряда
положений позволил выделить наиболее практически значимые показатели деятельности предприятий
сельскохозяйственной отрасли с целью возможности дальнейшего применения полученных результатов.
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экономической безопасности, эффективность, предотвращения банкротства, показатели деятельности
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Balaniuk I.F., Maksymiuk M.M. SYSTEMIZATION AND SUBSTANTIATION OF INDICATORS OF
ASSESSMENT METHODS OF ECONOMIC SECURITY LEVEL AT AGRICULTURAL ENTERPRISES
Purpose. Systematization and generalization of existing scientific approaches and methods of studying and
evaluating economic security at the micro level in order to substantiate the most actual and practically significant
indicators of activity of enterprises in the field of agriculture.
Methodology of research. To achieve the objectives, used dialectical methods, a systematic approach to taking
into account the peculiarities of agricultural enterprises, generalization of indicators reflecting the efficiency of various
economic processes and other methods of scientific research are used.
Findings. It has been found that most of the modern methods of assessing the level of economic security,
despite their similarity, differ in the peculiarities of the interpretation of economic security, although they use similar
economic indices-indicators. On the basis of the proposed (developed) definition of the economic security of the
enterprise, three groups of indicators have been presented and justified, which should be used to assess the economic
security of agricultural enterprises. For each component of economic security (the state of the enterprise as a production
system, the level of efficiency of activities and the level of protection against potential threats), a group of indicators
describing specific economic processes of the enterprise, taking into account the specifics of the agricultural sector.
Originality. On the basis of systematization and analysis of scientific researches on the assessment of the level
of economic security, their weaknesses have been identified and taken into account when forming and substantiating the
usage of a number of specific activity indicators. The specificity of agricultural enterprises work has been taken into
account, and a number of indicates indicators, which are specific for agricultural enterprises, have been proposed.
Practical value. The obtained results are distinguished by their practical orientation and are based on leading
scholars` research. Critical analysis of a number of positions allowed to highlight the most practically significant
indicators of activity of agricultural enterprises in order to allow further practical application of the results.
Key words: economic security, agricultural enterprises, assessment of economic security, efficiency, prevention
of bankruptcy, indicators of enterprise activity, protection against economic threats, peculiarities of agribusiness activity.

Кораблінова І.А. «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ» ЯК ДЖЕРЕЛО РИЗИКУ КОМПАНІЙ У СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Мета. Визначення та обґрунтування існуючих проблем якісного аналізу ризиків компаній, які обрали шлях
«цифрової трансформації» та знаходяться в умовах постійного оновлення інформації.
Методика дослідження. Вихідною процедурою наукового дослідження є цілеспрямоване та систематичне
вивчення особливостей діяльності цифрових компаній, ІКТ-компаній та традиційних компаній, які використовують
інформаційні та комунікаційні технології. Спостереження за змінами в інформаційному просторі сучасних
компаній, а також вивчення праць вчених та практикуючих експертів у сфері підприємницьких ризиків склали
методологічну основу даного дослідження. Для досягнення мети також використовувались такі загально логічні
методи дослідження, як системний підхід, метод класифікації, абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція,
аналогія, наукове узагальнення тощо.
Результати дослідження. Опрацьовано звітні матеріали провідних міжнародних організацій та корпорацій.
Виявлено, що на сучасному етапі розвитку глобальної економіки цифровізація є необхідною умовою для
економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності як окремих організацій, так і всіх країн світу.
Встановлено, що концепція «цифрової трансформації» отримала значну увагу з боку науковців та практиків з
приводу вражаючих можливостей впровадження цифрових технологій та переходу на цифрові платформи.
Відзначено, що компанії, які розпочали цей шлях, зустрічаються із низкою проблем. Визначено, що діяльність
компаній у цифрову епоху, все більше опосередковується інформаційно-мережевими відносинами, які у свою чергу,
викликають низку ризиків, що мають суттєвий вплив на результати діяльності компаній. Рекомендовано враховувати
у загальній системі підприємницьких ризиків контентні, партнерські, комплементарні, інтерактивні ризики.
Наукова новизна результатів дослідження. Визначено та обґрунтовано перелік загроз та викликані
ними ризики, з якими стикаються компанії у процесі використання інформації та інформаційних технологій.
Доповнено склад підприємницьких ризиків такими підвидами, як контентні, партнерські, комплементарні,
інтерактивні ризики та визначено їх взаємозв’язок з іншими ризиками компанії, місце в системі класифікації
підприємницьких ризиків, надано визначення.
Обгрунтовано, що подальші дослідження можуть бути пов’язані як з удосконаленням системи класифікації
підприємницьких ризиків шляхом її розширення, так і з формуванням нової системи класифікації інформаційномережевих ризиків, різні види яких виникають по мірі того, як збільшується ефект «цифрової трансформації» у світі.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть
підвищенню якості аналізу ризиків сучасних компаній, а також можуть бути підґрунтям для вирішення у
подальшому низки ключових проблем управління ризиками (передусім, кількісної оцінки та її використання при
прийнятті управлінських рішень, зокрема у питанні превентивних заходів та ін.).
Ключові слова: цифрова трансформація, інформаційно-мережева взаємодія, підприємницький ризик,
контентний ризик, партнерський ризик, комплементарний ризик, інтерактивний ризик, компанія, екосистема.
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Кораблинова И.А. «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» КАК ИСТОЧНИК РИСКА КОМПАНИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Цель. Определение и обоснование существующих проблем анализа рисков компаний, которые выбрали
путь «цифровой трансформации» и находятся в условиях постоянного обновления информации.
Методика исследования. Исходной процедурой научного исследования является целенаправленное и
систематическое изучение особенностей деятельности цифровых компаний, ИКТ-компаний и традиционных
компаний, которые используют информационные и коммуникационные технологии. Наблюдение за изменениями
в информационном пространстве современных компаний, а также изучение трудов ученых и практикующих
экспертов в области предпринимательских рисков составили методологическую основу данного исследования.
Для достижения цели также использовались такие общие логические методы исследования как системный
подход, метод классификации, абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, научное
обобщение.
Результаты исследования. Обработано отчетные материалы ведущих международных организаций и
корпораций. Выявлено, что на современном этапе развития глобальной экономики цифровизация является
необходимым условием для экономического роста и повышения конкурентоспособности как отдельных
организаций, так и всех стран мира. Установлено, что концепция «цифровой трансформации» получила
значительное внимание со стороны ученых и практиков по поводу впечатляющих возможностей внедрения
цифровых технологий и перехода на цифровые платформы. Отмечено, что компании, которые начали этот путь,
встречаются с рядом проблем. Определено, что деятельность компаний в цифровую эпоху все более
опосредствуется информационно-сетевыми отношениями, которые в свою очередь, вызывают ряд рисков,
имеющих существенное влияние на результаты деятельности компаний. Рекомендуется учитывать в общей
системе предпринимательских рисков контентные, партнерские, комплементарные, интерактивные риски.
Научная новизна результатов исследования. Определены и обоснованы перечень угроз и вызванные
ими риски, с которыми сталкиваются компании в процессе использования информации и информационных
технологий. Дополнен состав предпринимательских рисков такими подвидами как контентные, партнерские,
комплементарные, интерактивные риски. Определена их взаимосвязь с другими рисками компании, место в
системе классификации предпринимательских рисков, сформулированы определения.
Обосновано, что дальнейшие исследования могут быть связаны как с совершенствованием системы
классификации предпринимательских рисков путем ее расширения, так и с формированием новой системы
классификации информационно-сетевых рисков, различные виды которых возникают по мере того, как
увеличивается эффект «цифровой трансформации» в мире.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут
способствовать повышению качества анализа рисков современных компаний, а также могут быть основой для
решения в дальнейшем ряда ключевых проблем управления рисками (прежде всего, количественной оценки и ее
использования при принятии управленческих решений, в частности в вопросе превентивных мер и др.).
Ключевые
слова:
цифровая
трансформация,
информационно-сетевое
взаимодействие,
предпринимательский риск, контентный риск, партнерский риск, комплементарный риск, интерактивный риск,
компания, экосистема.
Korablinova I.A. “DIGITAL TRANSFORMATION” AS A SOURCE OF RISK FOR COMPANIES IN MODERN
CONDITIONS
Purpose. The aim of this article is to identify and substantiate the existing problems of qualitative analysis of the
risks of companies that have chosen the path of “digital transformation” and are in a constant updating of information.
Methodology of research. The initial research process is a focused and systematic study of the peculiarities of
the activities of digital companies, ICT companies and traditional companies that use information and communication
technologies. Observing the changes in the information space of modern companies, as well as studying the works of
scientists and practitioners in the field of entrepreneurial risks, formed the methodological basis of this study.
The following general methods of investigation as a systematic approach, classification method, abstraction,
analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, scientific generalization, etc. are also used to achieve the goal.
Findings. The report materials of the leading international organizations and corporations have been processed.
It has been revealed that at the present stage of development of the global economy, digitalization is a prerequisite for
economic growth and increasing the competitiveness of both individual organizations and countries of the world. It is
established that the concept of “digital transformation” has received considerable attention from scientists and
practitioners about the impressive possibilities of introducing digital technologies and switching to digital platforms. It is
noted that companies that started this way encounter a number of problems.
It is determined that the activities of companies in the digital era are increasingly mediated by information and
networking. This, in turn, causes a number of risks that have a significant impact on the performance of companies. It is
recommended to consider the content, partner, complementary, interactive risks in the overall system of business risks.
Originality. The list of threats and the risks they are facing in the process of using information and information
technologies are identified and substantiated. The composition of business risks has been supplemented by such
subspecies as content, partner, complementary, interactive risks. Their relationship with other company risks, place in
the system of classification of business risks, determination is given.
It is substantiated that further research may be related both to the improvement of the classification system of
business risks through its expansion, and to the formation of a new classification system for information and network
risks, the various types of which arise as the effect of the “digital transformation” in the world increases.
Practical value. The obtained results of the study will enhance the quality of the analysis of the risks of modern
companies and may also serve as a basis for solving a number of key risk management issues (in particular, the
quantification and its use in making managerial decisions, in particular on preventive measures, etc.).
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Меліхова Т.О. АНАЛІЗ НАЯВНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Мета. Аналіз наявних методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства для проведення сучасної
діагностики його фінансового стану з метою вибору найбільш прийнятної методики на рівні підприємства.
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної
економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань оцінки рівня економічної
безпеки. В процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для виявлення сутності
оцінки рівня економічної безпеки як економічної категорії), аналізу та синтезу, логічного узагальнення,
монографічний (при вивченні методик оцінки рівня економічної безпеки підприємств).
Результати дослідження. Проведений аналіз методів оцінювання рівня економічної безпеки
підприємства, наведених у науковій літературі, показав, що серед науковців існують різні підходи, як до вибору
самих методик, так і системи показників чи критеріїв обрахунку. Проведено критичний аналіз та узагальнено
методики оцінки економічної безпеки підприємств, а саме досліджені: 1. Методика, яка побудована на
функціональних складових економічної безпеки. 2. Методика, яка побудована на індикаторному підході щодо
оцінки економічної безпеки підприємства. 3. Методика, яка побудована на інвестиційному підході щодо оцінки
економічної безпеки підприємства. 4. Методика оцінки економічної безпеки підприємства побудована на підході
наявності чистого прибутку. 5. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка побудована на
ресурсно-функціональному підході, розрахунки якої здійснені за допомогою інтегрального показника. 6. Методика
оцінки рівня економічної безпеки підприємства, яка побудована на основі бальних оцінок, коли в основі
визначення рівня безпеки лежать граничні значення показників та їх рейтинг. 7. Методика оцінки рівня
економічної безпеки підприємства, яка розраховує інтегральний показник економічної безпеки відповідно до
ринкової вартості та економічної захищеності його капіталу.
Виявлено, що вчені приводять різні методики та виділяють у них різні показники. Встановлено, що
найчастіше використовується інтегральний показник, але суть будь-якої методики оцінки рівня економічної
безпеки підприємства залишається у вивченні впливу складових на загальний його рівень економічної безпеки.
Визначено, що у кожній галузі діяльності підприємств існують свої особливості, так як від виду його діяльності
залежить вагомість впливу вибраних складових на загальний рівень економічної безпеки.
Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено наявні методики оцінки рівня економічної
безпеки підприємства для проведення сучасної діагностики його фінансового стану.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для
розробки авторської методики розрахунку періоду повернення інвестицій з метою оцінки понесених витрат на
створення служби економічної безпеки підприємства протягом короткострокового та довгострокового періодів.
Ключеві слова: аналіз, методики, оцінка, рівень, економічна безпека підприємства, фінансовий стан.
Мелихова Т.О. АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ЕГО ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ
Цель. Анализ имеющихся методик оценки уровня экономической безопасности предприятия для
проведения современной диагностики его финансового состояния с целью выбора наиболее приемлемой
методики на уровне предприятия.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются
положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативные и законодательные акты
Украины по вопросам оценки уровня экономической безопасности. В процессе исследования использовались
следующие методы: абстрактно-логический (для выявления сущности оценки уровня экономической
безопасности как экономической категории), анализа и синтеза, логического обобщения, монографический (при
изучении методик оценки уровня экономической безопасности предприятий).
Результаты исследования. Проведенный анализ методов оценки уровня экономической безопасности
предприятия, приведенных в научной литературе, показал, что среди ученых существуют различные подходы,
как к выбору самых методик, так и системы показателей или критериев расчета. Проведен критический анализ и
обобщены методики оценки экономической безопасности предприятий, а именно исследованы: 1. Методика,
которая построена на функциональных составляющих экономической безопасности. 2. Методика, которая
построена на индикаторном подходе в оценке экономической безопасности предприятия. 3. Методика, которая
построена на инвестиционном подходе в оценке экономической безопасности предприятия. 4. Методика оценки
экономической безопасности предприятия построена на подходе наличии чистой прибыли. 5. Методика оценки
уровня экономической безопасности предприятия, построенной на ресурсно-функциональном подходе, расчеты
которой осуществлены с помощью интегрального показателя. 6. Методика оценки уровня экономической
безопасности предприятия, построенной на основе балльных оценок, когда в основе определения уровня
безопасности лежат предельные значения показателей и их рейтинг. 7. Методика оценки уровня экономической
безопасности предприятия, рассчитывает интегральный показатель экономической безопасности в соответствии
с рыночной стоимости и экономической защищенности его капитала.
Выявлено, что ученые приводят разные методики и выделяют в них различные показатели. Установлено,
что чаще всего используется интегральный показатель, но суть любой методики оценки уровня экономической
безопасности предприятия остается в изучении влияния составляющих на общий его уровень экономической
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безопасности. Также, в каждой области деятельности предприятий существуют свои особенности, так как от вида
его деятельности зависит значимость влияния выбранных составляющих на общий уровень экономической
безопасности.
Научная новизна результатов исследования. Обобщены имеющиеся методик оценки уровня
экономической безопасности предприятия для проведения современной диагностики его финансового
состояния.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования
являются основой для разработки авторской методики расчета периода возврата инвестиций с целью оценки
понесенных затрат на создание службы экономической безопасности предприятия в течение краткосрочного и
долгосрочного периодов.
Ключевые слова: анализ, методики, оценка, уровень, экономическая безопасность предприятия,
финансовое состояние.
Melikhova T.O. ANALYSIS OF AVAILABLE METHODS FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC
SECURITY OF AN ENTERPRISE FOR CONDUCTING MODERN DIAGNOSTICS OF ITS FINANCIAL CONDITION
Purpose. The purpose of the work is to analyze existing methods of assessing the level of economic security of
an enterprise for conducting a modern diagnosis of its financial status in order to select the most appropriate
methodology at the enterprise level.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the situation of modern
economic theory, scientific works of scientists, normative and legislative acts of Ukraine on the issues of assessing the
level of economic security. In the process of research, the following methods were used: abstract-logical (to identify the
essence of assessing the level of economic security as an economic category), analysis and synthesis, logical
generalization, monographic (in the study of methods for assessing the level of economic security of enterprises).
Findings. The analysis of the methods of assessing the level of economic security of the enterprise, given in the
scientific literature, showed that among scientists there are different approaches, both to the choice of the methods
themselves and the system of indicators or criteria of calculation. The critical analysis and generalized methods of
assessing the economic security of enterprises are carried out, namely: 1. Methodology based on the functional
components of economic security. 2. Methodology based on the indicator approach to assess the economic security of
the enterprise. 3. Methodology based on an investment approach to assess the economic security of an enterprise. 4.
Method of assessing the economic security of the enterprise is based on the approach of availability of net profit. 5.
Methodology for assessing the level of economic security of an enterprise, which is based on a resource-functional
approach, the calculations of which are carried out using an integral indicator. 6. Methodology for assessing the level of
economic security of an enterprise, which is built on the basis of ball scores, when the basis for determining the level of
safety are the limit values of the indicators and their rating. 7. Methodology for assessing the level of economic security
of an enterprise that calculates an integral indicator of economic security in accordance with market value and economic
security of its capital. Scientists give different methods and distinguish them different indicators. The most commonly
used integral indicator, but the essence of any methodology for assessing the level of economic security of the enterprise
remains in the study of the impact of the components on its overall level of economic security. Also, in each branch of the
enterprises there are their peculiarities, since the importance of the influence of the selected components on the overall
level of economic security depends on the type of its activity.
Originality. It is necessary to summarize the existing methods of assessing the level of economic security of the
enterprise to conduct a modern diagnosis of its financial condition.
Practical value. The obtained results of the research are the basis for development of the author’s methodology
for calculating the period of returning investments in order to assess the incurred costs for the establishment of the
company’s economic security service in the short-and long-term.
Key words: analysis, methodology, assessment, level, economic safety of the enterprise, financial condition.

285

АВТОРИ НОМЕРА
Бабич Микола Миколайович, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри економіки
підприємств, Миколаївський національний аграрний університет (babichnn@i.ua);
Баланюк Іван Федорович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту;
Максимюк Мирослав Михайлович, аспірант, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”, Івано-Франківськ (ifbalaniuk@gmail.com);
Білявський Валентин Миколайович, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності підприємств; Власенко Валентина Вікторівна, магістрант,
Національний авіаційний університет (nbilyavskiy@gmail.com);
Буряк Руслан Іванович, д-р екон. наук, професор кафедри маркетингу та міжнародної
торгівлі; Кузьменко Сергій Володимирович, канд. екон. наук, доцент кафедри адміністративного
менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і
природокористування України (ruslan1212@ukr.net; skuzm1979@gmail.com);
Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна, д-р екон. наук, доцент, професор кафедри
державних та місцевих фінансів; Юркевич Галина Ігорівна, магістр кафедри державних та
місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка (watamanyuk@ukr.net);
Гойсюк Лілія Володимирівна, канд. екон. наук, асистент кафедри економіки,
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Подільський державний аграрно-технічний
університет (gojsyuk@ukr.net);
Грабчак Віталія Ігорівна, аспірант кафедри менеджменту Київського національного
торговельно-економічного університету (x5300x@bigmir.net);
Гусаріна Наталія Bікторівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки і
підприємництва, Херсонський національний технічний університет (gusarina@ukr.net);
Дейнега Інна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,
Рівненський державний гуманітарний університет (2011zima@ukr.net);
Дерманська Людмила Василівна, канд. екон. наук, доцент кафедри фундаментальних та
спеціальних дисциплін, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу,
Тернопільський національний економічний університет (l.dermanska@tneu.edu.ua);
Дзядикевич Ольга Ярославівна, аспірант, Національний
природокористування України (odzyadykevych@gmail.com);

університет

біоресурсів

і

Дзядикевич Юрій Володимирович, д-р. техн. наук, професор; Буряк Микола Васильович,
канд. техн. наук, доцент; Любезна Ірина Василівна, канд. екон. наук, доцент, кафедра
менеджменту біоресурсів природокористування, Тернопільський національний економічний
університет (281042@ukr.net);
Завертаний Денис Володимирович, аспірант, Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова (denys.zavertany@gmail.com);
Кальницька Марина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародних відносин,
Ужгородський національний університет (iraan@ukr.net);
Кириленко Ольга Павлівна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів ім.
С. І .Юрія; Огінська Анастасія Юріївна, аспірант, Тернопільський національний економічний
університет (o.kyrylenko@tneu.edu.ua);
Кораблінова Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри управління
проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
(korablinova.irin@gmail.com);
Куліш Тетяна Володимирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу, Таврійський
державний агротехнологічний університет (tvkulish@gmail.com);
Лимар Валерія Валеріївна, канд. екон. наук, директор навчально-наукового центру
міжнародної
освіти,
Донецький
національний
університет
імені
Василя
Стуса
(limval555555@gmail.com);
Майовець Ярина Михайлівна, асистент кафедри економічної теорії,
національний університет імені Івана Франка (yamayovets@econom.lnu.edu.ua);

286

Львівський

Мардус Наталія Юріївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічного аналізу та
обліку,
Національний
технічний
університет
«Харківський
політехнічний
інститут»
(Nat_ua@ukr.net);
Меліхова Тетяна Олегівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу,
оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія (tanya_zp_zgia@ukr.net);
Мних Ольга Богданівна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу і
логістики; Сапотніцька Наталія Ярославівна, аспірант, Національний університет «Львівська
політехніка» (mnykholga1@ukr.net; wolovec@gmail.com);
Нікітін Юрій Олександрович, д-р техн. наук, зав. сектором інновацій та трансферу
технологій, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України; Кульчицький Олесь
Іванович, аспірант, Державний університет інфраструктури та технологій (ynikitin@gmail.com;
o.kulchytskyy@gmail.com);
Пармаклі Дмитро Михайлович, д-р хабіл. екон. наук, професор Комратського державного
університету, Республіка Молдова (dparmacli@gmail.com);
Переверзєва Анна Василівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки,
природних
ресурсів
і
економічної
теорії;
Запорізький
національний
університет
(pereverzeva@ukr.net);
Роменська Катерина Михайлівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів;
Клокова Лілія Олександрівна, бакалавр, Університет митної справи та фінансів
(kateryna.romenska@gmail.com);
Федоришина Лариса Миколаївна, канд. екон. наук, доцент, наук. співроб. відділу дослідження
митних ризиків, Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної
політики УДФСУ (larisa.fedorishina@gmail.com);
Федулова Любов Іванівна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету (fedulova2010@gmail.com);
Цимбалюк Світлана Олексіївна, д-р екон. наук, доцент, професор кафедри управління
персоналом та економіки праці; Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана (cymso@ukr.net);
Черкас Наталія Ігорівна, канд. екон. наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (natsanex@yahoo.com);
Черняк Якуб, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання,
Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща; Клапків Любов, канд. екон. наук, старший
викладач кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет
(liuba.klapkiv@gmail.com);
Чирак Микола Володимирович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної
теорії, Чирак Ірина Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри економічної теорії,
Тернопільський національний економічний університет (chyrak.iryna@gmail.com);
Шкільняк Михайло Михайлович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет (Shkiln@i.ua);
Шульський Микола Григорович, д-р екон. наук, професор, Львівський національний
університет
ветеринарної
медицини
та
біотехнологій
імені
С.З.
Гжицького
(novachka86@gmail.com);
Яніогло Аліна Іванівна, д-р екон. наук, Національний інститут економічних досліджень
Республіки Молдова (alina.ianioglo@gmail.com);
Ярова Богдана Миколаївна, канд. екон. наук, асистент кафедри геодезії та картографії,
Національний університет біоресурсів і природокористування України (bk230491@gmail.com).

287

АВТОРЫ НОМЕРА
Бабич Николай Николаевич, канд. экон. наук, доцент, докторант кафедры экономики
предприятий, Николаевский национальный аграрный университет (babichnn@i.ua)
Баланюк Иван Федорович, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой учета и
аудита; Максимюк Мирослав Михайлович, аспирант, ГВУЗ "Прикарпатский национальный
университет имени Василия Стефаника", Ивано-Франковск (ifbalaniuk@gmail.com);
Белявский Валентин Николаевич, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической
деятельности
предприятий;
Власенко
Валентина
Викторовна,
магистрант, Национальный авиационный университет (nbilyavskiy@gmail.com);
Буряк Руслан Иванович, д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга и международной
торговли; Кузьменко Сергей Владимирович, канд. экон. наук, доцент кафедры
административного менеджмента и внешнеэкономической деятельности, Национальный
университет
биоресурсов
и
природопользования
Украины
(ruslan1212@ukr.net;
skuzm1979@gmail.com);
Ватаманюк-Зелинская Ульяна Зиновьевна, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
государственных и местных финансов; Юркевич Галина Игоревна, магистр кафедры
государственных и местных финансов, Львовский национальный университет имени И. Франко
(watamanyuk@ukr.net);
Гойсюк Лилия Владимировна, канд. экон. наук, ассистент кафедры экономики,
предпринимательства, торговли и биржевой деятельности, Подольский государственный
аграрно-технический университет (gojsyuk@ukr.net);
Грабчак Виталия Игоревна, аспирант кафедры менеджмента Киевского национального
торгово-экономического университета (x5300x@bigmir.net);
Гусарина Наталья Bикторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и
предпринимательства, Херсонский национальный технический университет (gusarina@ukr.net);
Дейнега Инна Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента,
Ровенский государственный гуманитарный университет (2011zima@ukr.net);
Дерманская Людмила Васильевна, канд. экон. наук, доцент кафедры фундаментальных и
специальных дисциплин, Чертковский учебно-научный институт предпринимательства и бизнеса,
Тернопольский национальный экономический университет (l.dermanska@tneu.edu.ua);
Дзядикевич Ольга Ярославовна, аспирант, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины (odzyadykevych@gmail.com);
Дзядикевич Юрий Владимирович, д-р. техн. наук, профессор; Буряк Николай Васильевич,
канд. техн. наук, доцент; Любезная Ирина Васильевна, канд. экон. наук, доцент, кафедра
менеджмента биоресурсов и природопользования, Тернопольский национальный экономический
университет (281042@ukr.net);
Завертаный Денис Владимирович, аспирант, Одесский национальный университет имени
И.И. Мечникова (denys.zavertany@gmail.com);
Кальныцкая Марина Анатольевна, канд. экон. наук, доцент кафедры международных
отношений, Ужгородский национальный университет (iraan@ukr.net);
Кириленко Ольга Павловна, д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой финансов им.
С. И. Юрия; Огинская Анастасия Юрьевна, аспирант, Тернопольский национальный экономический
университет (o.kyrylenko@tneu.edu.ua);
Кораблинова Ирина Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, докторант кафедры управления
проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова
(korablinova.irin@gmail.com);
Кулиш Татьяна Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга, Таврический
государственный агротехнологический университет (tvkulish@gmail.com);
Лымарь Валерия Валерьевна, канд. экон. наук, директор учебно-научного центра
международного образования, Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
(limval555555@gmail.com);

288

Майовец Ярина Михайловна, ассистент кафедры экономической теории, Львовский
национальный университет имени Ивана Франко (yamayovets@econom.lnu.edu.ua);
Мардус Наталья Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономического
анализа и учета, Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт» (Nat_ua@ukr.net)
Мелихова Татьяна Олеговна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета, анализа,
налогообложения
и
аудита,
Запорожская
государственная
инженерная
академия
(tanya_zp_zgia@ukr.net);
Мных Ольга Богдановна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры маркетинга и
логистики; Сапотницкая Наталия Ярославовна, аспирант, Национальный университет
«Львовская политехника» (mnykholga1@ukr.net; wolovec@gmail.com);
Никитин Юрий Александрович, д-р техн. наук, зав. сектором инноваций и трансфера
технологий, Институт сверхтвердых материалов им. В.М. Бакуля НАН Украины; Кульчицкий
Олесь Иванович, аспирант, Государственный университет инфраструктуры и технологий
(ynikitin@gmail.com; o.kulchytskyy@gmail.com)
Пармакли Дмитрий Михайлович, д-р хабил. экон. наук, профессор
государственного университета, Республика Молдова (dparmacli@gmail.com);

Комратского

Переверзева Анна Васильевна, канд. экон. наук, доцент кафедры международной экономики,
природных ресурсов и экономической теории; Запорожский национальный университет
(pereverzeva@ukr.net);
Роменская Екатерина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов;
Клокова Лилия Александровна, бакалавр, Университет таможенного дела и финансов
(kateryna.romenska@gmail.com);
Федоришина Лариса Николаевна, канд. экон. наук, доцент, науч. сотр. отдела
исследования таможенных рисков, Научно-исследовательский центр таможенного дела Научноисследовательского института фискальной политики УДФСУ (larisa.fedorishina@gmail.com);
Федулова Любовь Ивановна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры менеджмента
Киевского национального торгово-экономического университета (fedulova2010@gmail.com);
Цимбалюк Светлана Алексеевна, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры управления
персоналом и экономики труда; Киевский национальный экономический университет имени Вадима
Гетьмана (cymso@ukr.net);
Черкас Наталия Игоревна, канд. экон. наук, доцент, кафедра международной экономики,
Киевский
национальный
экономический
университет
имени
Вадима
Гетьмана
(natsanex@yahoo.com);
Черняк Якуб, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов субъектов хозяйствования,
Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Польша; Клапкив Любовь, канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры финансов, Киевский национальный торгово-экономический
университет (liuba.klapkiv@gmail.com);
Чирак Николай Владимирович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономической
теории, Чирак Ирина Николаевна, канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры
экономической
теории,
Тернопольский
национальный
экономический
университет
(chyrak.iryna@gmail.com);
Шкильняк Михаил Михайлович, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
менеджмента и публичного управления, Тернопольский национальный экономический университет
(Shkiln@i.ua);
Шульский Николай Григорьевич, д-р экон. наук, профессор, Львовский национальный
университет
ветеринарной
медицины
и
биотехнологий
имени
С.З.
Гжицкого
(novachka86@gmail.com);
Яниогло Алина Ивановна, д-р экон. наук, Национальный институт экономических
исследований Республики Молдова (alina.ianioglo@gmail.com);
Яровая Богдана Николаевна, канд. экон. наук, ассистент кафедры геодезии и картографии,
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (bk230491@gmail.com).

289

AUTHORS OF THE NUMBER
Babych Mykola Mykolaiovych, cand.sc.(econ), assoc. prof., doctoral candidate at the department of
enterprise economics, Mykolayiv National Agrarian University (babichnn@i.ua);
Balaniuk Ivan Fedorovych, dr.sc.(econ.), professor, head at the department of accounting and
auditing; Maksymiuk Myroslav Mykhailovych, postgraduate student, Vasyl Stefanyk Precarpathian
National University, Ivano-Frankivsk (ifbalaniuk@gmail.com);
Biliavskyi Valentyn Mykolaiovych, cand.sc.(econ), assoc. prof., associate professor at the
department of management of foreign economic activities of enterprises; Vlasenko Valentyna Viktorivna,
master, National Aviation University (nbilyavskiy@gmail.com);
Buriak Ruslan Ivanovych, dr.sc.(econ.), professor at the department of marketing and international
trade department; Kuzmenko Serhii Volodymyrovych, cand.sc.(econ.), assoc. prof., associate professor at
the department of administrative management and foreign economic activity, National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine (ruslan1212@ukr.net; skuzm1979@gmail.com);
Cherkas Nataliia Ihorivna, cand.sc.(econ.), assoc. prof., department of international economics, Kyiv
National Economic University named after Vadym Hetman (natsanex@yahoo.com);
Chyrak Mykola Volodymyrovych, cand.sc.(econ), assoc. prof., associate professor at the
department of economic theory; Chyrak Iryna Mykolaivna, cand.sc.(econ), senior lecturer at the
department of economic theory, Ternopil National Economic University (chyrak.iryna@gmail.com);
Czerniak Jakub, cand.sc.(econ), associate professor of the department of finance of business entities
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland; Klapkiv Liubov, cand.sc.(econ), senior lecturer at the
department of finance, Kyiv National University of Trade and Economics (liuba.klapkiv@gmail.com);
Deineha Inna Оleksandrіvna, cand.sc.(econ.), assoc. prof., associate professor at the department of
management, Rivne State Humanitarian University (2011zima@ukr.net);
Dermanska Liudmyla Vasylivna, cand.sc.(econ.), associate professor at the department of
fundamental and special disciplines Chortkiv Education and Research Institute of Entrepreneurship and
Business of Ternopil National Economic University (l.dermanska@tneu.edu.ua);
Dziadykevych Yurii Volodymyrovych, dr.sc.(techn.), professor; Buriak Mykola Vasylovych,
cand.sc.(techn.), assoc. prof.; Liubezna Iryna Vasylivna, cand.sc.(econ), assoc. prof., department of
bioresources and environmental management, Ternopil National Economic University (281042@ukr.net);
Dzyadykevych Olga Yaroslavivna, postgraduate student, National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine (odzyadykevych@gmail.com);
Fedoryshyna Larysa Mykolaivna, cand.sc.(econ), assoc. prof., research fellow at the department
research customs risks, Research Center of Customs Affair of Research Institute Fiscal Policy of USFSU
(larisa.fedorishina@gmail.com);
Fedulova Liubov Ivanivna, dr.sc.(econ.), professor, professor at the department of management Kyiv
National University of Trade and Economics (fedulova2010@gmail.com);
Gusarinа Nataliya Viktorivna, cand.sc.(econ.), assoc. prof., associate professor at the department of
Economics and Entrepreneurship, Kherson National Technical University (gusarina@ukr.net);
Hoisiuk Liliia Volodymyrivna, cand.sc.(econ.), assistant at the department of economics,
entrepreneurship, trade and exchange activities, State Agrarian and Engineering University in Podilya
(gojsyuk@ukr.net);
Hrabchak Vitaliia Ihorivna, postgraduate student at the department of management, Kyiv National
University of Trade and Economics (x5300x@bigmir.net);
Ianioglo Alina Ivanovna, dr.sc.(econ.), National Institute for Economic Research of the Republic of
Moldova (alina.ianioglo@gmail.com);
Kalnytska Maryna Anatoliivna, cand.sc.(econ.), associate professor at the department of
international relations, Uzhhorod National University (iraan@ukr.net);
Korablinova Iryna Anatoliivna, cand.sc.(econ.), assoc. prof., doctoral student at the department of
project management and systems analysis, Odessa National Academy of Telecommunications named after
A.S. Popov (korablinova.irin@gmail.com);

290

Kulish Tetiana Volodymyrivna, cand.sc.(econ.), associate professor of marketing department, Tavria
State Agrotechnological University (tvkulish@gmail.com);
Kyrylenko Olha Pavlivna, dr.sc.(econ.), professor, head at the S.I.Yurii department of finance;
Ohinska Anastasiia Yuriivna, postgraduate student, Ternopil National Economic University
(o.kyrylenko@tneu.edu.ua);
Lymar Valeriia Valeriivna, cand.sc.(econ.), director of the educational and scientific center of
international education Vasyl’ Stus Donetsk National University (limval555555@gmail.com);
Mardus Nataliia Yuriivna, cand.sc.(econ.), assoc. prof., associate professor at the department of
economic analysis and accounting, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
(Nat_ua@ukr.net);
Mayovets Yaryna Mykhailivna, associate professor at the department of economic theory, Ivan
Franko National University of Lviv (yamayovets@econom.lnu.edu.ua);
Melikhova Tetiana Olehivna, cand.sc.(econ), assoc. prof., associate professor at the department of
accounting, analysis, taxation and audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy (tanya_zp_zgia@ukr.net);
Mnykh Olga Bogdanivna, dr.sc.(econ.), professor, professor at the department of marketing and
logistics; Sapotnitska Natalya Yaroslavivna, postgraduate student, National University "Lviv Polytechnic"
(mnykholga1@ukr.net; wolovec@gmail.com);
Nikitin Yurii Oleksandrovych, dr.sc.(techn.), head of the sector of innovations and technology
transfer V.M. Bakul Institute of Superhard Materials of the NAS of Ukraine; Kulchytskyy Oles Ivanovych,
postgraduate student, State University of Infrastructure and Technology (ynikitin@gmail.com;
o.kulchytskyy@gmail.com);
Parmakli Dmitriy Mikhaylovich, dr.habil.sc.(econ.), professor, Comrat State University, Republic of
Moldova (dparmacli@gmail.com);
Pereverzieva Anna Vasylivna, cand.sc.(econ.), associate professor at the department of
international economics, natural resources and economic theory, Zaporizhzhya National University
(pereverzeva@ukr.net);
Romenska Kateryna Mykhailivna, cand.sc.(econ.), assoc. prof., associate professor at the
department of finance, Klokova Liliia Oleksandrivna, bachelor, University of Customs and Finance
(kateryna.romenska@gmail.com);
Shkilnyak Mykhailo Mykhailovych, dr.sc.(econ.), professor, head of the management and public
administration department, Ternopil National Economic University (Shkiln@i.ua);
Shulskyi Mykola Gryhorovych, dr.sc.(econ.), professor, Lviv National University of Veterinary
Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskiy (novachka86@gmail.com);
Tsymbaliuk Svitlana Oleksiivna, dr.sc. (econ.), assoc. prof., professor at the department of
personnel management and labour economic, Kyiv National Economic University named after Vadym
Hetman (cymso@ukr.net);
Vatamaniuk-Zelinska Uliana Zenoviivna, dr.sc.(eсon.), assoc. prof., professor at the department of
state and local finances, Yurkevych Halyna Ihorivna, master at the department of state and local finances,
Ivan Franko Lviv National University (watamanyuk@ukr.net);
Yarova Bogdana Mykolaivna, cand.sc.(econ.), assistant at the department of geodesy and
cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (bk230491@gmail.com);
Zavertany Denys Volodymyrovych, postgraduate student, Odessa I.I. Mechnykov National
University (denys.zavertany@gmail.com).

291

