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РЕГУЛЯТОРНІ РЕФОРМИ АГРАРНОЇ СФЕРИ
У КРАЇНАХ НОВИХ ЧЛЕНАХ ЄС
ТА КАНДИДАТАХ ДО ЄС
Natalia Shibaeva, ScD in Economics
Tetiana Baban, PhD in Economics
Svitlana Tkachenko, PhD in Economics
Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petr Vasilenko,
Ukraine

REGULATORY REFORMS IN AGRICULTURE
IN THE NEW EU MEMBER STATES
AND CANDIDATES FOR MEMBERSHIP
The EU enlargement policy instruments are analyzed and the conditions of their use in the
agriculture of the EU candidate states are summarized. The general enlargement policy features
in the early 2000s for the agriculture have been identified; these include medium-term
programming as the basis for the development and implementation of a system of measures;
compliance with EU treaties and the objectives of the CAP; institutional support; bilateral
commitments; favoring economic methods; co-financing; implementation of monitoring and
reporting system; publicity and transparency.
It is established that the current stage of the EU enlargement policy in agriculture is being
implemented through the IPA II program. It focuses on strengthening the organizational capacity
of the candidate countries to implement the SAP legislative framework and the IPARD program,
which contains autonomous goals and measures consistent with the IPA II program.
Potential opportunities and expediency of introducing these instruments to reform agriculture
in Ukraine according to the principles of sustainable development have been determined.
Keywords: enlargement policy, EU candidate countries, agriculture, programming.
Постановка проблеми. У низці європейських країн, які до початку 90-х років ХХ ст. мали
директивно планову економіку, відбулися зміни основ соціально-економічних систем у напрямі
розбудови ринкових засад їх функціонування. Визначення політичного та соціально-економічного
вектору у русі євроінтеграції вимагало адаптації інституційного фундаменту цих країн до концепції
правових норм ЄС (acquis communautaire). У стислі терміни уряди цих країн повинні були створити
нові формальні правила та інститути або модифікувати в ринковому напрямі існуючі.
Органи ЄС зі свого боку розробили та реалізують програми, які мають на меті адаптацію
політичної, соціальної, економічної (з урахуванням галузевих особливостей) складових систем даних
країн до політичної та соціально-економічної систем країн-членів ЄС, що одержало прояв у формі
політики розширення (Еnlargement).
Як зазначається у Глобальній стратегії ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки, підтримка
країн-сусідів відповідає інтересам громадян ЄС, а у межах чинної політики розширення важливого
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значення набуває процес прийняття нових членів на підставі жорстких і справедливих умов для
укріплення стійкості в країнах1.
Аграрна сфера є однією з найбільш складних і чутливих у контексті політики розширення
у зв’язку з її значним внеском у ВВП, питомою вагою зайнятих у цій сфері, структурними
особливостями. Експерти Європейської комісії (ЄК) в аграрній сфері надають допомогу і
рекомендації країнам кандидатам у підготовці до вступу у ЄС, зокрема до САП (Common Agricultural
Policy).
Для сільського господарства у контексті політики розширення і САП ЄС важливими є дві групи
критеріїв: економічні та інституційні. Економічні критерії ‒ це існування ринкової економіки,
заснованої на чітких правах власності, лібералізації цін, макроекономічній стабільності та здатності
справлятися з конкурентним тиском у ЄС, а також з імпортованою сільськогосподарською
продукцією та продуктами харчування. Інституційні критерії ‒ це адекватний адміністративний
потенціал сільськогосподарських адміністрацій в області розробки, реалізації, фінансування,
контролю сільськогосподарської політики і заходів з розвитку сільських районів перед вступом у ЄС
і наступних програм розвитку сільських громад; законодавче узгодження і створення
адміністративного потенціалу в області органічного землеробства, політики якості та інших
горизонтальних аспектів; створення механізмів на сільськогосподарських ринках, включаючи
маркетингові стандарти, звітність про ціни, управління квотами 2.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу реалізації аграрної політики
в постсоціалістичних країнах були присвячені роботи Й. Свиннена, К. Макурса, Є. Рабинович,
А. Трзециак-Дувал, Є. Сєрової, Ю.Коваленко, В. Онегіної та інших.
Дослідженню конкретних напрямів інтеграції аграрного сектору економіки в умовах
реформування, структурної перебудови, формування пріоритетів євроінтеграційного розвитку
присвячені роботи вітчизняних вчених-економістів: О. Бородіної, В. Власова, Ю. Губені,
С. Дем’яненка, Т. Зінчук, С. Кваші, І. Кириленка, О. Могильного, Б. Пасхавера, П. Саблука,
О. Шубравської, В. Юрчишина. О. Амосова, Т. Гоголь. Пріоритети Спільної аграрної політики ЄС та
їх адаптація до умов регіонального розвитку України висвітлені у дослідженнях М. Корецького,
М. Латиніна, С. Майстро, Д. Плеханова та ін.
Однак фактичні та очікувані структурні зрушення у САП в контексті політики розширення,
вимагають ретельного аналізу сучасних інструментів, які дозволяють узгоджувати заходи та досягати
поставлених цілей. Тому досвід використання нового інструментарію європейської політики може
бути корисним для розбудови аграрної сфери України на принципах сталого розвитку.
Метою статті є аналіз інструментів політики розширення й узагальнення умов їх використання
в аграрній сфері країн кандидатів до ЄС та визначення потенційних можливостей запровадження цих
інструментів в аграрній сфері України.
Виклад основних результатів дослідження. ЄС на початку 2000-х рр. розробив три основні
інструменти на допомогу країнам кандидатам у підготовці до вступу в ЄС: програми САПАРД
(Special accession programme for agriculture and rural development, SAPARD), ФАРЕ (Poland and
Hungary: Aid for Restructuring of the Economies, Phare), ІСПА (Instrument for Structural Policies for PreAccession, ISPA).
Мета програми САПАРД ̶ структурна перебудова аграрної сфери країн кандидатів та
запровадження формальних правил ЄС, які стосуються САП. Програма започаткована Регламентом
ЄС № 1268/99 від 21.06.1999 р. як частина «Програми-2000» щодо збільшення передвступної
допомоги на період 2000-2006 рр. 3 До 2003 р. річний бюджет програми для 10 країн Центральної та
European Union External Action (2019). Общее видение, единый подход: сильная Европа Глобальная
стратегия Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности.
<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_global_strategy_ru.pdf> (2020, січень, 16).
2
European Commission website (2017). Annual activity report 2016 – Neighbourhood and Enlargement Negotiations
<https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-neighbourhood-and-enlargement-negotiations_en>
(2020, січень, 11).
3
EUR-Lex (2019). Pre-accession agricultural instrument (SAPARD). <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=LEGISSUM:l60023> (2020, січень, 03); European Commission website (2019). Go-ahead for Hungarian
pre-accession programme SAPARD. <https://ec.europa. eu/commission/presscorner/detail/en/IP_02_1737> (2019,
грудень, 03).
1
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Східної Європи становив 560 млн євро (реалізація програми САПАРД в Болгарії та Румунії
здійснювалася до 2013 р.) 1.
У рамках САПАРД фінансувалися інвестиційні проекти у сільському господарстві, переробних
галузях, сільській інфраструктурі, охороні сільськогосподарських угідь, розвитку рибної
промисловості, запровадженні європейських стандартів якості сільськогосподарської продукції,
проведенні агроекологічних заходів, органічному рослинництві, зеленому туризмі. Фінансування
здійснювалося через надання субсидій фермерам у вигляді компенсаційних виплат за виконання
агроекологічних заходів у пропорціях: 75 % – з бюджету ЄС, а 25 % – з бюджету країни, яка набуває
членства у ЄС. Максимальний розмір виплат на один агроекологічний проект становив 10 тис євро
на рік, фінансова допомога надавалася впродовж п’яти років.
Програма передбачала узгоджену взаємодію органів ЄС із урядами країн не тільки
у застосуванні фінансових методів (спільне фінансування), але й в розробленні та реалізації
секторальних стратегій розвитку 2, які містили завдання вдосконалення технологічних процесів
виробництва, якості сільськогосподарської продукції, екологічної спрямованості аграрного
виробництва, підвищення добробуту та покращення умов життя сільського населення.
Національні стратегії мали перелік конкретних заходів та обсягів їх фінансування, у деяких
країнах були створені цільові державні інститути. Так, у Румунії на виконання програми САПАРД
було створено державне агентство, яке надавало технічну і фінансову допомогу фермерам. В цілому
фінансова допомога за програмою САПАРД здійснювалася у два етапи: з 2000-2006 рр. і 20072013 рр. та охоплювала значну кількість проєктів: тільки у Румунії було реалізовано 4713 проєктів
на суму 1,49 млрд євро 3.
Запровадження у Болгарії програми САПАРД передбачало обов’язкову поетапну реалізацію
внутрішньої державної політики підтримки розвитку аграрної сфери через Національний
стратегічний план розвитку сільського господарства та сільських територій на 2007-2013 рр., який
містив не тільки бюджетні програми, але й комплексну стратегію розвитку сільських районів 4.
Програма САПАРД також передбачала стимулювання діяльності фермерів у напрямі
збереження довкілля. Так, у Болгарії запровадили Правила надання фінансової підтримки розвитку
сільського господарства та охорони навколишнього природного середовища, затверджені наказом
Міністерства сільського та лісового господарства від 17 жовтня 2006 р. № 113 5.
Отже, характеристиками програми САПАРД є: середньострокове планування, врахування
концепції багатофункціональності сільського господарства, спільне фінансування.
Програма ФАРЕ була започаткована Регламентом ЄС № 3906/89 від 18.12.1989 р. і стосувалася
Польщі й Угорщини, але згодом була поширена на інші країни: Естонія, Латвія, Литва, Словаччина,
Словенія, Чехія, Болгарія, Румунія. На початкових етапах програма ФАРЕ була зосереджена
на наданні ноу-хау і технічної допомоги і у разі необхідності – гуманітарної допомоги. Але згодом,
внаслідок зміни пріоритетів у процесі імплементації правових норм ЄС, мета програми визначалася
як:
– зміцнення адміністративного та інституційного потенціалу країн кандидатів («інституційне
будівництво») для створення на всіх адміністративних рівнях структур, які здатні визначати
багаторічні плани розвитку в формі спеціальної підготовчої програми для управління структурними
фондами та нести за це відповідальність;
– фінансування інвестицій, які дають змогу привести діяльність виробників та інфраструктуру
у відповідність до європейських стандартів;
– стимулювання економічного розвитку.
Глосарій термінів ЄС (2019). Книжки з євроінтеграції видавництва "К.І.С."
<http://europa.dovidka.com.ua/s.html> (2019, грудень, 16).
2
Official website of the European Union (2019). State of the Union 2016: EU budget review further focuses budget
on priorities, ensures more flexibility and less red tape <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_en.htm>
(2019, грудень, 16).
3
Областна администрация Варна (2019). Програма САПАРД. <http://www.vn.government.bg/world/stranici/
programi/tek/sapard.htm> (2019, грудень, 15).
4
MZGAR (2019). Министерство на земеделието и храните на България.
<http://www.mzgar.government.bg/Sapard/Sapard.htm> (2019, September, 15).
5
Цензор.НЕТ (2007). Румыния и Болгария после присоединения к ЕС. <https://censor.net.ua/f2353106>
(2019, вересень, 15).
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Бюджет програми ФАРЕ на 2000-2006 рр. становив 10 млрд євро. Якщо спочатку програма
передбачала визначення заходів та обсягів фінансування на щорічній основі, то згодом було обрано
систему багаторічного програмування. Основний інструмент Програми ФАРЕ – гранти, які
надавалися ЄС самостійно або у формі спільного фінансування з країнами-членами, Європейським
інвестиційним банком, третіми країнами. Партнерство кожної країни доповнювалося Національною
програмою прийняття концепції правових норм ЄС (NPAA). ФАРЕ включала також міждержавні
проекти, якщо була обґрунтована доцільність їх використання. Реалізація національних програм була
децентралізованою, за їх впровадження відповідали уряди країн.
Правила реалізації ФАРЕ засновані на положеннях Регламенту ЄС щодо фінансового
регулювання ЄС, а також на процедурах, створених спеціально для цієї програми. Моніторинг
реалізації програми Європейська комісія здійснювала спільно з національними урядами країн
кандидатів 1. Підсумовуючи огляд організаційної складової програми ФАРЕ, назвемо її ознаки:
середньострокове планування, спільне фінансування, гранти як основний інструмент реалізації.
Програма ІСПА визначалася як «інструмент структурної політики у передвступний період» та
була спрямована на розвиток транспортної інфраструктури, охорону довкілля країн кандидатів,
соціально-економічне об’єднання країн ЄС (Регламент ЄС № 1267/1999 від 21.06.1999 р.).
Заходи з боку ЄС обов’язково доповнювалися заходами країн, на які програма
розповсюджувалася. Фінансувалися природоохоронні проекти, у яких країни-бенефіціари
дотримувалися вимог екологічного законодавства ЄС і партнерських угод про приєднання. Відбір та
затвердження проєктів були засновані на транспортних і екологічних програмах, які входили
до національної програми щодо прийняття правових норм ЄС.
Розподіл коштів з бюджету ЄС між країнами-бенефіціарами в рамках ІСПА здійснювався
на підставі таких критеріїв: чисельність населення, ВВП на душу населення за ПКС, площа країни.
З бюджету ЄС фінансувалося від 75 % до 100 % вартості проєктів. ЄК відповідала за координацію і
узгодженість між цими заходами і заходами, що фінансувалися за рахунок інших джерел з бюджету
ЄС. Країни кандидати несли відповідальність за здійснення проєктів під контролем ЄК. Моніторинг
здійснювався спільно країною-бенефіціаром і ЄК з використанням натуральних і фінансових
показників, що враховували специфіку проекту і відображали його цілі. ЄК складала щорічні звіти та
звітувала перед Європейським парламентом, Радою ЄС, Європейським економічним і соціальним
комітетом. Зміст програм був оприлюднений в країнах кандидатах, у тому числі для інформування
громадськості про роль ЄС у цих програмах.
Програми ЄС із підготовки до вступу – САПАРД, ФАРЕ, ІСПА – передбачали організований та
структурований механізм їх координації, реалізації та оцінювання. Застосування системи
моніторингу та оцінки із залученням зовнішніх експертів дало можливість виявляти помилки,
упущення, зловживання. Так, Європейське бюро боротьби із шахрайством (OLAF) оприлюднено звіт,
у якому зазначалося, що переважна кількість порушень в освоєнні європейських фондів
зареєстрована у Румунії та Болгарії (80 % від загальної кількості). Це загострило питання доцільності
надання коштів урядам Румунії та Болгарії. Також виявилися проблеми, пов’язані з адаптацією
до європейського законодавства: акцизи, підвищені відповідно до норм ЄС, поставили під загрозу
виробництво у Болгарії традиційної горілки – ракії, літр якої став обкладатися податком більше ніж
1 євро, якщо на рік виробляється до 30 літрів, і 2,20 євро, якщо цей ліміт перевищено. В середньому
болгарська сім’я в селі виробляла до 100 літрів ракії на рік, але доходи селян не давали змоги
сплачувати такі податки, отже, виробництво ставало невигідним: вартість ракії наблизилася
до вартості промислової алкогольної продукції 2.
Проведений аналіз змісту програм, які здійснювалися у рамках політики розширення і
розповсюджувалися на аграрну сферу країн кандидатів до вступу у ЄС визначив, шо стратегічне
значення для модифікації регуляторної політики в аграрній сфері країн кандидатів до ЄС та її
узгодження із регуляторною складовою САП ЄС мала програма САПАРД, вплив на окремі аспекти
мали також програми ФАРЕ, ІСПА. Загальними рисами політики розширення в агарній сфері та
політики країн кандидатів були: програмування, як основа розроблення та реалізації системи заходів;
1

Official website of the European Union (2016). State of the Union 2016: EU budget review further focuses budget
on priorities, ensures more flexibility and less red tape <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_en.htm>
(2019, вересень, 16).
2
An official website of the European Union (2019). European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations
<https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement> (2019, жовтень, 11).
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інституційне забезпечення у формі регламентів та формальних правил країн кандидатів;
середньострокове планування; двосторонній характер зобов’язань; відповідність з угодами ЄС та
цілями САП; збільшення частки економічних методів; спільне фінансування у визначених заздалегідь
пропорціях; наявність інститутів, які відповідають за розроблення та реалізацію програм; система
моніторингу та звітності; публічність та прозорість.
Сучасний етап фінансового та технічного напрямів політики розширення ЄС має чотири
основних форми: Технічна підтримка та обмін інформацією (Technical Assistance and Information
Exchange, TAIEX), Зближення (Twinning), Гранти та тендери (Grants and Tenders), Моніторинг і оцінка
(Monitoring and Evaluation) 1
За фінансовим напрямом основним інструментом для країн кандидатів і потенційних країн
кандидатів є програма ІПА – Підготовка до приєднання (Pre-accession assistance, ІРА). Програма ІПА
поширюється на країни, що бажають приєднатися до ЄС, за умови виконання ними критеріїв вступу
(Копенгагенські критерії).
ІПА І на період 2007-2013 рр., як єдине рамкове положення щодо фінансування, замінило
програми САПАРД, ФАРЕ, ІСПА. Обсяги, у яких було профінансовано програму ІПА І, представлено
у таблиці 1.
Таблиця 1
Бюджет ІПА І у 2007-2013 рр., млн євро
Країна
Албанія
Боснія та Герцеговина
Хорватія
Колишня Югославська Республіка Македонія
(Північна Македонія)
Ісландія
Косово
Чорногорія
Сербія
Туреччина
Програма для декількох бенефіціарів

Роки
2007 2008 2009 2010 2011 2012
61,0 70,7 81,2 94,1 94,4 94,5
62,1 74,8 89,1 105,3 107,4 107,8
141,2 146,0 151,2 153,5 156,5 156,1
91,6

98,0

2013
95,3
63,6
93,5

58,5

70,2

81,8

101,8 113,2

68,3
31,4
189,7
497,2
129,5

184,7
32,6
190,9
538,7
137,7

12,0 12,0
5,8
106,1 67,3 68,7 68,8 71,4
34,5 33,5 34,1 35,0 34,5
194,8 197,9 201,8 202,0 208,3
566,4 653,7 779,9 860,2 902,9
188,8 141,7 186,2 176,2 177,2

Джерело: складено за даними 2
Отже, бюджет ІПА І у період 2007-2013 рр. становив близько 11,5 млрд євро. Програма ІПА І
охоплювала такі напрями: перехідні заходи, створення відповідних інститутів, транскордонне
співробітництво, регіональний розвиток, розвиток людських ресурсів, розвиток сільської місцевості.
Нові рамки для надання допомоги країнам з боку ЄС у період 2014-2020 рр. визначено ІПА ІІ 3.
Бенефіціарами ІПА ІІ є Албанія, Боснія і Герцеговина, Колишня Югославська Республіка Македонія,
Косово, Чорногорія, Сербія, Туреччина.
Основні характеристики IПA II, які відрізняють її від IПA I, наведено на рисунку 1.
Порівняння характеристик ІПА І та ІПА ІІ дає можливість визначити особливості, притаманні
ІПА ІІ: стратегічна спрямованість, секторальний підхід, який враховує процеси демократизації,
верховенство закону, розвиток конкурентоспроможності.
An official website of the European Union (2019). Overview – Instrument for Pre-accession Assistance
<https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en> (2019, жовтень, 01).
2
An official website of the European Union (2014). Regulation (EU) No 231/2014 of the European parliament
and of the council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
<https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/ financial_ assistance/ipa/2014/231-2014_ipa-2-reg.pdf>
(2019, вересень, 17).
3
An official website of the European Union (2017). External Evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance
(IPA II) (2014 – mid 2017) Final Report Volume 1: Main report June 2017 <https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/ipa_ii_eval_-_final_report_-_volume_1_-_june_2017.pdf> (2019, вересень, 17).
1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ІПА I 2007-2013
Всі бенефіціари мають доступ
до двох з п'яти компонентів
Універсальний підхід
до впровадження програм
Фрагментарне впровадження
законодавства ЄС
Переважно річне
програмування
Реалізація правил виключно
програми ІПА І
Наявність різних інститутів,
які реалізують програми
Наявність у країнибенефіціара потенціалу
для впровадження заходів
програми ІПА

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

ІПА II 2014-2020
Всі бенефіціари мають
доступ до всіх п'яти
компонентів
Секторальний підхід
до впровадження програм
Стратегічне комплексне
впровадження законодавства
ЄС
Багаторічне програмування
(в середньому на 7 років)
Загальні правила для всіх
програм у рамках політики
Розширення
Створення єдиного інституту
для керівництва ІПА
Розбудова інститутів у країнібенефіціарі для реалізації
секторального підходу

Рис. 1. Особливості програми IПA ІI у порівнянні із програмою IПA І
Джерело: складено на основі 1
Обсяги фінансування програми ІПА ІІ, що заплановані на 2014-2020 рр. наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Плановані обсяги фінансування програми ІПА ІІ у 2014-2020 рр.,
млн євро
Країна
Албанія
Боснія та Герцеговина
Колишня Югославська Республіка
Македонія (Північна Македонія)
Косово*
Чорногорія
Сербія
Туреччина
Мультикраїнне

2014
83,7
39,7
85,7

2015
86,9
39,7
88,9

Роки
2016
89,7
42,7
91,6

83,8
39,6
195,1
620,4
348,0

85,9
35,6
201,4
626,4
365,0

88,7
37,4
207,9
630,7
390,0

2017
92,9
43,7
94,9

2018-2020
296,3
*
303,1

91,9
39,5
215,4
636,4
410,4

295,2
118,4
688,2
1940,0
1445,3

Всього
2014-2020
649,5
165,8
664,2
645,5
270,5
1508,0
4453,9
2958,7

*Суми будуть визначені пізніше
Джерело: складено за даними2

1

An official website of the European Union (2019). Pre-accession assistance
<https://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/ assistance_en> (2019, жовтень, 04).
2
An official website of the European Union (2019). Overview of EU pre-accession assistance for rural development
(IPARD). <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/
pre-accession-assistance/overview_en# ipardprogrammes> (2019, жовтень, 02).
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Обсяги фінансування програми ІПА ІІ є близькими до обсягів фінансування ІПА І. Близько
¾ цих коштів заплановано витратити на політичні реформи, економічний, соціальний, регіональний
розвиток. Програми ІПА І, ІПА ІІ розповсюджуються на аграрну сферу. Як зазначає ЄК, сільське
господарство було і залишається одним із найскладніших, найбільш чутливих і важливих питань
у контексті політики розширення. У 2017 р. загальна площа сільськогосподарських угідь у країнах
кандидатах становила 46 млн га, що еквівалентно ¼ загальної площі сільськогосподарських угідь ЄС.
Окремі показники, які характеризують роль аграрної сфери у досліджуваних країнах, представлені
у таблиці 3.
Таблиця 3
Показники, які характеризують роль аграрної сфери
країн-кандидатів до ЄС, 2017 р.
Показники

Землі с.-г. призначення
у загальній площі земель,
%
Пасовища, % від площі
с.-г. земель
Питома вага зайнятих
у сільському господарстві,
%
Додана вартість
у сільському господарстві,
% ВВП

Північна
Боснія і
Туреччина Албанія Сербія Чорногорія
Косово
Македонія
Герцеговина

49,2

48,7

40,8

38,8

18,6

34,4

38,2

16,4

26,7

22,7

28,0

87,0

19,7

27,6 *

16,2

19,4

38,2

17,2

7,9

18,9

4,4

9,1

6,9

21,7

7,3

8,4

7,5

11,4

Джерело: складено за даними1
Отже, значна роль аграрної сфери у функціонуванні національних економік цих країн зумовила
визначення таких напрямів її реформування відповідно до ІПА І, ІПА ІІ:
– зміцнення організаційного потенціалу державних органів у процесі формування, реалізації
аграрної політики, зокрема для реалізації заходів щодо розвитку сільських районів;
– розвиток програмування як інструмента аграрної політики відповідно до стандартів і
практики ЄС;
– розвиток статистики сільського господарства за стандартами ЄС;
– забезпечення умов доступу до кредитів суб’єктам – стейкхолдерам, що функціонують
в аграрній сфері;
– проведення наукових досліджень для аграрної сфери;
– надання консультаційних послуг стейкхолдерам;
– організація аналізу і контролю реалізації заходів аграрної політики.
Основна увага приділяється законодавчому погодженню і створенню організаційного
потенціалу для імплементації законодавчої основи САП ЄС. Для цього уряди країн кандидатів
забезпечують відповідну інституційну основу. Так, у Туреччині були прийняті Закон про сільське
господарство (№ 5488) від 2006 року, Закон про здоров’я рослин і продовольство (№ 5996)
від 2010 року, Стратегічний план по сільському господарству 2013-2017 і Десятий план розвитку
Туреччини. Ця політична основа була прийнята з метою узгодження сільськогосподарської політики
Туреччини із САП ЄС2.
An official website of the European Union (2019). Enlargement countries – agriculture, forestry and fishing
statistics <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enlargement _countries_%E2%80%93_
agriculture,_forestry_and_fishing_statistics&oldid=386329#Land_use> (2019, жовтень, 09).
2
An official website of the European Union (2019). Search results 994. <https://ec.europa.eu/search/?queryText=
+Turkey+ agricultural&query_source=europa_default&filterSource=europa_default&swlang=en&more_options_
languag> (2019, жовтень, 12).
1
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Для сприяння розвитку сільських районів існує програма Сприяння вступу у розвиток сільських
регіонів ІПАРД (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development, IPARD), яка має
самостійні цілі і систему заходів, які водночас є узгодженими із програмами ІПА І, ІПА ІІ 1,2.
Через програму ІПАРД ЄС надає країнам кандидатам фінансову і технічну допомогу з метою
підвищення стійкості сільського господарства і сільських районів та приведення їх функціонування
у відповідність із принципами і цілями САП.
Поточні країни кандидати до ЄС та бенефіціари – Албанія, Чорногорія, Північна Македонія,
Сербія і Туреччина. На період 2014-2020 рр. ІПАРД має орієнтовний бюджет 1,1 млрд євро (табл. 4).
Питома вага цього бюджету у бюджеті ІПА II складає 10,55 %.
Таблиця 4
Фінансування ІПАРД ІІ з бюджету ЄС, млн євро
Країна

Албанія
Чорногорія
Північна
Македонія
Сербія
Туреччина
Разом

Роки
2017

2018

2019

2020

Всього
2014-2020

14
6

12
7

16
8

16
8

71
39

5

6

10

14

14

60

20
69
112

25
148
199

30
148
207

40
149
227

40
149
227

175
801
1146

2014

2015

2016

0
0

0
5

13
5

5

5

0
69
74

15
69
94

Джерело: складено за даними 3
Отже, обсяги фінансування є найбільшими для Туреччини, що обумовлено такими
об’єктивними факторами країни, як кількість зайнятих у сільському господарстві (23 %), загальна
площа сільськогосподарських земель (384070 із 783562 км2 або 50 %), питома вага
сільськогосподарської продукції у ВВП Туреччини – понад 7,5 %.
Кожна країна кандидат також робить внесок через державне фінансування, зазвичай
фінансування проєктів здійснюється у пропорціях: частину фінансує ЄС, частину – країна кандидат.
Програми ІПАРД засновані на проєктах, визначених на рівні ЄС, напрями реалізації яких
представлені у таблиці 5. Кожна країна представляє свої програми ЄК на затвердження. Після
затвердження вони координуються національними установами та агентствами ІПАРД. Це забезпечує
виконання програм, переказ коштів заявникам, також сприяє формуванню системи національних
інститутів регулювання розвитку сільських районів у відповідності із інститутами САП ЄС.
Представлені напрями мають специфічні завдання. Наприклад, напрям «Інвестиції в фізичні
активи агрохолдингів» допомагає фермерам інвестувати в матеріальні активи або технології; напрям
«Інвестиції в фізичні активи, пов’язані з переробкою і реалізацією сільськогосподарської і рибної
продукції» передбачає реалізацію проєктів в компаніях з переробки харчових продуктів відповідно
до норм безпеки і охорони навколишнього середовища ЄС; напрям «Реалізація стратегій місцевого
розвитку» фінансує стейкхолдерів задля реалізації стратегій місцевого розвитку методом Програми
«ЛІДЕР» «знизу-вгору»; напрям «Диверсифікація ферм і розвиток бізнесу» призначений для
стейкхолдерів, які прагнуть розвивати несільськогосподарську діяльність; напрям «Технічна
допомога» підтримує навчання та підготовку місцевих ініціативних груп.
Важлива роль у процесі формування і реалізації ІПА І, ІПА ІІ, як і політики розширення
в цілому, належить ЄК. Експерти ЄК в аграрній сфері надають допомогу і рекомендації кандидатам і
потенційним країнам кандидатам у процесі підготовки до запровадження САП.
An official website of the European Union (2017). Annual activity report 2016 – Neighbourhood and Enlargement
Negotiations <https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-neighbourhood-and-enlargementnegotiations_en> (2019, жовтень, 02).
2
An official website of the European Union (2019). Overview of EU pre-accession assistance for rural development
(IPARD). <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/
pre-accession-assistance/overview_en# ipardprogrammes> (2019, жовтень, 02).
3
Там само.
1
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Таблиця 5
Напрями реалізації проєктів країн кандидатів у межах ІПАРД ІІ

Країна

Албанія
Чорногорія
Північна
Македонія
Сербія
Туреччина

Інвестиції
Інвестиції
в фізичні активи,
Агросередов фізичні
пов’язані
вище,
активи
з переробкою
клімат
агрохолі реалізацією
та органічне
дингів
сільськогосподарської землеробство
і рибної продукції

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

Реалізація
стратегій
місцевого
розвитку –
підхід
ЛІДЕР

Диверсифікація
ферм
і розвиток
бізнесу

Технічна
допомога

+

+

+

+

Джерело: складено за даними 1
У розбудові регуляторної політики країн кандидатів до ЄС необхідним є запровадження
процедур та інструментів звітності, які використовуються і для оцінки ІПА. Зокрема, у звіті DG NEAR
2017 р. зазначається, що програма має позитивний вплив на підготовку країн кандидатів та
потенційних кандидатів до вступу в ЄС, секторальний підхід у її реалізації є доцільним, а його
ефективність визначається узгодженістю із регуляторними заходами національних урядів та
дотриманням запланованих обсягів фінансування 2.
Висновки. Проведений аналіз встановив, що регуляторна політика в аграрній сфері країнкандидатів до ЄС формується під впливом двох інтегральних процесів, які:
– за джерелами походження поділяються на ендогенні (зміна основ економічних систем від
директивно-планових до ринково орієнтованих шляхом проведення національних реформ) та
екзогенні (політика розширення ЄС, яка реалізується за технічними та фінансовими напрямами і
у якості основного інструменту використовує програми);
– мають синергетичний ефект і як результат утворюють підґрунтя для існування механізму
наздоганяючого типу, який дає можливість у стислі терміни подолати наявне відставання;
– враховують роль аграрної сфери у функціонуванні національних економік країн,
забезпечують впровадження регуляторних принципів, форм, методів, інструментів, важелів, які
відповідають сучасному етапу САП в регуляторній площині (процедури прямих платежів,
підтримка розвитку сільських районів) і сприяють досягненню фундаментальних цілей САП
у контексті стратегії сталого розвитку з урахуванням конкретних умов агросфери в країнах
кандидатах.
Проведений аналіз також свідчить, що досвід розбудови регуляторної політики в аграрній
сфері країн кандидатів до ЄС може бути використаний Україною з огляду на наявність спільних
рис із структурою національних економік означених країн та наголошеними інтеграційними
векторами розвитку її економіки. На нашу думку, підвищення ефективності регуляторної
політики аграрної сфери України забезпечать середньострокове планування і програмування, як
основа її розроблення та реалізації; узгодженість цілей державних програм із цілями САП;
збільшення питомої ваги економічних методів у процесі розроблення та реалізації регуляторної
політики; запровадження системи моніторингу та звітності, публічності і прозорості заходів
держави.
1

An official website of the European Union (2019). Agriculture in EU enlargement <https://ec.europa.eu/info/
food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/agriculture-euenlargement_en#theroleofagricultureandruraldevelopment> (2019, жовтень, 10).
2
An official website of the European Union (2018). Annual activity report 2017 – Agriculture and Rural Development
<https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2017-agriculture-and-rural-development_en> (2019,
жовтень, 11).
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GRAVITY MODEL OF FOREIGN TRADE
BETWEEN UKRAINE AND EU COUNTRIES
An analysis of the economic effects of Ukraine's trade with the EU is important for understanding
the change in foreign trade relations of the parties after the signing of the Association Agreement
with the EU. The article analyzes the changes of foreign trade of Ukraine with the EU countries
after the signing of the Association Agreement using the gravity model of trade. The influence of
various factors on the foreign trade flows of Ukraine's trade with the EU countries is determined,
the relations and the nature of trade in goods with Ukraine with the EU member states are
analyzed. The influence of the availability of resources and mutual relations of trading partners on
the foreign trade relations of Ukraine with the EU countries has been determined. The conclusions
on the development of trade potential after the Association Agreement with the EU have been
formulated. The conclusions about the possibility and reliability of using the gravity model for
forecasting the development of foreign trade relations, the intensification of trade in the context
of regional trade union based on the performed regression analysis. The experience of modeling
foreign trade relations on the basis of gravity model is generalized. The dependence of the size
of trading partners on the volume of mutual trade of Ukraine with the EU and the dependence
of the distance between economies on the intensity of trade relations have been proved.
Keywords: European economic integration, gravity model of trade, international trade, foreign
trade effects.
Introduction. Ukraine has certainly taken the first step towards active participation in current
international processes. Despite the fact that it is in the center of Europe, next to the progressive states that are
actively transforming their economies, Ukraine is far behind and does not keep up with the processes taking
place in neighboring countries. Ukraine has many opportunities to become more involved in the world economy.
This transition to the world economy is facilitated by several reasons, such as: the advantage of geographical
location, the presence of minerals, the importance of scientific and technical potential, the development of
several industries and agriculture, the qualification of labor resources. EU integration processes in the EU and
globalization of economic processes help to increase production rates in the country and increase consumption
of commodity products, stimulate business development and increase the flow of goods and services in the EU
direction, which is ensured by the regular flow of products from producers to consumers.
Creating a free trade area will open a new market for goods and services for Ukrainian producers.
In general, the orientation vector for economic cooperation is of great importance for the economy of the
state. It is important to calculate the impact of the implementation of the relevant arrangements on households,
business and government. Therefore, the gravitational model of international trade can be used as a tool for
analyzing how strong and close the trade relations of Ukraine with the EU countries are, and to determine
priority directions for building mutually beneficial foreign trade relations and to analyze the nature of trade.
The Gravity Trade Model allows us to make sound conclusions about the impact of factors that can enhance
Ukraine's trade relations with EU countries.
The purpose of research. The aim of the study is to analyze the prospects for developing and
deepening trade relations with EU countries in the context of integration processes, assessing the current state
of trade of Ukraine with EU member countries using a gravity model, proving the dependence of the size of
trading partners on the volume of mutual trade of Ukraine with the EU, as well as distances between
economies on the intensity of trade relations.
Recent literature review. The gravitational model of trade was used in the scientific works
of P. Poychonen and J. Tinbergen 1, where scientists in the models used such variables as national income,
1

Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy; suggestions for an international economic policy. New York:
The Twentieth Century Fund.
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population, foreign trade turnover, distance between trading partners. J. Anderson1 used a gravity model
based on the Cobb-Douglas production model. E. Helpman and P. Krugman2 developed a model of gravity
trade based on the relationship between trade volume and market structure. Bergstrand3 used a gravity trading
model based on the Heckscher-Olin model to study trade flows. E. Winkup4 developed a modern model of
international trade using a multilateral resistance variable. Such researches as V. Moskovkin5, N. Chernov6,
N. Kalyuzhnaya7 were engaged in the study of Ukraine-EU trade flows. In particular, Kalyuzhnaya N.
described the foreign trade relations of Ukraine on the basis of the results of a comparative analysis of the
classical specifications of the gravitational model of foreign trade. М. Novikova, N. Tkachuk8 described
the nature of Ukraine's trade with the EU using Dummy variables.
Main research results. Exports of goods to the EU are steadily increasing, reaching a record high
of $ 20,158.5 million as of 2018. The United States, while in 2013 – a total of 16,758.6. In 2018 alone, exports
to the EU increased by 15%. At the same time, the volume of exports to Asia and CIS countries in particular
decreased during 2013-2018. Thus, the effect of Ukraine's trade reorientation towards EU markets is
observed. The dynamics of the reorientation of exports of goods from Ukraine during 2013-2018 are shown
in Table 1.
Table 1
Reorientation of exports of goods from Ukraine during 2013-2018, mln USD

2013
2014
2015
2016
2017
2018

CIS Countries

US Countries (28)

Asia

22,077.3
14,882.3
7,806.1
6,031.5
6,916.4
6,363.1

16,758.6
17,002.9
13,015.2
13,496.3
17,533.4
20,158.5

16,813.0
15,350.9
12,378.9
11,796.3
12,967.3
13,486.0

Source: calculated by author according to9.
Thus, in 2018, the European Union is Ukraine's key trading partner.
In addition, data on the circulation of goods and services between Ukraine and EU countries in 20172018 empirically show that Ukraine has closer relations with individual countries than with others. This may
be due to various factors: historical links, geographical proximity, developmental proximity, GDP level, and
more. It is possible to investigate the relationship between the level of turnover and the distance between
the EU and Ukraine by building a trend line. The trend line of goods turnover with goods from EU countries
in 2018 is presented in Fig. 1.

1

Anderson, J. E. (1979). A theoretical foundation for the gravity equation. The American economic review, 69 (1),
106-116.
2
Helpman, E., Krugman, P. R. (1985). Market structure and foreign trade: Increasing returns, imperfect competition,
and the international economy. Cambridge: MIT press.
3
Bergstrand, J. H. (1989). The generalized gravity equation, monopolistic competition, and the factor-proportions
theory in international trade. The review of economics and statistics, 71 (1), 143-153.
4
Anderson, J. E., Wincoop, V. E. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. American economic
review, 93 (1), 170-192.
5
Московкін, В. М. Колесникова, Н. І., Рилач, Н. М. (2007). Гравітаційна модель для зовнішньої торгівлі
України з країнами ЄС. Бізнес Інформ, 7, 26-32.
6
Чернов, Н. А. (2017). Внешняя торговля России: гравитационный подход. Вестник университета, 4, 79-84.
7
Калюжна, Н. Г. (2017). Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні
відносини країн. Проблеми економіки, 1, 26-31.
8
Новикова, М. В., Ткачук, Н. Ю. (2011). Формування та тестування гравітаційної моделі зовнішньої торгівлі
товарами України з країнами ЄС. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 29 (29).
<http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/282/271> (2019, July, 03).
9
Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.org.ua>
(2019, July, 03).
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Fig. 1. Trend line of goods turnover with goods with EU countries in 2018,
depending on the distance between Ukraine and EU, th. USD / km
Source: Created by author according to1.
Thus, the linear equation of trade trend with EU countries in 2016 shows the level of certainty
R2=0.0177. In general, the reliability of the Least squares model is low. Therefore, to increase the reliability
of the movement of goods from various factors, an additional criterion was introduced – the country's GDP.
The dependence of trade on the distance between countries and GDP can be described using a gravity model.
Mathematically, the general gravity model can be described using equation 1.5. To analyze the nature
and direction of Ukraine's EU trade in goods, to study the effects of integration, the use of a gravity model is
possible. Mathematically, the general gravity model is described by the formula:

Mij= k

𝑝𝑖 ×𝑝𝑗
𝑑𝑖𝑗 2

(1)

where Mij – the metric of the interaction between the objects i and j;
k – coefficient of conformity;
p – measure of the significance of the object (e.g., GDP of country i and j);
dij – distance between objects2.
The equation of the model of the dependence of the commodity flow on GDP and the distance to
Ukraine is:

Т=

А×𝐺𝐷𝑃𝑘
𝑑𝑡

(2)

where А, k, t – model parameters (constants);
GDP – GDP of the country;
d – distance between countries3.
Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.org.ua>
(2019, July, 03).
2
Ibid.
3
Щербата, З. Я. (2009). Застосування гравітаційної моделі при оцінці українсько-китайських економічних
зв’язків. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы
в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. ДонНУ, РФ НИСИ, 376-380.
1
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According to the terminology, this regression model is "intrinsically linear", as it is reduced to a linear
model by logarithmic transformation:
Ln (T) = ln (А) + ln(GDP)) – ln (Tp)

(3)

where Тр – estimated values of turnover;
Т – actual turnover values;
А – model parameter (constant)1.
At the same time, let us mark g = ln (T), u1 = ln (GDP), u2=ln(d), b0 = ln(A), b1 = k, b2=-m, then, the
equation takes the form of linear regression:
G = b0+b1h1+b2h2

(4)

To adapt the model for approximate estimation of parameters it is possible to use the classical method
of least squares:
S (b0, b1, b2) = ∑ (b0+b1h1i+b2h2i-gi)2

(5)

In this case, the system of normal equations will look like:
nb0 + b1∑ h1i + b2∑ h2i = ∑ gi
b0∑ h1i + b1∑ h21i + b2∑ h1ih2i = ∑ gih1i
b0∑ h2i + b1∑ h1ih2i + b2∑ h22i = ∑ gih2i

(6)
(7)
(8)

The calculations of the regression model of the impact of Ukraine's trade flows with the EU are
presented in Table 2.
Solution of the linear equation system 1.7. results in the following values for the coefficients: b0 = 5.84;
b1 = 0.814; b2 = -1.22.
Thus, passing from the coefficients to the parameters of the nonlinear regression model of equation 1.6.,
the following coefficients were obtained: А = 339.3; k = 0.814; t = 1.22.
Thus, the equation of gravity model of Ukraine's trade with the EU is as follows:

Т=

339.3×ВВП0.814
𝑑 1.22

The “Significance F” of the model indicates that there is a stable dependence of the turnover function
(dependent variable) on independent factors (distance between countries, GDP of trade countries).
To evaluate the reliability of the model, the standard error of the model is calculated by the coefficient
of determination:
2

Σ(T𝑝 −Т)

σ =√

(𝑛−3)

(9)

where Тр – estimated values of turnover;
Т – actual turnover values;
п – the number of data points;
Т – average turnover2

Щербата, З. Я. (2009). Застосування гравітаційної моделі при оцінці українсько-китайських економічних
зв’язків. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы
в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. ДонНУ, РФ НИСИ, 376-380.
2
Воскобойников, Ю.Є. (2005). Економетрика в Excel: Парний і множинний регресійний аналіз. Воронеж:
ИММиФ, 1.
1
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Table 2
Regression model of the impact of Ukraine's trade flows
with the EU based on 2018 data
Country

Т

GDP

d

ln(T)

ln GDP

ln(d)

ln(Tp)

Tпрог

(T-TПрог)2

(Т-Тсер)2

Austria
Belgium
Bulgaria
United
Kingdom
Greece
Denmark
Estonia
Ireland
Spain
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
The
Netherlands
Germany
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Hungary
Finland
France
Croatia
Czech
Republic
Sweden

1161
1157
773

459401
536055
63651

1600
2703
904

7.1
7.1
6.7

13.0
13.2
11.1

7.4
7.9
6.8

7.5
6.9
6.5

1721.3
1029.9
690.3

313857.4
16246.2
6893.1

150525.6
153420.8
601815.5

1476 2808899

3520

7.3

14.8

8.2

8.0

2876.4

1960044.9

5285.6

550 218057
526 354683
248
29527
221 366448
2007 1437047
4662 2086911
63
23963
447
34286
1222 52468
90
68993
72
14270

1980
2290
1690
4120
4060
2350
803
1375
1192
2720
3421

6.3
6.3
5.5
5.4
7.6
8.4
4.1
6.1
7.1
4.5
4.3

12.3
12.8
10.3
12.8
14.2
14.6
10.1
10.4
10.9
11.1
9.6

7.6
7.7
7.4
8.3
8.3
7.8
6.7
7.2
7.1
7.9
8.1

6.6
6.8
5.1
6.1
7.2
8.2
5.9
5.5
6.0
5.3
3.7

723.5
900.5
172.2
451.9
1400.2
3695.6
359.9
250.1
420.9
192.4
40.3

29976.5
140564.7
5723.8
53171.1
367731.5
933435.2
88049.6
38599.0
641442.8
10551.4
1025.0

997386.3
1047437.2
1693120.4
1762833.5
209392.5
9689114.9
2207845.3
1215484.6
107060.5
2129713.8
2180721.7

2380

909887

2880

7.8

13.7

8.0

7.3

1466.8

834017.3

690511.3

8192 402914
6899 549478
309 237962
1444 239440
1390 106940
224
54969
2906 156393
407 276553
2018 2794696
81
59971

1930
1201
4700
740
1901
1607
1350
1650
3160
1636

9.0
8.8
5.7
7.3
7.2
5.4
8.0
6.0
7.6
4.4

12.9
13.2
12.4
12.4
11.6
10.9
12.0
12.5
14.8
11.0

7.6
7.1
8.5
6.6
7.6
7.4
7.2
7.4
8.1
7.4

7.1
7.9
5.6
7.9
6.1
5.7
6.8
7.0
8.1
5.8

1230.7 48455329.5 44124829.7
2825.4 16595697.3 28623762.7
270.8
1433.1
1538653.9
2592.2 1318826.3
11087.7
425.6
929758.2
25359.3
303.8
6390.0
1756250.2
880.4 4104409.4 1842083.6
1096.6 475748.2 1304669.9
3267.2 1559999.6 220117.3
319.0
56447.0
2153815.1

1913

244540

1710

7.6

12.4

7.4

6.9

949.7

927511.2

132328.8

536

554659

2939

6.3

13.2

8.0

6.9

956.2

176831.9

1026944.3

Source: authors’ calculations based on 1,2,3,4,5,6,7,8

Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.org.ua>
(2019, July, 03).
2
Statistisches Bundesamt (Destatis) (2019). Homepage <https://www.destatis.de/EN/Homepage.html>
(2019, July, 03).
3
Central Statistics Office Ireland (2019). Homepage <http://www.cso.ie/en/index.html> (2019, July, 03).
4
Główny Urząd Statystyczny Poland (2019). Homepage <http://stat.gov.pl/en/> (2019, July, 03).
5
Centrālā statistikas pārvalde Latvija<http://www.csb.gov.lv/en> (2019, July, 03).
6
Statistikaamet Eesti (2019). Homepage <http://www.stat.ee/en> (2019, July, 03).
7
Hungarian Central Statistical Office(2019). Homepage <https://www.ksh.hu/?lang=en> (2019, July, 03).
8
Офіційний сайт Центру соціальних досліджень ім. Разумкова (2019). Головна сторінка
<www.razumkov.org.ua> (2019, July, 03).
1
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The reliability of the model is determined by the following formula:

R2 = 1 –

σ𝑢
σ𝑡

(10)

where σ𝑢 – standard error of regression of actual values;
σ𝑡 – error of regression of mean values1
To estimate the reliability of the model, the standard error of the model is estimated by calculating the
standard regression error and determining the coefficient of determination according to formula 10. Thus, the
coefficient of determination is R2 = 0.61, which indicates the importance of the coefficient and the reliability
of the model.
Conclusions. In this paper, using the gravity model, we analyze the international trade of Ukraine with
EU countries. The obtained parameter estimates repeat the previous results in this direction: the economic
size of the trading partners has a positive effect on trade volumes, the distance adversely affects the intensity
of trade relations, that is, neighboring countries can count on more active relations. The results of the study
confirm the hypothesis that countries with comparable levels of economies will trade more actively
with each other.
Summarizing the experience of modeling foreign trade relations on the basis of the gravitational model,
we can conclude the reliability and reliability of calculations using variables such as gross domestic product
of trading partners, the distance between capitals of countries. In the process of calculations, it was confirmed
that the model is adequate and that the input data are statistically significant and can, therefore, be used to
model foreign trade forecasting.
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WORLD TRENDS OF RENEWABLE ENERGY
DEVELOPMENT AND THEIR IMPACT
ON THE STATE POLICY OF UKRAINE
Ukraine’s energy future requires strong state and political decisions, given that renewable energy
is now a fully mainstream element in the global electricity mix. Alongside energy efficiency,
renewables are playing a critical role in reducing emissions in the energy sector and in end-use
sectors. The purpose of the article is to identify the global trends in the development of renewable
energy and to analyze their impact on the formation of state policy aimed to stimulate the
development of renewable energy in Ukraine. The high goals, backed by appropriate
governmental measures, allow renewable energy to fully realize its potential in response to
extreme weather and global development imperatives.
Keywords: renewable energy, incentive tariff, sustainability, state regulation, state policy.
Introduction. According to the results of the REN 21 Global Report: “Renewable energy is
an essential element of the global electricity generation structure that supplies more than a quarter (26%)
of global electricity production»1.
In many regions, new renewable energy sources (hereinafter – RES) are the cheapest and most efficient
way of providing electricity. Throughout the world, renewable energy has spread through replicated and
reliable technologies, as well as through effective government support. This was primarily facilitated by: the
increasing price competitiveness of RES technologies; policy initiatives that stimulate the development of
the sector; the need to address energy and environmental security; policy initiatives that stimulate the
development of the sector; growing energy demand in both developed and developing countries; the need to
make modern energy accessible; open access to financing. All these factors have become an effective impetus
for the emergence of new RES generation markets in all regions of the world. One of the main goals for the
21st century is building the sustainable energy future.
The promising development of renewable energy in Ukraine requires the provision and legislative
support of favorable conditions for the development; increasing its investment attractiveness, through the
mechanism introduction of economic incentives for energy efficiency of economic activity; implementation
of appropriate competitive technologies and technological solutions for improving energy efficiency in the
use of RES and the reduction in the cost of energy facilities, creating a certification and regulatory framework
for all areas of RES development, implementing the economic incentive policy of the state through the
formation of appropriate mechanisms of state regulation.
The energy future requires decisive government and political decisions, as renewable energy does not
compete on an equal footing with fossil fuels and nuclear power, which is the problem of the research.
The purpose of the article is to identify the global trends in the development of renewable energy and
to analyze their impact on the formation of state policy aimed to stimulate the development of renewable
energy in Ukraine.
Global trends in renewable energy. Renewable energy plays an important role in responding to both
the global climate situation and the global need for development by providing affordable energy services and
improving energy security. The current world achievements of RES in electricity have shown that energy
transition is possible, and in Ukraine as well. In 2018, the growth of renewable energy in the world was
supported by a combination of targeted state policy and advances in energy technology.
Many countries are gradually abandoning fossil fuels in favor of renewable energy. According
to estimates by Bloomberg energy experts: “the total energy capacity of all solar and wind power plants
REN21’s Renewables (2019). Global Status Report. Perspectives on the global renewable energy transition.
<https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_perspectives_en.pdf> (2019, December, 11).
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in the world for the first time exceeded a terawatt (1 trillion watts). It took about 40 years and $2.3 trillion
in investment”1.
In 2018, 135 countries applied a regulatory policy on RES in electricity, namely through preferential
systems and quotas. For comparison, in 2010, this policy was only applied in 75 countries. Almost all EU
member states apply different support models at the same time; one or two models are the main ones for the
country. In many cases, preferential systems are complemented by other policy instruments, such as
investment grants.
The strategic vision of governments, investment in research and development, as well as an industrial
strategy have made it possible to reduce global spending on renewable energy technologies and attract private
sector funding. Given the success of innovative countries (USA, EU countries (Sweden, Austria, Finland,
Germany, Portugal, Spain), Japan, China), renewable energy technologies, along with effective integrated
policies and business models, have spread worldwide.
With the right market conditions and policy frameworks, renewables can help countries anywhere
in the world provide reliable electricity services, improve energy security and reduce harmful emissions.
Research shows that targeted government policy is essential to support the industry by enhancing
the cost-effectiveness of technology, deploying new market models and promoting advances in new
technologies, especially with cross-industry potential. A well-considered state-of-the-art approach to
renewable energy and energy efficiency is one of the key success factors.
The 2018 REN21 study states that “countries should move from the electricity transition to the energy
one”2 because most of the energy is consumed for heating and cooling as well as transporting. Electricity
accounts for only around 17% of worldwide energy demand, so there is an urgent need to decarbonise heating,
cooling and transport as well. Whereas renewables supply more than 26% of global electricity production, they
provide only 10% of the energy used for heating and cooling, and just over 3% of energy use for transport.
In addition, the policy effort focused on these sectors has been insufficient compared to the power sector. As of
2018, only 20 countries had regulatory policies for renewable heat and 70 countries had mandates for renewable
transport, compared with 135 countries that had regulatory policies for renewables in the power sector.
Instead, the 2019 REN21 study states, “Countries should move from the electricity transition to the
transformation of energy systems”3 (Fig. 1). Transformation of the grid requires the promotion of a renewable
energy policy in all sectors and the elimination of fossil fuel support.
The inter-sectoral use of RES in heating, cooling, and transporting is a must for decarbonisation, as the
history of the electricity sector has shown that ambitious goals and a comprehensive sustainable policy are
key to increasing the use of RES. With the support of proven technologies, the creation of favorable political
conditions and a balanced public policy in promoting cross-sectoral integration, RES will be able to reach its
full potential in all sectors.
The development of RES contributes to the synergistic effect in all sectors of the economy, since the
balanced use of RES will add to the effective development of the country’s economy. However, such effects
are not taken into account in market prices for electricity generated from RES, which makes it impossible to
develop renewable energy without government support.
To stimulate the growth of renewable energy in the world, a number of measures have been identified,
including:
 ensuring the formation of market conditions that will allow investing confidently in the industry
and will enable large energy consumers to integrate renewable energy sources into their decarbonisation
strategies;
 implementation of an effective RES policy in cross-sectoral application (in the areas of heating,
cooling, and transporting);
 harmonization of regional, national and sub-national policies;
 implementing a policy to ensure energy efficiency measures while facilitating the implementation
of RES technologies;
Українська асоціація відновлюваної енергетики (2014). Реформування відновлюваної енергетики – крок
до енергетичної незалежності України <https://uare.com.ua/novyny/24-vitroenerhetyka-praktychni-aspekty-iperspektyvy1-5.html> (2019, December, 17).
2
REN21’s Renewables (2018). Global Status Report. Renewable energy policy network for the 21st century.
<https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/08/Full-Report-2018.pdf> (2019, December, 10).
3
REN21’s Renewables (2019). Global Status Report. Perspectives on the global renewable energy transition.
<https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_perspectives_en.pdf> (2019, December, 11).
1
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Fig. 1 Movement to transformation of energy systems
 support for job creation and re-qualification of labor resources;
 ensuring public recognition and stimulating public interest in the use of renewable energy sources.
United Nations Strategic Course on Sustainable Energy, the Kyoto Protocol’s Clean Development
Mechanism, the PRC’s Energy Security Concept, the US Energy Strategy 2014-2018 and the European 2020
Strategy emphasize the critical importance of reducing atmospheric emissions and increasing the efficiency
of use of fuel, increasing the share of renewable energy in the energy balance.
However, the relatively high cost of green energy has always been a deterrent. Political will and state
support are needed to refocus the energy strategy on the use of renewable energy sources. The specificity of
renewable energy, at least at the start-up stage, is the need for long-term large-scale investment in relatively
high payback projects. Traditionally, state support mechanisms are used to increase investment attractiveness,
such as: special preferential tariffs, higher than average market prices for electricity, tax, customs privileges,
privileges for connection of objects to the electricity grids, as well as the so-called quota mechanisms,
including renewable energy portfolio standards and green certificates.
Effective policies range from building energy codes to renewable energy incentives and mandates,
as well as indirect approaches such as carbon taxes; however, these policies remain under-utilised
on a global scale.
In most EU countries (20 out of 27), today, green tariffs are used as a major and effective tool for
stimulating the development of renewable energy. 93% of the installed capacity of wind power plants and
100% of solar power plants were commissioned due to reduced fare. The implementation of the “energy turn”
(Energiwende) of Germany began with the introduction of a “green” tariff for solar power plants at the level
of 57 euro cents per kWh.
Powerful incentives are reflected in the dynamics of the sector, with 114 MW of installed capacity in
2000 converted to 36 GW in 2013. At the same time, Germany’s ambitious goal is to achieve a total share of
RES in the country’s energy balance at 40–45% by 2025 and 80% by 2050. Conscious refocusing of energy
on renewables is a well-thought-out, long-term, future-oriented solution to environmental security and energy
independence. The technological advancement of renewable energy is a factor that offsets the cost imbalance
compared to the “traditional” one, and in the future contributes to the creation of a competitive, innovative,
and promising sector of the economy1.
Українська асоціація відновлюваної енергетики (2014). Реформування відновлюваної енергетики – крок
до енергетичної незалежності України <https://uare.com.ua/novyny/24-vitroenerhetyka-praktychni-aspekty-iperspektyvy1-5.html> (2019, December, 17).
1
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State Policy for Promoting the Development of Renewable Energy in Ukraine. One of the priority
directions of the development of the state policy of Ukraine is the development of the sphere of the renewable
energy use, which is one of the main directions of diversification of energy resources.
By decision of the Council of Ministers of the Energy Community of 18.10.12 No. D/2012/04/MCEnC, Ukraine has committed itself to the implementation of the Directive of the European Parliament and of
the Council 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources.
In pursuance of this decision, the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 902-p of
01.10.2014 approved the National Renewable Energy Action Plan for the period up to 2020, according to
which Ukraine needs to achieve the share of energy obtained from renewable sources in final energy
consumption in the year 2020 at the level of 11%. However, as of 2019, the achieved level was only 3.3%,
and together with the hydroelectric power plants it comprised 9.4%. In 2017, Decree No. 605-p “On approval
of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to the year 2035 “Security, Energy Efficiency,
Competitiveness” was adopted, in which the forecasted indicators for the development of RES had been
adjusted. The real and projected share of RES in the energy balance of Ukraine is presented in Fig. 2.

Fig. 2. The real and projected share of RES in the energy balance of Ukraine
One of the most influential mechanisms for stimulating the development of renewable energy is the
use of a “green” tariff for electricity produced from renewable sources.
The Law of Ukraine “On the Electricity Market” No. 2019-VIII of April 13, 2017, provides for the
possibility of concluding long-term contracts for the purchase of electricity produced under the “green” tariff
until 2030.
It is also important that the Law of Ukraine No. 2628-VIII of November, 23, 2018 “On Amendments
to the Tax Code of Ukraine and Some Other Legislative Acts of Ukraine on Improving the Administration
and Revision of Rates of Individual Taxes and Fees” came into force on January, 01, 2019, which outlines
the main provisions aimed at promoting the development of the renewable energy sector.
Due to these legislative incentives, in 2019 the total capacity of renewable electricity facilities which
have a “green” tariff increased by 68%, and their capacity is about 4,000 MW. However, the high level of
“green” tariff (especially the tariff for solar power plants) creates an unnecessary price burden for consumers.
Also, the operation of large RES power plants is characterized by dramatically changing modes of operation
within the United Energy System of Ukraine, which leads to additional costs for power plant dispatching and
maintenance of reserve capacity.
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The cost of resolving imbalances translates to consumers. There is also no responsibility of RES
companies for their imbalance. The average error of forecasting of electricity generation in the day ahead
(SES and WPP) in Ukraine is 35%; for comparison, in Denmark this indicator is approximately 5%.
An increase in the share of RES with a “green” tariff in the energy balance significantly increases the total
cost of electricity. The share of RES in the cost of electricity is presented in Fig. 3

Fig. 3. Share of RES in electricity generation and cost in 2019
In our opinion, the adoption of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine on
Ensuring Competitive Conditions for Generation of Electricity from Alternative Energy Sources” No. 2712VIII of 25 April 2019 is an important step towards improving the state policy on the development
of renewable energy in Ukraine, as it foresees the transition from 2020 to a new auction system for the
promotion of renewable electricity. The main purpose of the auctions is to set a market price for “clean”
electricity and reduce the financial burden on consumers. The first auctions are scheduled for March 2020.
It is also worth noting that according to the annual report “Climatescope” by Bloomberg NEF, Ukraine
has risen to 8th place in the rating of investment attractiveness of “clean” energy among developing countries.
The top seven countries in the ranking are India, Chile, Brazil, China, Argentina, Jordan and Kenya1.
The potential for new big investors to enter the market could be a new driver for the sector’s growth.
An effective state policy to stimulate the development of renewable energy in Ukraine should be in line
with global trends and should include the following goals, including:
– creation of favorable conditions for the development of renewable energy, diversification of energy
resources, optimization of energy balance;
– providing conditions for the formation of a competitive electricity market.
– Ukraine’s fulfillment of its obligations to implement Directive 2009/28/EC of the European
Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources;
– increasing the investment attractiveness of the renewable electricity sector of Ukraine;
– introduction of an effective mechanism for issuing guarantees of origin of electricity for economic
entities producing electricity from renewable energy sources.
Conclusions and prospects for further research. Reducing the cost and expanding the use
of renewable energy technologies, developing electric transport, improving accounting systems, forecasting
and accumulating energy, combined with deepening the implementation of decarbonisation policies, will
surely influence the reformatting the Ukrainian energy system towards reducing the capacity of traditional
generation and increasing the share of RES in the country’s energy balance.
1

Climatescope by Bloomberg NEF (2019). Which emerging market is the most attractive for clean energy
investment? <http://global-climatescope.org/results> (2019, December, 14).
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The positive world experience of RES has shattered myths about the inability to meet global energy
needs. Renewable energy technologies have proven reliable and currently provide the cheapest energy
generation options. RES generation facilities can also be successfully integrated into the grid. With many
years of active support, technology, rapid growth, and dramatic reductions in solar photovoltaic and wind
power costs, renewable electricity is now cheaper in many parts of the world than in newly installed carbon
and nuclear facilities; in some places, it is cheaper than in traditional existing operated power plants.
The key to the development of the renewable energy sector in Ukraine is the establishment of a legally
guaranteed level of “green” tariff for electricity from renewable energy sources and an obligation to
repurchase the entire amount of “green” energy. It is determined that in the presence of proper market
conditions and effective state policy, renewable energy sources are able to provide reliable services in the
field of electricity supply, improve energy security of Ukraine and reduce harmful emissions. Effective state
policy will positively allow attracting investments in renewable energy for a long time.
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WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE:
PROBLEMS AND PROSPECTS
OF THEIR SOLUTION
The article is devoted to the issues of waste management in Ukraine, identification of modern
problems that exist in the field of waste management, investigation of causes and consequences
of their occurrence, finding the ways to solve them. European best practices are explored. Existing
waste management legislation is analyzed, projects for improving the situation are considered.
The legal framework is considered in terms of compliance with the requirements of the European
Union. The research is aimed at finding modern and effective tools for creating mechanisms and
incentives to prevent waste accumulation, reuse of raw materials, waste recycling and disposal.
The most significant administrative and economic levers of influence on economic entities of
improving the situation in the field of waste management are considered.
Keywords: waste, waste management, sorting, recycling.
Постановка проблеми. Значний розвиток науки і техніки, нові досягнення людства
зумовлюють не тільки появу нових сфер діяльності, але й суттєво зміщують акценти у питаннях
захисту навколишнього природного середовища та подолання наслідків антропогенного впливу.
Однією з найбільш актуальних проблем людства, й України зокрема, є управління та поводження
з відходами. Питанням сьогодення є зменшення їх кількості та пошук безпечних шляхів переробки та
знешкодження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор свідчить, що питання переробки, утилізації та створення ефективної системи
поводження із відходами широко висвітлені у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.
Нагальними є питання використання інноваційних методів переробки відходів та підвищення
мотивації суб'єктів господарювання до впровадження безвідходних технологій. Дані питання
розкриваються у працях Гавриша О.А., Горобець О.В., Криворучкіної О.В. Пошуку сучасних
інструментів формування ефективного механізму управління відходами, які б дозволили зменшити
антропогенне навантаження на навколишнє середовище, присвячені праці Грицишена Д.О.,
Зуєва В.А., Крупки Н.О., Мельник Н.О. та інших науковців. Дослідження процесів поводження
з відходами з позиції підвищення ефективності господарської діяльності знайшло відображення
у роботах Виговської Г.П., Євдокимова В.В., Міщенка В.С., Петрова І.А.
Дотепер в Україні відсутній дієвий механізм управління окремими видами відходів, а головне –
стратегічне планування у сфері поводження з відходами, що призводить до збільшення кількості
сміттєзвалищ та перевантаження полігонів, значних екологічних проблем. Отже, дослідження є
актуальним та своєчасним.
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Формулювання цілей статті. Метою даної публікації є розкриття існуючих проблем у сфері
управління та поводження з відходами в Україні, пошук їх першопричин, порівняння з найкращими
європейськими практиками та пропозиції щодо їх усунення, а також визначення майбутніх
перспектив для країн в цілому.
Опис основного матеріалу дослідження. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети,
що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або
частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх
утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом
утилізації чи видалення1.
В Україні питання управління, утилізації та переробки відходів регулюється такими основними
нормативно-правовими актами: Закон України «Про відходи»2, Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища»3, Закон України «Про забезпечення санітарного й
епідемічного благополуччя населення»4. Проте в жодному з них не прописано чіткі механізми
вирішення існуючих проблем, зокрема, щодо твердих відходів та запровадження дієвої та ефективної
системи поводження з ними. Часткове врегулювання зазначених питань передбачено Національним
планом управління відходами до 2030 року5. План розроблений в рамках Національної стратегії,
основним завданням якої є формування в Україні системи управління відходами на основі стандартів
Європейського Союзу і економіки замкненого циклу. У плані передбачено заходи щодо збору,
переробки та утилізації, кожного виду відходів, врахування регіональних особливостей управління
відходам, побудову регіональних полігонів та комплексів для повторної переробки побутових
відходів, розробку і подальше врахуванням нових державних будівельних та санітарно-гігієнічних
норм відносно полігонів, доопрацювання і прийняття необхідної нормативно-правової бази.
При розробці Національної стратегії поводження з відходами було враховано вимоги
Європейського Союзу та впроваджено положення Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського
парламенту та Ради «Про відходи та скасування деяких директив» відповідно до підписаної Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої; Закону України
«Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від
16 вересня 2014 року № 1678-VII; постанови Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня 2017 року № 1106;
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій уряду
на 2018 рік» від 28 березня 2018 року № 244.
Відповідно до зазначених Директив у Європейському Союзі вже давно та ефективно
вирішується питання управління та поводження з відходами. На сьогодні переробляється близько
50% сміття, а до 2030 року передбачено, що на сміттєзвалищах зберігатиметься не більше 10%
відходів. Одним із світових лідерів є Швеція, де 99% відходів використовують як паливо або як
сировину для виробництва6. Більшість сміттєпереробних заводів знаходяться в межах або
на околицях великих міст, проте це жодним чином не впливає на екологію. У Німеччині з 2005-го, а
у Швейцарії та Австрії з 2008 року взагалі закриті всі сміттєзвалища. Кількість сміттєспалювальних
заводів по найбільшим європейським країнам та США представлено в табл.1, причому заслуговує
уваги той факт, що Франція, що на 10% менша за територією України має в 42,5 рази більше таких
підприємств, в той час як в Україні зареєстровано 4 заводи, розташовані у Києві, Дніпрі, Харкові та
Закон про відходи, ст.1, 1998 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80 > (2020, січень, 28).
2
Там само.
3
Закон про охорону навколишнього природного середовища, 1991 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12> (2020, січень, 28).
4
Закон про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення, 1994 (Верховна Рада України).
Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12> (2020, січень, 28).
5
Національний план управління відходами до 2030 року, 2019 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-%D1%80> (2020, січень, 28).
6
Сміттєпереробні заводи: як це працює в світі (2020). EcobusinessGroup <http://ecolog-ua.com/news/
smittyepererobni-zavody-yak-ce-pracyuye-u-sviti> (2020, січень, 26).
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Севастополі, але працює лише київський завод «Енергія». Так само Чехія, територія якої в 7,7 рази
менша за нашу країну, має 3 постійно діючих сміттєспалювальних заводів.
Таблиця 1
Кількість сміттєспалювальних заводів в країнах ЄС
Країна

Кількість заводів

Франція
США
Італія
Німеччина
Данія
Швейцарія
Англія
Бельгія
Канада
Нідерланди
Іспанія
Австрія
Чехія
Україна

170
168
94
73
38
30
30
18
17
11
10
9
3
4

Джерело: розроблено на основі1
На сьогодні в Україні склалася вкрай несприятлива ситуація щодо відходів. За даними
Міністерства енергетики та захисту довкілля за 2017 рік загальні обсяги утворення відходів в Україні
становили 366 млн тонн, із них 89 % захоронено на полігонах та звалищах, а у 2018 році ця цифра вже
становить майже 370 млн тонн, з них 28% утилізовано, 1,8% спалено, 50% видалено у спеціально
відведені місця чи об’єкти. Найбільше продукується відходів у Львіській, Хмельницькій,
Чернівецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях2 . Необхідно зауважити, що переважна
більшість українських полігонів не відповідає нормам безпеки. Це свідчить, що в країні не працює
модель маловідходного виробництва, більшість існуючих технологій є ресурсоємними, а національна
економіка залишається енергетично-сировинною.
Відповідно до Державного класифікатора ДК 005-96, який є документом інформаційного
забезпечення та управління відходами, до відходів належать: відходи виробництва; розкривні і
супутні гірничі породи, що видобуваються у процесі розроблення родовищ корисних копалин;
залишкові продукти збагачення та інших видів первинної обробки сировини (шлам, пил, відсіви
тощо); новоутворені речовини та їх суміші, утворені в термічних, хімічних та інших процесах і які
не є метою даного виробництва (шлак, зола, кубові залишки, інші тверді та пастоподібні утворення, а
також рідини та аерозолі); залишкові продукти сільськогосподарського виробництва
(у т.ч. тваринництва), лісівництва і лісозаготівель; бракована, некондиційна продукція усіх видів
економічної діяльності або продукція, що забруднена небезпечними речовинами і не придатна
до використання; неідентифікована продукція, застосування (експлуатація) або вживання якої може
спричинити непередбачені наслідки, у т. ч. мінеральні добрива, отрутохімікати, інші речовини;
зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані, фізично або морально зношені вироби та
матеріали, які втратили свої споживчі властивості (відходи споживання); побутові відходи; осади
очисних промислових споруд, споруд комунальних та інших служб; залишки від медичного та
ветеринарного обслуговування, медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості,
аптечної справи; залишкові продукти усіх інших видів діяльності підприємств, установ, організацій
Кутовая, Ю. (2012). Сміття у світі та Україні <https://sites.google.com/site/smittausvititaukraieni/home>
(2020, січень, 23).
2
UkrStat (2019). Економічна статистика <ukrstat.gov.ua/stat-informatsiya> (2020, січень, 25).
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і населення; матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення
яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що використання цих об’єктів та
субстанцій не передбачається (радіоактивні відходи). Найбільшу частку складають тверді побутові
відходи. Їх усереднений склад представлено в табл. 2.
Таблиця 2
Усереднений склад твердих побутових відходів міст України
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компоненти ТПВ
Харчові відходи
Папір та картон
Полімерні матеріали
Скло
Метали
Текстиль
Дерево
Шкіра та резина
Будівельне сміття
Інші

Кількість у % від маси
25-45
25-35
4,5-9
7,4-9
0,05-2,5
2,9-8,5
1,1-7
1,4-3,75
6-29,2
0,45-25

Джерело: розроблено на основі1
У Державному класифікаторі відходів України збережено особливості національної системи їх
обліку, забезпечено відтворення їх специфічної номенклатури та назв, проте у ЄС застосовується
дещо інший підхід: усі відходи поділяються на небезпечні і безпечні. У Рамковій директиві ЄС щодо
поводження зазначено конкретні речовини та предмети, що вважаються відходами, загальною
кількістю близько 600 видів на сьогодні. Такий список постійно оновлюється та доповнюється.
Основна увага в цьому питанні приділяється саме ступеню шкідливості впливу на навколишнє
середовище.
Останні дослідження науковців та практиків склали основу новітнього підходу до управління
та переробки відходів, представленого Міністерством енергетики та захисту довкілля2. Зокрема,
анонсовано курс на побудову економіки замкненого циклу замість традиційної лінійної, що
передбачає раціональне використання ресурсів з метою зменшення негативного впливу
на навколишнє природне середовище. Також передбачено п’ятиступеневу ієрархію управління
відходами: запобігання утворенню, створення можливостей для повторного використання, якщо і це
неможливо – здійснення рециклінгу, інші види утилізації відходів, і останній ступінь – захоронення
відходів у спеціально відведених місцях з дотриманням екологічних нормативів. Такий підхід
вимагає здійснення ряду послідовних кроків для досягнення мети як з боку держави, так і
громадянського суспільства. До таких можна віднести: максимальне зменшення кількості матеріалів,
що відправляються на сміттєзвалище, упаковки, перехід до багаторазового використання предметів
та матеріалів, компостування органічних відходів, дії щодо зниження токсичності та небезпеки
відходів. Це є мінімально необхідними заходами запобігання утворення відходів. Очевидно, що
більшість пропозицій спрямовані на врегулювання вторинного ресурсокористування.
Дієвим та ефективним є сортування відходів, спочатку на безпечні та небезпечні,
великогабаритні та малогабаритні, а потім на наступні основні складові: папір та/або картон; скло;
пластик; одяг; взуття; метал; органічні відходи. Розраховано, що через полігонне складування
економіка України щорічно втрачає близько 3,3 млрд т макулатури, 550 тис. т чорних і 25 тис. т
кольорових металів, 660 тис. т скла, 550 тис. т текстилю. Країни ЄС завдяки рециклінгу твердих
Жуйко, К. К. (2014). Екологічно безпечні технології піролізної переробки харчових побутових відходів.
<http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/4F29A7FB-A779-45E8-86ED-3848E57A1945.pdf> (2020, січень, 25).
2
Офіційний сайт Міністерства енергетики та захисту довкілля (2020). Головна сторінка
<https://menr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html> (2020, січень, 22).
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побутових відходів отримують щороку 137 млрд євро, що становить 1,1% від ВВП та забезпечує
зайнятістю 2 млн осіб1.
Завдяки сортуванню стає можливим повторне використання сировини та матеріалів,
отримується економічний ефект. Так, некондиційна деревина перетворюється в пеллети,
з переробленого пластику виготовляють предмети домашнього побуту, корпуси побутової техніки,
з макулатури продукують туалетний папір, картон, відпрацьовані шини є сировиною для побудови
доріг, виготовлення покриття для підлоги, скло є матеріалом для виробництва цегли, керамічних
виробів, метал може перероблятися багато разів, не втрачаючи при цьому своїх властивостей. При
цьому підприємства, що займаються переробкою сортованих відходів, отримують додатковий дохід
від продажу продукції з вторинної сировини, дохід від виробництва тепло- та електроенергії, а також
дохід у вигляді платежів за утилізацію відходів.

Вторинна
сировина

Електроенергія
Сортування

Відходи
на спалювання

Спалювання
Теплоенергія

Видалення
відходів
Органічна
сировина

Біопаливо

Рис. 1. Переробка сортованих відходів
Джерело: розроблено авторами
На жаль, чинним законодавством України не передбачено податкових пільг для підприємств,
що використовують відходи як вторинну сировину в процесі виробництва товарів/надання послуг,
в той час як провідні країни світу застосовують подібну практику на ряді з обмеженням використання
первинних сировинних ресурсів. Тому використання передового досвіду розвинутих країн в цій сфері
буде доцільним для впровадження в Україні.
Основною перешкодою для сортування сміття в Україні є відсутність механізмів впливу
на господарюючих суб’єктів і стимулів. З однієї сторони в країні недостатня кількість
сміттєсортувальних станцій, отже, цей процес невиправданий, але це перший крок до підвищення
ефективності управління відходами. Сьогодні країна проходить етап, який для більшості країн
Європи завершився 15-20 років тому, і показав, що найбільш дієвим способом впливу є
адміністративні методи, а саме система штрафів. Отже, з метою удосконалення системи юридичної
відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами необхідно:
 збільшити штрафів за правопорушення у сфері поводження з відходами та забезпечити
механізм їх сплати;
 запровадити відповідальність за використання первинних ресурсів за можливості
використання вторинних, що мають необхідні властивості;
 запровадити відповідальність за захоронення та спалювання відходів за можливості їх
рециклінгу.
Довга, Т. М. (2014). Економіко-екологічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів
<http://www.scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/8dd> (2020, січень, 30).
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Проте використання лише адміністративних методів не призводить до отримання бажаних
результатів. Саме тому потрібно розвивати не лише систему покарань, але й систему стимулів
до підвищення якості управління відходами. Адже правильне використання мотиваційних механізмів
може принести значно вищий ефект, ніж заборони та обмеження. Приватні особи мають бути
зацікавлені у використанні вторинної сировини, модернізації власного виробництва, впровадженні
найсучасніших технологій з метою зменшення собівартості своїх товарів, отримання
кредитних/податкових пільг з боку держави, у зменшенні негативного впливу на середовище.
Необхідним є впровадження економічних важелів, що забезпечують вільний вибір альтернатив,
зокрема, розробку та реалізацію програм фінансової підтримки компаній, що здійснюють переробку
відходів, зменшення екологічного податку, надання пільг за впровадження у виробництво
інноваційних технологій, що сприятимуть ресурсо- та енергозбереженню, залученню вторинної
сировини, використання відходів як вторинної сировини, збільшення платежів за розміщення
несортованих відходів на полігонах, продаж прав на забруднення.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналізуючи превалюючі методи
управління відходами, доходимо висновку, що існуючі адміністративні та економічні механізми
виявилися недостатньо ефективними, щоб подолати негативні тенденції у сфері поводження
з відходами. Недостатньо використовуються інструменти економічного стимулювання, відсутнє
пільгове кредитування, субсидування та дотації для екологічно орієнтованих компаній. Як наслідок
не сформовано сектор економічно активних підприємств у сфері управління, поводження та
переробки відходів. Такі компанії є високоприбутковими, що доведено європейською практикою,
сприяють підвищенню інноваційного потенціалу країни, оскільки постійно вдосконалюють
технології з метою ресурсо- та енергозбереження, а також одними з найбільших донорів державних
та регіональних бюджетів. Стимулювання розвитку підприємств у сфері управління та поводження
з відходами в перспективі вирішує ряд важливих завдань на макро- та мікрорівні: зменшує
забруднення довкілля, сприяє становленню циркулярної економіки, досягненню цілей сталого
розвитку, виконанню зобов’язань перед Європейським Союзом, розвиває ринок вітчизняних
наукоємних технологій, створює додаткові робочі місця.
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THE PROJECT APPROACH TO THE ORGANIZATION
OF THE ENTERPRISE STRATEGIC MANAGEMENT
ACCOUNTING IN THE FACE OF THE FOURTH
INDUSTRIAL REVOLUTION’S CHALLENGES
The necessity of using strategic management accounting for an industrial enterprise has been
proved based on changes that the fourth industrial revolution has brought to the modern world.
The project structure and the implementation scheme for strategic management accounting
organizing have been substantiated. The stakeholder approach was used as the basis for the
development and implementation of the mentioned project. The possibility of using the concept
of enterprise digital twin as a basis for organizing the strategic management accounting process
has been discovered. The article made an emphasis on expanding the analytical and predictive
capabilities of strategic management accounting. That is why these capabilities have been
represented as a basis for accounting organization project meaningful filling. The methodical
approach to create a list of accounting nomenclatures based on the use of the enterprise
architectural model has been substantiated. The reference structure and list of primary
requirements for technical specification for accounting information system implementation have
been defined.
Keywords: strategic management accounting, accounting organizing, project management,
enterprise digital twin, accounting information system, technical specification, balanced
scorecard.
Introduction. One of the most significant discussions in the modern accounting society is establishing
the new role of accounting and analytical information in the enterprise's strategic decision-making system. In
point of the fact that the auspicious and useful enterprise's business activity is only possible if reliable
information is available and integrated with the management system. Nowadays, in the vast majority of cases,
the relevant information for strategic decision-making is received from the accounting and financial reporting
systems. However, it is becoming difficult to ignore the fact of tremendous increasing the number and quality
of challenges to business from the environment and innovative technology. Considering these challenges has
become significantly relevant through the development of information technology and artificial intelligence
involvements in the wide variety of manufacturing and management processes. Respectively, providing new
quality for the accounting information and targeting it to the needs of a broader range of stakeholders are
getting peculiar attention and require additional research.
Literature review and problem statement. There is a large volume of published studies describing
the role of accounting for business decision-making and representing the way for gathering this kind of
information. For example, the V. Sower and H. Sower1 research far too little attention had paid to long-term
cost prediction in connection with companies’ strategic goals. R. Hilton and D. Platt2 represented the
accounting process in connection with the logistics principle and with the providing market value. These
authors have written about financial planning, management reporting, and various indicators calculation,
which is necessary for a short-term decision-making system. Although these researchers1,2 described in
sufficient detail the solutions for accounting information adaptation for solving enterprise management
problems, the strategic component of accounting information has remained insufficiently disclosed.
1

Sower, V. E., Sower, H. C. (2015). Better Business Decisions Using Cost Modeling. New York: Business Expert Press.
Hilton, R. W., Platt, D. E. (2014). Managerial Accounting. Creating Value in a Dynamic Business Environment.
New York: McGraw-Hill.
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Speaking of enterprise strategy, an illustrative example is the K. Braun1 work, which reveals the setting
long-term goals only through the balanced scorecard (BSC) framework. It must be emphasized that in many
cases, BSC is the only connection between accounting researches and strategic management. However, BSC
is not enough for modern strategic management that requires presenting KPI (key performance indicator) in
close connection with the full company’s architecture, and not only in terms of responsibility centers. It also
could be useful to expand management accounting to OKR (Objectives and Key Results) concept. This
concept has shown in P. Niven with B. Lamorte2 research and firstly has no direct connection with accounting.
The same problem could be found in K. Warren3 survey, who made an essential emphasis on accounting
information prediction. However, his research is more about system dynamics and not about collecting and
processing accounting information. The confirmation for increasing the role of accounting information for
the strategic enterprise management was given in one of the Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA)4 by interviewing financial directors of large international companies. This research6 also gives the
list of possible strategic management accounting techniques, which could be used in the process of accounting
organizing. Unfortunately, this list could be used only as of the direction for management accounting
improvement because of the absence of recommendation of mentioned techniques usage.
Therefore, it is crucial for developing an effective strategic management accounting system to consider
modern trends in economics and technology development. In recent years, the scientific literature emphasizes
the fourth industrial revolution beginning, which is associated with the mass implementation of cyber-physical
systems in the production and maintenance of human needs. In E. Popkova’s5 and M. Skilton’s6 terminology,
such an industrial revolution is treated as «Industry 4.0». It is quite understandable that the accounting process
requires specific changes related to the development of information technology. Many researchers, such as for
example B. Romney and P. Steinbart7, have already covered the prospects of the accounting profession
development and represented the direction of accounting and information technology integration.
In general, it should be accepted the B. Aslanertik and B. Yardımcı8 proposal about implementing
the term «Accounting 4.0», which is in line with the calls of the fourth technological revolution. In this case,
accounting became the basis for combining strategic and operational aspects of value creation for the primary
consumers. Although a vast amount of researches in financial and managerial accounting has been conducted,
the issue of using accounting information in strategic enterprise management still requires many
improvements. The primary causal relationships between the level of accounting organization and the areas
of the vital enterprise activity are presented in Fig. 1.
Considering the presented in fig. 1 correlation between the stakeholders’ requests for accounting
information and the financial accounting capabilities, it became possible to set the article objectives and goal.
The aim and objectives of the study. The purpose of the article is to determine the way of using the
project management approach for organizing the strategic management accounting system, which oriented
on enterprise stockholders' informational request satisfying by using the modern information system
capabilities.
Main results. Achieving the article goal is only possible if all persons who interested in accounting
information will be involved in the development of the project of accounting organizing. At least the interest of
all types of stakeholders should deserve attention, which is hard to do because of their interests’ diversity. It is
impossible, from the strategic perspective view, that the way of how enterprise gathers and uses the accounting
1

Braun, K. W., Tietz, W. M. (n.d.). Managerial Accounting. New York: Pearson.
Niven, P. R., Lamorte, B. (2017). Objectives and key results: Driving focus, alignment, and engagement with OKRs.
New Jersey: Wiley.
3
Warren, K. (2018). Why every accountant should use Living Business Models <https://www.c sdl.re/LIPSMA>
(2020, January, 15).
4
Management Accounting in Support of the Strategic Management Process. (2015). Retrieved from
<https://www.cimaglobal.com/Research--Insight/Management-accounting-in-support-of-the-strategic-managementprocess/> (2020, January, 15).
5
Popkova, E. G., Ragulina, Y. V., Bogoviz, A. V. (2019). Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century.
Switzerland: Springer.
6
Skilton, M., Hovsepian, M. (2018). The 4th Industrial Revolution. Responding to the Impact of Artificial Intelligence
on Business. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
7
Romney, B. M., Steinbart, P. J. (2018). Accounting Information Systems. USA: Pearson.
8
Aslanertik, B. A., Yardımcı, B. (2019). A Comprehensive Framework for Accounting 4.0: Implications of Industry 4.0
in Digital Era. Blockchain Economics and Financial Market Innovation Financial Innovations in the Digital Age
(pp. 549-563). Switzerland: Springer.
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information just like the set of accounting process remain unchanged for an extended time. However,
the changes in the way of how accountants do the records could have different natures and different influences
on the decision-making system. Thus, the project of accounting organizing has to distinguish the changes zones
represented on Fig. 2. Moreover, understanding of the constancy and cyclical nature of given on Fig. 2 changes
is the main criteria for the project of strategic accounting organizing successful development.
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The main idea of Fig. 2 is presenting the connection between accounting and enterprise strategy
changes. Nowadays, researches have proved that enterprise strategy should be continuously revised.
Changing of strategy cause changing in the accounting process organization with different scale according to
Fig. 2. In this case, it is necessary to mention about two things. Firstly, any change in the accounting
organization must be well prepared, which can only be accomplished by developing an appropriate project.
Secondly, the project of organizing (or of reorganizing) of strategic management accounting has to be
considered as an important part of the enterprise’s corporate architecture. Mostly researcher uses the
corporate architecture concept for the enterprise’s information system development, but never for
distinguishing the role of management accounting as an essential part of corporate architecture. As an
exception, the J. Hoogervorst1 research has to be mentioned, where the influence from corporate architecture
principle on the enterprise management system was presented. Fig. 3, which is based of J. Hoogervorst’s11
research, shows the way of possibly changing the meaning of strategic management accounting.
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Fig. 3. The interconnection between the accounting principle
and corporate governance system
According to Fig. 3, to accomplish the full correspondence of strategic management accounting
to stakeholders’ informational requests, it is necessary to make a model of enterprise development. In this
case, the additional author’s hypothesis that reveals the article purpose is to use the digital twins’ concept
(the «virtual factory replication» in the interpretation that given by M. Grieves2, the founder of this concept)
as a basis for building an accounting information system. Usually scientists interpret the digital twins concept
as «a virtual copy of a system in operation»3, «digital representations of actual physical products»12 and
«the information model of operations, stakeholders’ activities and regarding transactions»4. The usage of the
digital twins’ concept has to be a central part of developing the project of strategic management accounting
organizing. The author’s view of this kind of digital twins’ concept usage is represented in Fig. 4.
1

Hoogervorst, J. (2009). Enterprise Governance and Enterprise Engineering. The Netherlands: Springer.
Grieves, M. W. (2014). Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. Whitepaper.
LLC.
3
Auer, M. E., Ram, K. B. (2020). Cyber-physical Systems and Digital Twins. Switzerland: Springer.
4
Kanak, A., Ugur, N., Ergun, S. (2019). A Visionary Model on Blockchain-based Accountability for Secure and
Collaborative Digital Twin Environments. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC),
3512-3517.
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Presented in Fig. 4 organizational sequences of the project of strategic management accounting
developing is based on the Event-Driven Process Chain (EPC) Diagram. Because this diagram was made for
modeling the business process improvement, it gives the possibility to represent in Fig. 4 the interconnection
among the enterprise department during the accounting organizing process. The advantage of the article
proposal is the involvement of the digital twins’ concept into the mentioned organizational process. The main
advantage of making a digital twin model is to get the possibility of deciding without any damage to real
objects. From the first view, this part of making enterprise digital twin has no connection with accounting.
However, making the final decision requires measuring, monitoring, and collecting a massive amount of realtime data. Such a data collection is the primary purpose of the accounting system. On the other hand, the
digital twin concept closely connected with enterprise architecture frameworks, like TOGAF (The Open
Group Architecture Framework)1 and DoDAF (Department of Defense Architecture Framework)2, by adding
the operational information to the corporate architecture elements. The configuration of these elements
imposes requirements for the accounting system organization.
It has to be mentioned the correlation between Fig. 2 and Fig. 4. The process of accounting organizing,
which presented in Fig. 4, corresponds with the cycles from Fig. 2. Therefore, the proposed process of making
a project of accounting organizing could be launched as many times as possible. During every launch, the
project management team will develop the specification for strategic management accounting. The author’s
proposal gives the possibility to test the effectiveness of this proposal on the enterprise digital twin model.
One more point to considering – the concept of digital twins is applied mainly to complex industries.
Its main advantage is the transfer of decision points from real space to the enterprise model. There are several
options for applying this concept to the accounting organization. In the classical sense, the digital twin
1

The TOGAF Standard (2018). Version 9.2. U.S.: The Open Group.
The Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) (2010). Version 2.02
<https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DODAF/DoDAF_v2-02_web.pdf> (2020, January, 15).
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involves the information gathering that later can be used for real-world decision-making. In view of this,
the process of accounting organizing should be focused on the list of decisions that could be made by
the enterprise management system. The enterprise digital twin presence consequently will establish
the possibility to determine the composition of main managerial decisions and to align these decisions with
the key performance indicators (KPI), which in turn related to forms of management reporting. The main
challenge here is to formulate the list of performance indicators and to invent the criteria that help to make
management decisions. Management decisions should be formed around certain leverage that could cause
change system behavior change under getting some influence. Therefore, the presence of the digital twin can
predict the production system’s response to the management impact. The enterprise digital twin can be
represented as a system dynamics model, or as a TOGAF architecture disclosure.
Conclusion. This paper has shown that enterprises facing the fourth industrial revolution challenges must
change not only their business-process but also the way of their strategic thinking. The mentioned changing
of strategic thinking requires proper information and analytical support that could be received from the
management accounting system if this system organized according to the article proposal. The crucial issue here
is the usage of digital twins’ concept for structuring the project of accounting organizing. It was proved that the
main tasks of the digital twin is: to determine the ways of enterprise development, to find new ways of customer
involvement, to optimize the enterprise production parameters, to change enterprise organizational structure,
to determine the characteristics of the production cooperation network, etc. From the management accountant’s
point of view, the digital twin helps to compose the list and make the structure of the enterprise responsibility
centers. These centers will eventually determine the parameters of the accounting transaction and the approach
to the production costs calculation. There are also areas for improvement. It was noted that the relevance of the
digital twins’ concept is seen only in its implementation with complex systems such as business integration or
supply chains with a large number of participants. Subsequent works of the author will be aimed at adapting
the proposal for use in all types of enterprises. Also seems necessary to expand the EPC-description
of the organizing process for strategic management accounting.
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FORMATION OF THE SYSTEMS
THAT SUPPORT MANAGEMENT DECISIONS
BASED ON IT-TOOLS
The article is devoted to the analysis of the decision-making processes by using common types
of IT-tools. The author proposes to consider the structure of the system of decision formation by
the levels of enterprise management and by the types of problems structuration and describes
the result of the action of various factors on the decision-making environment. In this context, the
author has summarized and described the main stages of the decision-making process where each
of the presented stages can be executed with the help of IT-tools. The author defines
the directions of the efficiency improvement of the decision-making module as part of the
integrated enterprise management system. For practical application, some recommendations to
the heads of the domestic manufacturing enterprises to the choice of decision-making tools and
their application in order to save costs were offered.
Keywords: Enterprise Management System, Decision Support System, decision-making process,
knowledge management, effectiveness of management decisions.
Постановка проблеми. З економічної точки зору, незалежно до якої сфери діяльності
машинобудівного підприємства належить шукане рішення, все одно воно має базуватися на принципах
мінімізації витрат та максимізації прибутку. Проте, середовище прийняття управлінських рішень
характеризується власним ступенем структурованості, який визначається сукупністю різних умов,
чинників та сфери їх виникнення. Якщо для формування структурованих рішень застосовуються
стандартні методи, то протилежний полюс структурованості є складним для пошуку підходів та
не містить набору чітких кроків щодо етапів їх формування. Для допомоги менеджерам різних ланок
у прийнятті управлінських рішень існує широкий спектр аналітико-експертних інформаційних систем,
основним завданням яких є допомога в аналізі проблеми, забезпечення відповідною інформацією та
сприяння пошуку ефективного напряму вирішення поставленої мети.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем формування, класифікації,
розвитку підходів щодо удосконалення та підвищення ефективності процесів прийняття
управлінських рішень, а також форми і методи застосування різноманітних інформаційно-технічних
(ІТ) засобів щодо їх реалізації відомі багато науковців, зокрема такі як: Азаде А., Берштейн Ф.,
Голсепл К., Гужва В. , Желіна У., Іванов Д., Інмон В., Кріто А., Маркоміні А., Марч Дж., Парсей Х.,
Сабері М., Саймон Г., Саттон С., Сотер В., Сутер Г., Турбан Е., Федорович Дж., Фіцджеральд С.,
Ціпоуланідіс А., Шаріфі С., Шонбергер Й. та багато інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Виробничий процес залишається
складним за своєю суттю, а підходи щодо забезпечення конкурентоздатності промислового
підприємства тісно пов’язані із своєчасністю прийняття управлінських рішень щодо формування
нової продукції відповідно до потреб споживачів, оперативного забезпечення ресурсами, надання
якісного сервісного обслуговування тощо. Зважаючи на широкий вибір ІТ-засобів, вітчизняним
машинобудівним підприємствам складно розібратися із застосуванням тих чи інших інструментів для
підтримки прийняття управлінських рішень.
Метою статті є узагальнення та представлення базових знань щодо застосування
на машинобудівному підприємстві поширених інструментів у сфері забезпечення процесу прийняття
управлінських рішень.
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Виклад основного матеріалу. Аналіз науково-технічних джерел свідчить, що серед основних
класів систем підтримки прийняття рішень (СППР) при управлінні машинобудівним підприємством
можна виділити наступні: системи експертного оцінювання, експертні системи, системи управління
знаннями, аналітичні системи, системи імітаційного моделювання, системи бізнес-моделювання,
системи бізнес-інтелекту тощо1, 2, 3, 4.
На теперішній час основними напрямами застосування систем підтримки прийняття рішень
(СППР) є наступні:
– допомога менеджерам при вирішенні складних проблем, сприяння прийняттю якісніших
рішень за умов часових та ситуативних обмежень;
– розширення інструментарію управлінців та фахівців більш новими та продуктивнішими
засобами для добування і формування нових знань на основі аналізу та розпізнавання проблем;
– полегшення виконання етапів процесу прийняття рішень за допомогою ефективніших
засобів збирання інформації, формування рішення, відбору альтернатив;
– надання допомоги при вирішенні неструктурованих або напівструктурованих завдань;
– накопичення знань щодо методів вирішення проблем та їх візуалізація у зручній для
сприйняття людиною формі, поширення знань серед всіх зацікавлених осіб, контроль цілісності та
безпеки потоків такої інформації, а також постійне удосконалення процесу прийняття рішень.
Формування та впровадження СППР пов’язані з багатьма ризиками, зокрема: 1) підвищується
роль менеджерів вищих ланок в управління ІТ-потенціалом підприємства; 2) виникає необхідність
забезпечення достатніх знань у менеджерів для роботи як з інформаційними системами, так і
відповідних компетенцій для прийняття рішень; 3) зростає потреба у ефективнішій організації ІТінфраструктури підприємства не лише для прийняття рішень, але й автоматизації управління
фінансово-виробничою діяльністю; 4) постає необхідність у делегуванні певних функцій щодо
прийняття управлінських рішень менеджерам та фахівцям різних структурних підрозділів тощо5.
Поряд з цим, вирішення кожного завдання полягає у застосуванні тих чи інших підходів, які
прийнято розрізняти за такими ступенями структурованості проблеми: структуровані,
напівструктуровані та неструктуровані6.
На нашу думку, якщо розглядати поставлені завдання на рівнях оперативного, тактичного та
стратегічного управління, то можна сформувати матрицю залежності структурованості таких завдань
від рівня управління машинобудівним підприємством (рис. 1).
Як бачимо з рисунку, на кожному із зазначених рівнів управління існують завдання різних
ступенів структурованості – від структурованих до неструктурованих. Відповідно до цього, нами
наведені деякі типи ІТ-засобів для управління підприємством: для стратегічного – BPM, ERP, SCM,
CRM; для тактичного – GDSS, CRM, SCM, HRM; для оперативного – MIS, KWS, MES, PLM.
Аналогічно, для кожного із трьох ступенів структурованості завдань зазначені деякі типи ІТ-засобів
для підтримки прийняття рішень: для структурованих – IS, KMS, TPS, OAS;
для напівструктурованих – KWS, CRM, SCM, OAS, DSS; для неструктурованих – GDSS, KWS,
ES, OAS.
Варто зазначити, що можливості ІТ-продуктів різних виробників можуть відрізнятися як
за сферою застосування так і можливостями, а тому вони можуть частково, або повністю замінювати
чи доповнювати один одного.
Окрім того, нами наведені основні фактори, які впливають формування управлінських
рішень на машинобудівному підприємстві, а також зазначено загальні риси тенденцій їх зміни та
можливі результати, що можуть бути виражені в потребах чи ускладненнях при пошуку
вирішення проблем.

1

Burstein, F., Holsapple, C. W. (2008). Handbook on Decision Support Systems 1: Basic Themes. Springer Berlin
Heidelberg, 125.
2
Burstein, F., Holsapple, C. W. (2008). Handbook on Decision Support Systems 2: Variations. Springer Berlin
Heidelberg, 271.
3
Turban, E., Aronson, J., Liang, T., Sharda, R., Turban, E. (2004). Decision support and business intelligence
systems. Prentice Hall, 19-28.
4
Sauter, V. (2010). Decision support systems for business intelligence. Hoboken, N. J: John Wiley & Sons, 18-19.
5
Fitzgerald, S. (2002). Decision making. Oxford: Capstone Publishing, 124-125.
6
March, J. G., Simon, H. A. (1958). Organizations. New York: Wiley & Sons, 140.
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Рівні управління підприємством

Ступінь структурованості завдань

Типи ІТ-засобів
для управління
підприємством

Високий

Середній

Низький

Стратегічний

Стратегічне планування,
визначення
довгострокових цілей,
планування розподілу
ресурсів, фінансове
управління, управління
інвестиціями

Планування нової
продукції, управління
якістю, планування
запасів, мотивація та
управління персоналом,
планування виробничих
потужностей

Планування науководослідних робіт і
проектування,
впровадження нових
технологій, управління
соціально-трудовими
відносинами

BPM, ERP,
SCM, CRM

Тактичний

Короткострокове
планування, управління
складськими запасами

Формування кошторисів,
планування виробництва,
облік складських запасів

Придбання ресурсів та
обладнання

GDSS, CRM,
SCM, HRM

Придбання програмнотехнічних засобів,
сервісне обслуговування
клієнтів

MIS, KWS,
MES, PLM

Оперативний

Розрахунки з дебіторами
Управління
і кредиторами, обробка
виробництвом,
замовлень на придбання і управління складськими
постачання
запасами

Типи ІТ-засобів
для підтримки
прийняття
рішень

MIS, KMS, TPS, OAS

Вплив факторів

KWS, CRM, SCM,
OAS, DSS

GDSS, KWS, ES, OAS

Загальні тенденції динаміки факторів

Технології виробництва

Удосконалюються, з являються нові

Можливості ІТ-засобів управління
підприємством
Конкуренція
Складність умов прийняття рішень у
непередбачуваних ситуаціях

Стрімко розвиваються та
удосконалюються
Зростає

Глобалізаційні процеси

Поглиблюються

Вихід на міжнародні ринки

Ускладнюється

Державне регулювання

Мінливе, посилюється

Політична стабільність

Нестійка

Споживчі потреби

Зростають

Вимоги до якості продукції

Зростають

Вимоги до якості сервісу

Зростають

Зростає

Результати
Розширюється вибір
інструментів для прийняття
рішень та зростає їх
ефективність. Ціна ІТ-рішень
залежить від їх функцій.

Ускладнюється планування та
прогнозування.
Зростають потреби у швидкому
реагуванні на нові виклики.
Відповідальність за управлінські
рішення зростає.
Необхідність постійного
контролю за якістю продукції та
сервісних послуг. Важливе
дослідження ринку та потреб
клієнтів.

Примітки:
BPM – Business Process Management (Система управління бізнес-процесами)
CRM – Customer Relationship Management (Система управління взаємовідносинами з клієнтами)
DSS – Decision Support System (Система підтримки прийняття рішень)
ES – Expert System (Експертна система)
GDSS – Group Decision Support Systems (Система підтримки прийняття колективних рішень)
HRM – Human Resource Management (Система управління трудовими ресурсами)
KMS – Knowledge Management Systems (Система управління знаннями)
MES – Manufacturing Execution System (Система управління виробництвом)
MIS – Management Information System (Система управління інформацією)
OAS – Office Automation System (Система автоматизації роботи офісу)
PLM – Product Lifecycle Management (Система управління життєвим циклом продукту)
SCM – Supply Chain Management (Система управління ланцюгами постачань)
TPS – Transactions Process System (Система управління транзакціями)

Рис. 1. Формування управлінських рішень за рівнями управління підприємством у розрізі
ступеня структурованості проблеми під впливом факторів зовнішнього середовища
Джерело: сформовано автором на основі1,2,3
1

Turban, E., Aronson, J., Liang, T., Sharda, R., Turban, E. (2004). Decision support and business intelligence
systems. Prentice Hall, 8-13.
2
Fitzgerald, S. (2002). Decision making. Oxford: Capstone Publishing, 4-10.
3
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Наприклад, розвиток технологій виробництва та можливостей ІТ-засобів неминуче призводять
до розширення інструментарію для підтримки прийняття рішень; із поглибленням глобалізаційних
процесів, зростанням конкуренції, через державне регулювання та політичну стабільність
ускладнюються можливості планування та прогнозування, зростають потреби у швидкому реагуванні
на нові проблеми, а також зростає відповідальність за якість і своєчасність управлінських рішень. З
іншого боку, постійно зростають вимоги споживачів до якості продукції, а також бажання клієнтів
отримувати якісні та своєчасні сервісні послуги, що знову ж таки вимагає від менеджерів прийняття
ефективних управлінських рішень.
У науково-технічній літературі виділяють три–чотири етапи прийняття рішень, які
передбачають дослідження проблеми, формування рішення, його вибір та реалізація1, 2, 3, 4,5.
Нами сформована узагальнена схема процесу прийняття управлінських рішень, яка складається
з чотирьох основних етапів: початкового – на якому аналізується фактичне середовище,
стратегічного аналізу – на якому відбувається пошук необхідних показників для забезпечення
поставлених цілей, формування рішення – на якому здійснюється пошук інструментів впливу для
впливу на обрані показники, а також етапу реалізації – який передбачає застосування механізмів
контролінгу, стимулювання і моніторингу виконання рішення. Кожний із зазначених етапів
представлений нами у вигляді набору функцій (НФ), який має підтримуватися ІТ-засобами (рис. 2).
На початковому етапі визначається мета і формуються рішення відповідно до стратегії
підприємства (НФ 1.1), потім відбувається збирання необхідних даних (НФ 1.2) та формування звітів
щодо стану підприємства (НФ 1.3), а також консолідація, агрегування та структуризація даних
(НФ 1.4). Останній крок даного етапу є досить важливим, оскільки забезпечує обробку великих
масивів даних та представляє їх у зручному вигляді для використання на наступному етапі.
Вимірювання продуктивності підприємства відбувається на основі реальних даних, а їх
збирання та оцінка можуть виявитися найскладнішими кроками. Основні проблеми, що виникають
на даному етапі є наступні: недоступність або недостатня кількість даних, коли модель буде
формуватися на основі потенційно неточних даних; отримання необхідних даних вимагає значних
затрат; порушення конфіденційності, що може призвести до неможливості використання інформації;
надмірність даних, яка може ускладнити їх аналіз та моделювання; складність формування зв’язків
з інформацією за попередні періоди тощо6, 7.
Етап стратегічного аналізу розпочинається з аналізу і оцінки поточного стану бізнес-процесів
підприємства для визначення потенційних для впливу зон фінансово-господарської діяльності
(НФ 2.1). Наступними кроками є визначення факторів впливу на рівні та динаміку необхідних бізнеспроцесів (НФ 2.2), особливо в контексті попиту і конкуренції у розрізі типів продукції підприємства,
та виявлення показників з метою подальшого впливу на них (НФ 2.3). Завершується даних етап
ранжуванням показників у розрізі пріоритетності для вирішення поставлених завдань (НФ 2.4), а
результати представляються у вигляді звіту щодо потенційних напрямів змін у бізнес-процесах
підприємства.
Моделювання передбачає концептуалізацію проблеми і її абстрагування у кількісній та/або
якісній формі. Під час моделювання часто здійснюється спрощення математичної моделі, а належний
баланс між ступенем її спрощення та відповідності реальному стану речей повинен досягатися через
компроміс співвідношення вигоди/витрати. Простіша модель знижує витрати на її розробку, спрощує
її функціонування, потребує менше вхідних даних, пришвидшує отримання результатів, проте ці
результати можуть виявитися недостатньо точними.
1
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І. Аналіз умов формування рішення
1.1. Визначення мети, окреслення завдань відповідно до стратегії підприємства
1.2. Збирання даних, необхідних для вирішення поставлених завдань
1.3. Формування звітів щодо фінансово-господарського стану підприємства
1.4. Консолідація, агрегування і структуризація даних для їх подальшого аналізу

ІІ. Стратегічний аналіз
2.1. Аналіз та оцінка поточного стану бізнес-процесів підприємства для
виявлення потенційних зон впливу
2.2. Визначення факторів впливу на рівні та динаміку необхідних бізнес-процесів
2.3. Виявлення показників бізнес-процесів з метою подальшого управління ними
2.4. Ранжування показників у розрізі їх пріоритетності для вирішення
поставлених завдань

ІІІ. Формування та вибір рішення
3.1. Розробка дорожніх карт для досягнення конкретних цілей
3.2. Формування та ранжування за значимістю критеріїв оцінки альтернатив
3.3. Встановлення обмежень та уточнень для поставлених завдань і цілей
3.4. Розробка варіантів управлінського рішення

3.5. Аналіз можливих сценаріїв розвитку подій та динаміки факторів, що
впливатимуть на досягнення визначеної мети
3.6. Оцінка бажаних показників для кожного варіанта рішення
3.7. Ранжування та вибір оптимального варіанта управлінського рішення
3.8. Визначення конкретних цілей, розробка завдань та дій, розподіл ресурсів та
відповідальності при реалізації рішення

ІV. Реалізація рішення

4.1. Визначення критеріїв перегляду даного варіанту рішення
4.2. Інформування всіх залучених до виконання осіб
4.3. Формування і застосування механізму контролю за виконанням рішення
4.4. Розробка і впровадження механізму мотивації для виконання рішення
4.5. Моніторинг реалізації рішення, внесення коригувань та уточнень

Рис. 2. Етапи формування та реалізації управлінського рішення
на машинобудівному підприємстві
Джерело: сформовано автором на основі1,2,3,4,5 та власних досліджень
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Burstein, F., Holsapple, C. W. (2008). Handbook on Decision Support Systems 2: Variations. Springer Berlin
Heidelberg, 272-273.
3
Ivanov, D., Tsipoulanidis, A., Schönberger, J. (2019). Global supply chain and operations management: a decisionoriented introduction to the creation of value. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 11, 55.
4
Sauter, V. (2010). Decision support systems for business intelligence. Hoboken, N. J: John Wiley & Sons, 10.
5
Turban, E., Aronson, J., Liang, T., Sharda, R., Turban, E. (2004). Decision support and business intelligence systems.
Prentice Hall, 49-77.
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На третьому етапі всі зусилля будуть спрямовані на формування рішення, а першим кроком
стане розробка дорожніх карт для досягнення поставлених цілей (НФ 3.1). Моделі оперують
параметрами, в результаті зміни яких формуються різні варіанти рішень, серед яких менеджер має
здійснити вибір. Визначення принципу щодо вибору варіанта рішення не є частиною етапу вибору,
проте він передбачає включення цілей прийняття рішення. Даний крок не вимагає опису цілей
числовими значеннями протягом часових відрізків, тут варто лише зазначити напрям зміни
показників діяльності підприємства та окреслити взаємозв’язки динаміки розвитку їх значень.
Наступними на даному етапі є формування та ранжування за значимістю критеріїв оцінки
альтернативних рішень (НФ 3.2), визначення обмежень та уточнень для поставлених цілей і завдань
(НФ 3.3) та, власне, розробка варіантів управлінських рішень (НФ 3.4). Потім відбувається
формування сценаріїв динаміки (НФ 3.5), внаслідок чого формується список можливостей та
перешкод, які впливатимуть на досягнення поставленої мети.
Сценарії відіграють важливу роль, оскільки вони: 1) сприяють визначенню можливостей та
проблемних зон функціонування машинобудівного підприємства; 2) забезпечують гнучкість
у плануванні; 3) дозволяють ідентифікувати основні проблеми, які мають моніторити менеджери;
4) сприяє підтвердженню основних припущень в процесі моделювання рішення; 5) дозволяють вивчати
поведінку системи та перевіряти чутливість обраних рішень до змін навколишнього середовища.
Серед усіх сценаріїв з практичної точки зору корисними є: найгірший, найкращий,
найймовірніший та середньозважений за параметрами1.
Наступним кроком є оцінка бажаних показників варіанта рішення (НФ 3.6) для кожного
результату виконання НФ 3.4. Далі здійснюється вибір оптимального варіанта управлінського
рішення (НФ 3.7), з точки зору можливостей підприємства, коли порівнюються фактичні та бажані
значення показників, а потім визначається чи можна досягти цих значень.
Пошук найкращої з усіх можливих альтернатив полягає, зокрема, в оптимізації, а її можна
досягти за трьох умов:
– вважати, що людина є економічно раціональною істотою та максимально сприятиме
досягненню цілей;
– перед прийняттям рішення будуть відомі всі можливі сценарії розвитку подій, їх результати,
або принаймні, ймовірність таких результатів;
– коли особи, що приймають рішення, мають визначений порядок і правила, що дозволять їм
оцінювати бажані параметри2.
На нашу думку, щодо раціонального вибору рішення людиною, слід зазначити, що тут суттєво
можуть вплинути такі критерії як вік, досвідченість, фаховість, психо-фізіологічні особливості тощо.
Також, варто зазначити, що пошук альтернатив зазвичай оцінюється з точки зору досягнення
поставленої мети, а інколи мета і результати для менеджерів різних рівнів можуть виявитися різними,
через те тут необхідне узгодження цілей на різних рівнях управління.
Останнім, проте не менш важливим кроком даного етапу, є формування конкретних цілей,
розробка завдань та дій, розподіл ресурсів і відповідальності при реалізації рішення (НФ 3.8).
Заключним етапом процесу прийняття управлінського рішення є, власне, його реалізація, і
першим кроком тут визначаються критерії для перегляду прийнятого рішення (НФ 4.1) та
інформування всіх зацікавлених і причетних до виконання осіб (НФ 4.2) за допомогою повідомлень,
директив та наказів. Наступними кроками мають стати розробка і запровадження механізму контролю
за виконанням рішення (НФ 4.3) та формування і застосування мотиваційного механізму
до виконавців (НФ 4.4). Завершальним кроком даного етапу має бути моніторинг реалізації
прийнятого рішення і внесення за потреби нагальних коригувань, що в контексті машинобудування
повинні базуватися на принципах ощадливого виробництва та економії ресурсів (НФ 4.5).
Поряд з цим, нами систематизовані функції поширених ІТ-засобів підтримки прийняття рішень
та визначена їх відповідність до наведених наборів функцій, необхідних у процесі формування
управлінських рішень (рис. 3).
Як бачимо, джерела інформації для розробки управлінського рішення можна поділити
за напрямом надходження такої інформації, і нами тут виділено засоби формування внутрішньої та
зовнішньої для підприємства інформації. Основним постачальником внутрішньої інформації є
1

Turban, E., Aronson, J., Liang, T., Sharda, R., Turban, E. (2004). Decision support and business intelligence systems.
Prentice Hall, 69.
2
Там само, 62.
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автоматизована система управління підприємством (АСУП), яка надає виробничо-господарську
інформацію з таких базових модулів як: управління фінансами, управління персоналом, управління
продажами і маркетингом, управління відносинами з клієнтами, управління виробництвом,
управління постачанням та управління запасами. Серед засобів надання зовнішньої інформації нами
виділено: надавачів фінансово-економічної інформації, бази даних споживачів і постачальників,
інформаційні системи центрів постачання кадрів, системи юридичної підтримки, а також системи
агрегації даних пошукових роботів та інформаційних порталів.
Отримана інформація трансформується у дані за допомогою засобів їх видобування,
перетворення (структурування) та зберігання даних. Збереження даних здійснюється у спеціально
структурованих сховищах даних (Data Warehouse), які містять одночасно оперативні та адаптовані
для СППР дані, а користувачам доступ надається до кіосків даних (Data Mart), що представлені
тематичними фільтрами 1,2. Тут стає очевидним той факт, що для раціонального функціонування всіх
зазначених систем необхідно ефективно організовувати дані у сховищах, і через те насамперед
потрібно здійснити моделювання та аналіз організаційної структури машинобудівного підприємства.
До засобів обробки даних тут слід виділити інструменти оперативної аналітичної обробки
(OLAP), засоби обробки запитів (OLTP), засоби візуальної аналітики (Visual Analytics), засоби
поглибленого аналізу даних (Data Mining), систему моніторингу ключових показників ефективності
(Key Performance Indicators Tracking Tools) тощо24, 3.
На наступному етапі застосовуються засоби аналізу даних, які можуть бути представленими
інструментами фінансового аналізу стану підприємств, засобами інвестиційного та бізнесмоделювання, інструментами оцінки і прогнозування вартості підприємства, системами розрахунку
собівартості продукції, засобами управління ризиками та оцінки ринкової кон’юнктури4.
Подальша обробка даних та результатів роботи аналітичних систем пов’язані з системами
імітаційного та бізнес-моделювання, зазвичай спрямована на підвищення ефективності бізнеспроцесів, їх якості, підвищення виконавчої і технологічної дисципліни тощо, які в сукупності мають
сприяти ефективності майбутнього рішення5.
Варто зазначити, що експертні системи можуть надавати рекомендації щодо діагностики
походження проблеми, її класифікації, рівня важливості, доцільності застосування конкретних
підходів та ймовірності успішного вирішення поставленого завдання6.
Застосування систем управління знаннями можливе на всіх етапах формування рішення,
оскільки вони дозволяють з’ясувати наявність способів вирішення проблеми на основі історії
вирішення подібних завдань, а також виявити наявність відповідних фахівців та ІТ-засобів.
Проведений нами аналіз свідчить, що найбільший вибір ІТ-інструментів в контексті прийняття
управлінського рішення існує саме на етапі розробки плану його реалізації. На нашу думку, це
пояснюється тим, що саме такий етап насьогодні є найбільш стандартизованим, а оскільки тут
використовуються різного роду кількісні показники, то саме застосування математичних моделей та
алгоритмів може легко реалізовуватися за допомогою ІТ-засобів.
Кроки, які стосуються механізмів контролю, мотивації і моніторингу ключових показників
ефективності фінансово-господарської діяльності машинобудівного підприємства також
характеризуються роботою з числовими показниками і через те вони часто реалізовуються
в інформаційних системах.
Важливо зазначити, що ІТ-засоби для збирання та зберігання даних на сьогодні мають високий
рівень універсальності, оскільки історія їх формування досить тривала.
Найменш забезпеченими інструментами автоматизації є саме етапи стратегічного аналізу та
формування стратегічних завдань самого управлінського рішення.
1

Inmon, W. (2005). Building the data warehouse. Indianapolis: Wiley, 131-132.
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Джерела та провайдери інформації
Засоби надання внутрішньої інформації
Засоби надання зовнішньої інформації
Модулі автоматизованої системи
управління підприємством:
- Модуль фінансового управління
- Модуль управління персоналом
- Модуль управління продажами і
маркетингом
- Модуль управління відносинами з
клієнтами
- Модуль управління виробництвом
- Модуль управління постачаннями
- Модуль управління запасами

НФ: 1.2,
1.3, 4.5

- Провайдери фінансово-економічної інформації
(НФ: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4-3.7, 4.1)
- Бази даних споживачів і постачальників, цін товарів,
робіт та послуг (НФ: 2.2, 3.2-3.7)
- Інформаційні системи центрів працевлаштування
(НФ: 2.2, 3.2-3.7)
- Системи юридичної підтримки (НФ: 3.3-3.5)
- Системи агрегації даних пошукових роботів (НФ: 1.2,
2.1, 2.2, 4.3-4.5)
- Системи агрегації інформації новинних порталів
(НФ: 1.2, 2.1, 4.3-4.5)

Засоби видобування, обробки та зберігання даних
Системи бізнес-інтелекту
- Сховища даних
НФ: всі, особливо 1.х та 2.х
- Вітрини даних
- Інструменти оперативної аналітичної обробки
- Засоби виявлення знань (НФ: 2.х*, 3.8, 4.3, 4.4)
- Засоби формування запитів і звітів (НФ: 1.3, 4.5)
- Засоби візуальної аналітики (НФ: залежно від ІТ -продукту)
- Засоби поглибленого аналізу даних (НФ: 2.2, 3.2)
- Система моніторингу ключових показників ефективності (НФ: 4.3 -4.5)

Засоби аналізу даних
Аналітичні системи
- Засоби фінансового аналізу стану підприємства (НФ: 2.1, 2.2, 2.3)
- Засоби інвестиційного та бізнес-моделювання (НФ: 3.х*)
- Інструменти бюджетування (НФ: 3.8, 4.3, 4.4)
- Інструменти оцінки і прогнозування вартості підприємства (НФ: 1.2, 1.3, 2.4, 3.8, 4.3-4.5)
- Засоби розрахунку собівартості продукції (НФ: 1.2, 1.3, 2.4, 3.8)
- Інструменти управління ризиками (НФ: 2.2, 3.3-3.8)
- Засоби оцінки ринкової кон юнктури (НФ: 2.1, 2.3)

Засоби імітації та прогнозування
Системи імітаційного моделювання
Системи бізнес-моделювання
- Системи агентного
моделювання
- Системи дискретного
моделювання
- Системи системного та
динамічного моделювання
- Системи мережевого
моделювання

НФ: 3.2, 3.3,
3.5, 3.6

- Інструменти опису організаційної та
функціональної
структур підприємства
- Засоби опису бізнес-процесів підприємства
- Інструменти формування моделі підприємства
- Інструменти моделювання інформаційних
потоків підприємства

НФ: 1.2,
2.1, 2.3

Засоби підтримки прийняття рішень
Експертні системи
Системи експертного оцінювання
- Засоби прийняття рішень для
важкоформалізованих завдань
- Засоби підтримки прийняття
колективних рішень
- Засоби на основі методів аналізу
ієрархій, мереж,
«мозкового штурму», шаблонів
матриці SWOT тощо

НФ:
2.1,
2.2,
3.6,
3.7,
4.1

- Системи на основі баз знань «якшо умова, то дія»
- Системи моніторингу, діагностики та
інтерпретації даних
- Системи проектування і прогнозування тощо

НФ:
3.1,
3.8

Системи управління знаннями
- Системи управління стратегічними знаннями
- Структуровані алгоритми прийняття
управлінських рішень
- Системи пошуку та навчання

НФ:
3.1,
3.8

*Примітка: .х – означає всі кроки етапу

Рис. 3. Система відповідності функцій ІТ-засобів потребам процесу прийняття
управлінських рішень
Джерело: сформовано автором на основі1,2,3,4 та власних досліджень
1

Burstein, F., Holsapple, C. W. (2008). Handbook on Decision Support Systems 1: Basic Themes. Springer Berlin
Heidelberg, 175-192.
2
Burstein, F., Holsapple, C. W. (2008). Handbook on Decision Support Systems 2: Variations. Springer Berlin
Heidelberg, 247-248.
3
Marcomini, A., Suter II, G. W., Critto, A. (Eds.). (2008). Decision support systems for risk-based management
of contaminated sites. Springer Science & Business Media, 763, 5-7.
4
Turban, E., Aronson, J., Liang, T., Sharda, R., Turban, E. (2004). Decision support and business intelligence
systems. Prentice Hall, 13-20.
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Аналіз тенденцій розвитку ІТ-засобів для СППР свідчить, що з одного боку зростає потреба
в інтегрованих системах, а з іншого зростає попит в легких та дешевих рішеннях для виконання
окремих завдань. Якщо перший випадок вимагає значних капіталовкладень та залучення досвідчених
фахівців, то інший – можна легко реалізувати на основі хмарних технологій. А якщо формування
управлінських рішень представити у вигляді неперервного процесу, який часто не повторюється, то
оренда необхідного для забезпечення цього процесу ІТ-інструментарію буде вигіднішою для
підприємства, аніж придбання комплексного СППР-продукту. Слід зазначити, що такий підхід
не варто застосовувати до систем, які спрямовані на підтримку реалізації стратегії підприємства, адже
їх потрібно застосовувати постійно, проте їхня реалізація в «хмарі» також є поширеною практикою1.
Як бачимо, для раціоналізації функціонування модуля підтримки прийняття рішень в контексті
створення комплексної АСУП, а також при формуванні алгоритмів проходження економічної
інформації на машинобудівному підприємстві необхідно:
– сформувати єдиний інформаційний простір та розвинену комунікаційну інфраструктуру;
– запровадити нові форми і методи управління на основі сучасних ІТ та концепції управління
якістю;
– кардинально скоротити час проходження інформації, необхідної для ухвалення рішення;
– запровадити єдиний стандарт роботи з електронними документами, що враховує існуючу
нормативну базу і забезпечує захищеність, керованість та доступність документів;
– автоматизувати і підвищити ефективність роботи співробітників та підрозділів шляхом
впровадження спеціалізованих програм і засобів підтримки групової роботи;
– сформувати інфраструктуру управління корпоративними галузевими знаннями.
Таким чином, на нашу думку, корисними у виборі того чи іншого інструментарію засобів СППР
для керівників машинобудівних підприємств можуть стати наступні рекомендації:
1. Для обробки великих об’ємів накопичених даних (інформації про продажі/закупівлі у розрізі
різних сегментів ринку, галузі, регіону, споживачів/постачальників тощо) доцільним буде
застосування засобів виявлення знань (Knowledge Discovery) та OLAP на основі хмарних технологій.
2. Для машинобудівних підприємств з наявними великими виробничими потужностями, де
важливими є тісні взаємозв’язки між стратегією, операційним плануванням та мотивацією виконавців
в контексті великих обсягів даних, центрів відповідальності та рівнів узгодження рішень –
раціональним буде застосування BPM-систем.
3. Застосування інструментів імітаційного моделювання часто здійснюється лише за наявності
досвідчених фахівців у сфері застосування таких систем, проте сучасні ІТ-рішення дозволяють їх
застосовувати не маючи достатнього рівня досвіду.
4. У поєднанні з інструментами імітаційного моделювання засоби бізнес-моделювання варто
застосовувати за умови наявності на підприємстві аналітичного відділу або досвідченого фахівця, що
дозволить сформувати структуру об’єкта господарювання та його бізнес-процеси.
5. Застосування засобів експертного оцінювання може здійснюватися для ранжування
потенційних сфер розвитку, прогнозування ринкового сегменту та вартості підприємства, для вибору
ключових показників ефективності тощо. Раціональним буде використання хмарних рішень.
6. Для використання СППР-рішень на підприємствах з розподіленою організацією виробництва
(розгалужені філіали, структурні підрозділи тощо) варто застосовувати термінальну організацію
робочих місць, а використати SaaS-послуги для зменшення капіталовкладень у формування ІТінфраструктури для всіх відокремлених підрозділів.
7. Важливим аспектом при запровадженні СППР є те, що результатом такого впровадження
не мають стати крайнощі для осіб, що прийматимуть рішення у розрізі представленої їм інформації.
СППР не має надавати якомога більше різноманітної інформації, проте й не має обмежуватися
мінімальною кількістю найбільш критичних даних, необхідних для прийняття рішення. В такому
випадку, для розподілення інформації відповідно до індивідуальних потреб кожного із менеджерів
корисним буде впровадження на підприємстві відділу стратегічного планування, завданням якого
стане фільтрування отриманої інформації з метою підготовки спрощених звітів для осіб, які
прийматимуть рішення.

1

Azadeh, A., Sharifi, S., Saberi, M. (2009). Design and Implementation of a Human Centered Expert System
for Improvement of Strategic Planning in a Manufacturer of Construction Products. Australian Journal of Basic
and Applied Sciences, 3, 3, 2447-2458.
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Висновки. Таким чином, нами запропонована структура системи формування управлінських
рішень у розрізі рівнів управління підприємством та ступенів структурованості завдань, а також
описано результат дії різних факторів на середовище прийняття таких рішень. В цьому контексті
узагальнені та описані основні етапи формування управлінського рішення та запропоновані
ІТ-засоби, за допомогою яких може бути реалізований кожний із представлених етапів. Для
практичного застосування керівникам вітчизняних машинобудівних підприємств запропоновані деякі
рекомендації, щодо вибору інструментів підтримки прийняття рішень та їх застосування з метою
економії витрат.
На нашу думку, наступними тенденціями розвитку СППР можуть стати:
– пошук підходів та розробка математичних інструментів, які будуть спрямовані на прийняття
управлінських рішень на основі кількісних та якісних оцінок;
– подальший розвиток та удосконалення інформаційно-технічних засобів, який пришвидшить
збір і обробку даних, покращить комунікації та удосконалить способи і засоби зберігання інформації;
– удосконалення ІТ-інструментів для обробки великих масивів даних (Big Data),
неструктурованих даних у вигляді тексту, зображень, медіа-ресурсів;
– розширення та удосконалення методів і підходів щодо зменшення кількості осіб, залучених
до прийняття рішень на основі розробки ефективніших інструментів бізнес-інтелекту.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF PROVIDING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES OF UKRAINE
The purpose of the article is to improve the priority directions of sustainable development of rural
territories of Ukraine on the basis of an expert survey. It is worth noting, SWOT analysis and PESTLE
analysis are methodical supplements to the expert survey.
The results of the research showed that little attention was paid to the environmental component
of sustainable development. This article once again proves that acute socio-economic problems
are in rural territories of Ukraine. It is important to consider this discrepancy in further state
development strategies. Further research will be devoted to looking for efficient tools that
enhance the role of the environmental component of sustainable development.
Keywords: quality of life of rural population, SWOT analysis and PESTLE analysis, expert survey,
coefficient of concordance, rank correlation coefficient.
Постановка проблеми. Інтеграційні процеси входження України до європейської спільноти
актуалізують перегляд політики розвитку країни в цілому і сільських територій зокрема. Відтак стає
пріоритетним напрямок сталого розвитку країни. Зазначимо, в Україні «Концепція розвитку
сільських територій»1 була схвалена ще у 2015 році. Цей документ покликаний регулювати питання
державної аграрної політики та сільських територій на період до 2025 року. Виходячи з динаміки
трендів розвитку сільських територій, що склалися в Україні, набуває актуальності пошук таких
інструментів стратегії, які б дозволили вивести сільські території на якісно новий рівень розвитку.
Зазначимо, Концепція містить кілька стратегічних напрямів, що охоплюють якість життя населення,
природоохоронну складову, економіку, менеджмент, освіту та комунікації. Всупереч широкому
спектру стратегічних напрямів, очікувані результати документу торкаються більшою мірою
соціально-економічних аспектів (показники демографії, зайнятість, оплата праці, доходи) і ледь
дотичні до екологічних (органічне виробництво). Відповідно актуалізується проблема екологічної
складової в контексті сталого розвитку сільських територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значимість проблеми сталого розвитку сільських
територій підтверджує масштабність досліджень, в яких різносторонньо та глибоко висвітлено дану
тему. Відтак, дана проблема є об’єктом дослідження багатьох учених України, її розкрито у наукових

Розпорядження про схвалення Концепції розвитку сільських територій, 2015 (Кабінет Міністрів України).
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80>
(2020, січень, 19).
1
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публікаціях Загорського В. С., Борщука Є. М.1, Герцег В. А., Газуди Л. М.2, Лупенка Ю. О.3, Павлова
О. І.4, Рябоконя В. П., Рарок Л. А.5, Стегней М. І.6, Талавирі М. П.7 та інших.
Постановка задачі. Метою статті є удосконалення пріоритетних напрямів сталого розвитку
сільських територій України на основі експертного опитування. Досягнення зазначеної мети
зумовлює вирішення наступних завдань: 1) визначити особливості сучасного стану сільських
територій України та якості життя сільського населення; 2) визначити місце екологічної компоненти
як стратегічного напряму розвитку цих територій на основі експертного опитування з використанням
методів стратегічного планування: синтезу SWOT-аналізу та PESTLE-аналізу.
Виклад основних результатів дослідження. В основу дослідження було покладено методи
стратегічного аналізу, які дають змогу комплексно та всесторонньо дослідити сільські території. Відтак,
у даній роботі кожна із чотирьох складових SWOT-аналізу представлена через призму PESTLE-аналізу.
Технологія проведення дослідження передбачає виконання наступних ключових кроків:
1) визначення сильних та слабких сторін (по 10), а також виокремлення можливостей та загроз
(по 10) на основі наукових публікацій, присвячених темі дослідження;
2) добір експертів і проведення опитування шляхом анкетування;
3) аналіз результатів оцінок експертів та формулювання висновків.
Відзначимо, експертне опитування проводилось анонімно, щоб отримати максимально
неупереджені відповіді експертів. У таблиці 1 представлено інформацію про експертів, які взяли
участь в опитуванні.
Таблиця 1
Відомості про експертів опитування
Ознака

Стать
усього
Сфера
зайнятості
усього
Науковий
ступінь
усього
Стаж роботи

Кількість експертів, осіб

Частка, %

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

33
67
100
78
11
11
100
22
33
45
100
0
0
11
89
100

чоловіки
жінки
освіта і наука
державна служба
приватний сектор
немає
кандидат наук
доктор наук
до 3 років
3–10 років
10–20 років
понад 20 років

усього
Джерело: складено на основі анкет експертів

Загорський, В. С., Борщук, Є. М. (2019). Теоретико-прикладні аспекти дослідження сталого розвитку
сільських територій України. Ефективність державного управління, 2 (59), 1, 13-28.
2
Герцег, В. А., Газуда, Л. М. (2018). Концептуальні основи розвитку сільських територій. Економіка та
суспільство. 15, 513–518. <http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/79.pdf> (2020, січень, 21).
3
Лупенко, Ю. О. (2017). Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК, 6, 7-10.
4
Павлов, О. (2009). Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження. Регіональна історія
України, 3, 113-132. <http://history.org.ua/JournALL/regions/3/5.pdf> (2020, січень, 21).
5
Рябоконь, В. П., Рарок, Л. А. (2016). Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій. Економіка
АПК, 4, 56-65.
6
Стегней, М. І. (2013). Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський
досвід і українські реалії. Актуальні проблеми економіки, 3 (141), 125-133.
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_3_14> (2020, січень, 21).
7
Талавиря, М. П. (2016). Розвиток сільських територій на засадах сталості. Науковий вісник Ужгородського
університету: Серія Економіка, 1 (47), 2, 146-150.
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Відтак на основі аналізу наукових публікацій (вчених, які зазначені в розділі «Аналіз останніх
досліджень і публікацій»), а також власної позиції виокремлено особливості сільських територій, які
й було запропоновано оцінити експертам. У таблиці 2 представлено результати ранжування обраними
експертами.
Таблиця 2

Експерт
Фактор

1

2

Разом

Узагальнені результати опитування експертів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

9

4

8

10 10

2

10

8

64

2

10

7

10

3

6

10

4

9

61

10
9

1
8

9
8

4
1

9
8

7
5

1
3

9
7

7
5

57
54

8

7

10

3

7

8

6

1

1

51

6

4

6

7

2

1

7

5

10

48

1

3

5

5

6

9

5

3

6

43

4

6

2

9

5

2

4

8

2

42

5

5

3

2

4

3

8

6

4

40

7

2

1

6

1

4

9

2

3

35

9

8

10

9

9

10

5

9

10

79

8

9

6

3

10

9

2

10

4

61

10

7

7

1

4

7

6

8

5

55

7

6

1

6

8

6

8

7

6

55

4

5

9

7

2

5

7

5

9

53

2

4

8

8

7

4

9

2

8

52

6

2

3

10

5

2

3

4

7

42

Сильні сторони

L

S
P
E
E
S
E
Е
T
Т

– законодавчо затверджена пріоритетність
соціального розвитку села; пільгове оподаткування
та кредитування для суб’єктів
сільськогосподарської діяльності;
– сільське населення – «джерело» національної
ідентичності українців;
– децентралізація;
– залучення інвестицій (гранти);
– зростання обсягів нетривіальної продукції
сільськогосподарського виробництва та зайнятості;
– тісна комунікація населення;
– лідируючі позиції з виробництва
сільськогосподарської продукції у світі;
– сприятливі природно-кліматичні умови;
природоохоронні території;
– застосування альтернативних видів енергії;
– використання інформаційно-комунікаційних
технологій дозволяє застосовувати кращі практики
(вебінари, онлайн-навчання т. д.);

Слабкі сторони
S
E
E
E
S
T

Е

– слабко розвинена інфраструктура (дороги,
мобільний зв'язок, інтернет);
– виробництво переважно сировинно-орієнтоване;
низька рентабельність сільськогосподарської
продукції і невідповідність стандартам якості;
– демографічна структура;
– низька інвестиційна привабливість; наявність
депресивних територій;
– низька якість життя населення (у т. ч. соціальна
інфраструктура);
– мала частка суб’єктів господарювання, що
використовують технологічно-інноваційні
продукти;
– деградація ґрунтів через екстенсивне
використання та необґрунтоване застосування
хімічних засобів;
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Продовження табл. 2
1

P
L
E
T
Р
S
Е
S
E
L
E
Е
Р
Р
L
S
E
Е
P
T
Е
S
E

2

3

4

5

7

8

9

10

11

– поглиблення дисбалансу розвитку економіки,
освіти, культури, медицини; «негативний» імідж
3 10 4 2 3 8 1 6 3
сільських територій;
– висока частка тіньової економіки; високий рівень
1 3 5 5 6 3 4 3 2
корупції;
– землі під сміттєзвалищами;
5 1 2 4 1 1 10 1 1
Можливості
– застосування прогресивних технологій та нових
4 5 10 10 5 8 6 10 4
технічних засобів у всіх сферах життєдіяльності;
– програми туристично-рекреаційного розвитку та
9 10 6 5 2 9 2 8 8
підтримки сільських територій;
– соціальне інвестування;
10 6 9 4 7 2 8 6 7
– поширення аграрно-промислових формувань;
1 3 8 9 9 7 3 7 6
– поширення соціального підприємництва;
6 7 5 3 6 6 5 5 10
– розвиток неаграрної зайнятості, відновлення
8 9 4 1 8 10 4 3 3
стародавніх ремесл;
– розроблення нормативно-правової бази щодо
сприяння розвитку малого та середнього бізнесу
2 8 3 8 10 4 1 4 9
у сільській місцевості;
– застосування енергоощадних технологій;
5 2 2 7 4 5 7 9 5
розвиток біоенергетики;
– збільшення зелених насаджень, підвищення якості
7 1 7 6 1 1 10 1 1
стану навколишнього середовища;
– поширення дорадництва;
3 4 1 2 3 3 9 2 2
Загрози
– непослідовність та нестабільність державної
10 10 4 10 10 10 1 10 10
політики;
– зняття мораторію на продаж землі;
1 9 10 4 8 9 8 6 9
– зниження рівня життя сільського населення;
7 6 6 6 2 6 6 9 5
– зростання валютного курсу; залежність від
3 3 2 8 7 8 10 2 8
імпортних ресурсів;
– інфляція; зниження купівельної спроможності;
5 5 7 7 5 7 5 8 2
– загострення військового конфлікту;
2 8 3 9 9 3 3 3 7
– зменшення застосування новітніх технологій
в сільському господарстві малим та середнім
4 2 8 3 6 4 2 7 6
бізнесом;
– погіршення стану навколишнього середовища;
9 1 9 2 1 2 9 5 4
вирубка лісів;
– урбанізація;
6 7 5 5 3 1 7 4 3
– зростання неформальної зайнятості;
8 4 1 1 4 5 4 1 1
Джерело: сформовано і розраховано на основі анкет експертів
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Зауважимо, важливим етапом дослідження є перевірка значимості. Для цього варто підтвердити
підпорядкування оцінок експертів нормальному закону розподілу, для чого й використовуємо
правило «3 сигм»1:
𝑃(|𝑋 − 𝑎| < 3𝜎𝑥 ) = 0,9973

(1.1)

де Х – випадкова величина, а – математичне сподівання, 𝜎𝑥 – середнє квадратичне відхилення.
Низка проміжних обчислень підтвердила відповідність експертних оцінок нормальному закону
розподілу, що в свою чергу доводить достовірність експертних оцінок і дає підставу для подальшого
дослідження результатів опитування.
Зазначимо, для оцінки рівня узгодженості думок експертів було використано коефіцієнт
конкордації, який обчислюють за формулою2:

𝑊=

12𝑆

(1.2)

𝑚𝑛2 (𝑚3 −1)

де n – кількість експертів, m – кількість об’єктів дослідження; S – сума квадратів відхилень всіх
оцінок рангів кожного об’єкта експертизи від середнього значення, знаходження якого передбачає
виконання наступні дії:
1) обчислити S´ – сумарний ранг об’єкта;
2) розрахувати середню суму рангів:
3)
1
1
Δ = 𝑛(𝑚 + 1) = ∗ 9(10 + 1) = 49,5
(1.3)
2

2

4) обчислити di – відхилення суми рангів для і-го об’єкта від середньої суми рангів;
5) знайти суму квадратів відхилень, скориставшись формулою:
2
𝑆 = ∑𝑚
𝑖=1 𝑑𝑖

(1.4)

Для зручності представлення розраховані коефіцієнти конкордації відображено в таблиці 3.
Таблиця 3
Значення коефіцієнта конкордації
Квадрат SWOT-матриці

Значення

Сильні сторони

0,123

Слабкі сторони

0,312

Можливості

0,150

Загрози

0,223

Джерело: розраховано на основі оцінок експертів
Як бачимо, розраховані коефіцієнти конкордації для кожного квадрату SWOT-таблиці
засвідчують наявність суттєвої розбіжності між думками експертів, однак даний коефіцієнт жодним
чином не відображає суть цих відмінностей. Звідси, виникає об’єктивна необхідність застосування
Кузнецов, В. М., Бусарова, Т. М., Звонарьова, О. В., Агошкова, Т. А. (2013). Теорія ймовірностей: методичні
вказівки до виконання модульної роботи. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 7: 2.
<http://diit.edu.ua/upload/files/shares/OBZ/1341.pdf> (2020, січень, 12).
2
Новосад, В. П., Селіверстов, Р. Г. (2008). Методологія експертного оцінювання: конспект лекцій. Київ:
НАДУ.
1
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коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена для кожної пари експертів, котрі дають можливість
згрупувати думки експертів. Для їх розрахунку користуємося формулою1:
2

𝜌𝑖𝑗 = 1 −

𝑘
6 ∑𝑚
𝑘=1 𝐷𝑖𝑗

(1.5)

𝑚2 −𝑚

𝑘
𝜌𝑖𝑗 – коефіцієнт рангової кореляції між i-им та j-им експертом, 𝐷𝑖𝑗
– різниця між рангами, наданими
k-му об’єкту i-им та j-им експертом, m – кількість об’єктів дослідження.
Важливим етапом дослідження є перевірка значущості кореляційного зв’язку. Це означає, що
необхідно з’ясувати чи потрапляє коефіцієнт рангової кореляції у критичну область. Для цього,
використовуючи таблицю розподілу Стюдента, знаходимо критичні точки двосторонньої критичної
області 𝑡𝑘𝑝 (𝛼, 𝑘), де α – рівень значущості, 𝑘 = 𝑚 − 2 – число ступенів свободи2, звідси,
𝑡𝑘𝑝 (0,1; 8) = 1,86. Врешті, спостережуване значення критерію розраховують за формулою3:

𝑇𝑘𝑝 = 𝑡𝑘𝑝 (𝛼, 𝑘)√

1−𝜌2
𝑚−2

(1.6)

Далі на основі порівняння коефіцієнта рангової кореляції 𝜌𝑖𝑗 із спостережуваним значенням
критерію Ткр робимо висновок щодо наявності узгодженості думок між парами експертів:
якщо |𝜌𝑖𝑗 | > 𝑇𝑘𝑝 , то кореляційний зв'язок значущий, і навпаки. Оскільки експерти виставляли ранги
саме по квадратам, то коефіцієнти рангової кореляції були розраховані окремо по кожному квадрату
SWOT-матриці, а результати представлені у таблиці 4.
Таблиця 4
Узагальнення пар експертів у 4 квадратах SWOT-матриці,
між оцінками яких кореляційний зв'язок є значущий
Сильні сторони – 5 пар
1,4
5,6
5,7
5,8
7,8

Можливості – 7 пар
2,6
2,7
2,9
4,8
5,7
6,7
7,9

Слабкі сторони – 8 пар
1,8
2,6
2,7
2,8
3,9
4,9
5,8
6,8
Загрози – 7 пар
2,4
2,5
4,5
4,9
5,6
5,9
6,9

Джерело: розраховано і складено на основі оцінок експертів
Як бачимо, кожен з експертів хоча б в одному із квадратів має однодумця. Зауважимо, найменше
пар у всіх квадратах разом взятих утворено із експертами №3 і №1, відповідно 1 і 2 пари. Натомість
найбільше, а саме 9 пар – із експертом №5. Варто відмітити, деякі експерти мали узгодження думок
у двох квадратах. Наприклад, оцінки експертів №5 і №6 були узгоджені з точки зору «Сильних сторін»
і «Загроз». Загалом таких пар нараховано 6, відмітимо їх: 2,6; 2,7; 4,9; 5,6; 5,7; 5,8.
Там само.
Там само.
3
Там само.
1
2
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Отже, результати SWOT-аналізу дали змогу виокремити чіткий перелік аспектів розвитку
сільських територій. Зазначимо, комплексний та усесторонній аналіз сильних і слабких сторін
сільських територій, а також факторів, які становлять загрози і представляють собою можливості для
розвитку, дає можливість охарактеризувати його сучасний стан. Як бачимо, у всіх квадратах таблиці
2 до числа пріоритетних (сумарний бал яких становить 50 і більше) факторів потрапили економічні
та соціальні. Це означає, експерти вважають, що вище зазначені складові є як рушієм, так і
стримувачем сталого розвитку та якості життя сільського населення України.
Більш детальний аналіз квадратів SWOT-матриці показав наступне. Сильною стороною, яку,
до речі, максимальною оцінкою відмітило 3 експерти, є законодавчо затверджена пріоритетність
соціального розвитку села, а також пільгове оподаткування та кредитування. Вважаємо,
підсилюючим фактором до попереднього у даному квадраті варто відмітити політичний –
децентралізацію. Також експерти виділили сільське населення як «джерело» національної
ідентичності українців, що в свою чергу підтверджує важливість культури, традицій, цінностей.
Заключною в даному квадраті стала економічна складова: соціальні інвестиції, а також зростання
обсягів нетривіальної продукції сільськогосподарського виробництва та зайнятості.
З-поміж слабких сторін майже одноголосно експертами було виокремлено слабко розвинену
інфраструктуру. Даний фактор набрав найбільшу кількість балів (79) не лише в даному квадраті, але
й в порівнянні з іншими, що вкотре підтверджує надзвичайно слабке місце сільських територій
України. Зазначимо, до квадрату «Слабкі сторони» потрапили ще й такі соціальні фактори, як
демографічна структура та низька якість життя (в т. ч. соціальна інфраструктура). Безперечно, сучасна
демографічна структура сільських територій викликає занепокоєння, проте висловлюємо надію, що
прогресивні надбання постіндустріального суспільства зможуть протистояти цим викликам. Ми
поділяємо думку, що соціально-економічні тренди не є вічними і найближчим часом процес
урбанізації сповільниться, натомість люди почнуть переселятися до сільської місцевості, стане більш
популярним дауншифтинг. Такий перебіг подій стає можливим завдяки впровадженню новітніх
прогресивних технологій (доставка, доповнена реальність тощо). Тобто, новий етап розвитку
людської цивілізації вкотре доводить свою унікальність: небачені до цього процеси та явища.
До квадрату «Слабкі сторони» також віднесено й економічні фактори – переважно сировинноорієнтоване і низькорентабельне сільськогосподарського виробництво, низька інвестиційна
привабливість в додаток до депресивних територій.
Зважаючи на наявність сильних та слабких сторін важливо згадати про можливості, які мають
сільські території. Цілком погоджуємось з експертами, які вважають, що прогресивні технології
сприяють розвитку суспільства. Решта факторів, які було виокремлено, показують вектор і резерв для
забезпечення сталого розвитку та підвищення якості життя не лише сільського населення. Вважаємо,
надзвичайно великий потенціал закладено у соціальному підприємництві. Це фактор, який дає змогу
зреалізувати всі виокремлені експертами «Можливості», а саме збільшення туристично-рекреаційних
програм, зростання соціального інвестування, поширення аграрно-промислових формувань.
Цікаво, що 7 із 9 експертів оцінили непослідовність та нестабільність державної політики як
найбільшу загрозу. Зняття мораторію на продаж землі також викликає занепокоєння. З-поміж
соціальних факторів виокремлено зниження рівня життя, а економічних – коливання валютного
курсу, імпортоно-ресурна залежність, а також інфляція, зниження купівельної спроможності
населення.
Резюмуючи результати: неочікуваним, на нашу думку, виявився той факт, що екологічна
складова не потрапила в лідери в жоден з квадратів SWOT-матриці, натомість опосередковано
згадувалась в інших факторах, як-от туристично-рекреаційний розвиток, соціальне підприємництво.
Не зважаючи на те, що обраними експертами, дана проблема не була виокремлена як пріоритетна
на момент опитування, вкотре наголошуємо, вона потребує особливої уваги, її наслідки можуть мати
негативний вплив у довгостроковому періоді.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідження показує, подібно
до Концепції, екологічній складовій відведено значно менше уваги у структурі складових сталого
розвитку. Припускаємо, на сучасному етапі розвитку соціально-економічні проблеми сільської
місцевості України настільки гострі1, що забирають на себе всю увагу, применшуючи при цьому
Лопушняк, Г. С., Шандар, А. М. (2017). Проблема бідності сільського населення України як складне
соціально-економічне явище. Соціально-трудові відносини: теорія і практика, 2 (14), 151-160.
1
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значення екологічних. Зважаючи на викладене, вважаємо, стратегічні державні програми
у плановому періоді, у тому числі й Концепція, мають більше уваги приділяти навколишньому
середовищі, особливо дана проблема актуалізується в контексті глобальних змін клімату, на які
не можна не зважати.
Подальші дослідження будуть стосуватись пошуку дієвих інструментів, які б посилили
екологічну складову і забезпечили сталий розвиток сільських територій України та якість життя
населення.
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STRATEGIC FOUNDATIONS FOR INDUSTRIAL
ORIENTED TERRITORIES DEVELOPMENT BASED
ON SOCIAL ENVIRONMENT MODERNIZATION
The article considers the features of realization of the modern model of the spatial development
of industrial-orientated territories based on the socially oriented approach, substitutes the priority
of modernization of the social environment through the system of actual strategic orientations.
Directions for achieving sustainable economic development of industrial-oriented territories have
been worked out through the introduction of a participative structure for technological upgrading,
compliance with the qualification and professional requirements of resource provision, and the
development of internal value chains of industrial production. The prerequisites for the
application of the renovation principle for functionally inappropriate industrial sites are
determined in order to accelerate the innovative development of an industrial-oriented region,
increase its competitiveness and at the same time achieve a higher level of social security.
Keywords: industrial-oriented territory, modernization of social environment, social sources
of industrial development, renovation of industrial zones, social security.
Постановка проблеми та її актуальність. Незважаючи на фундаментальні зміни, характерні для
економіки постіндустріального типу, в якій пріоритет розвитку зміщується від промислового
виробництва в бік виробництва послуг, а головною рушійною силою виступає доступність передових
технологій, знань, інформації, людського капіталу нового рівня та якості, забезпечення стійкого
розвитку промисловості продовжує відігравати важливу роль у досягненні надійності та безпечності
функціонування національної економічної системи. Наявність невирішеної проблеми дисбалансу
регіонального розвитку, тривала неефективна політика регіонального вирівнювання, втрата значущості
традиційних економіко-географічних чинників конкурентоспроможності, повільні структурні
зрушення обмежують можливості економічного зростання індустріальноорієнтованих територій,
висуваючи на перший план низку невирішених проблем соціального характеру: специфічні виклики
сфери зайнятості та загрози міграційних втрат, диференціація населення за якістю життя та інші прояви
нерівності, погіршення соціального середовища та екологічної безпеки.
Вирішення зазначених проблем стає можливим за умови використання сучасної моделі
просторового розвитку промисловоорієнтованих територій з урахуванням першорядної значущості
соціальних складових її реалізації, зокрема на засадах сприяння залученню і використанню
можливостей людського потенціалу регіону, розвитку соціального капіталу бізнес-систем,
формуванню системи соціальних відносин та соціальної свідомості, досягнення соціальної
згуртованості та довіри, а отже формування середовища для ефективного використання внутрішніх
ресурсів психофізіологічного, професійного, інтелектуального та творчого зростання економічно
активного населення, встановлення довготривалих продуктивних соціальних взаємозв’язків,
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удосконалення соціальної інфраструктури тощо. Важливою умовою при цьому виступатиме
застосування принципу реновації промислових об’єктів, які втратили своє функціональне значення,
що відкриває можливості стрімкого розвитку технологічних та індустріальних парків, інноваційних
хабів та R&D-центрів, забезпечуючи необхідну інфраструктурну та територіальну складову
пришвидшення інноваційного розвитку промислово орієнтованого регіону, зростання його
конкурентоспроможності, зниження соціальної напруженості та деструктивних настроїв
у суспільстві.
З огляду на це розбудова стратегічних засад та визначення напрямів структурних динамічних
змін і характеристик розвитку промисловоорієнтованих територій дозволить згенерувати сприятливі
умови задля цілеспрямованого загальноекономічного зростання, узгодження місцевих, регіональних
та національних інтересів, досягнення стійкого розвитку промислового сектору, підвищення рівня
загальної соціальної захищеності та безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження. Питанням забезпечення
стійкого просторового розвитку регіонів приділяють значної уваги в своїх роботах Д. Норт, В. Геєць1,
М. Долишній, О. Лашук, Л. Мельничук, Я. Жаліло2, Л. Яремко, Б. Данилишин3 та ін., зосереджуючись
на визначенні ключових аспектів виникнення дисбалансів регіонального розвитку та соціальноекономічних проблем, викликаних нерівномірним розвитком територій. Інші дослідники розглядають
можливості активізації соціального потенціалу розвитку промислово-орієнтованих територій
в контексті постіндустріальних трансформацій економіки та соціально-економічних відносин
(М. Герасимчук, Ю. Кіндзерський, О. Новікова4, Е. Лібанова, В. Антонюк, Ю. Тарасенко). До кола
уваги українських і закордонних дослідників потрапляють також питання реновації промисловоорієнтованих територій з метою активізації інноваційного та технологічного розвитку, зростання їх
автономності, подолання кризових явищ та вирішення соціальних проблем (H.Tödtling-Schönhofer5,
T. Kenderdine, A. Wust, У. Автахова, Т. Цитман, І. Смирнова6, О. Кондратенко). Проте, концептуальні
стратегічні підходи щодо розвитку промислово-орієнтованих територій в контексті формування
середовища соціальної стабільності і безпеки залишаються недостатньо дослідженими і вимагають
подальшого вивчення.
Метою статті виступає визначення і обґрунтування стратегічних засад розвитку
промисловоорієнтованих територій в умовах глобальних постіндустріальних викликів сучасного
розвитку на основі модернізації соціального середовища.
Викладення основного матеріалу. Застосування соціальноорієнтованих механізмів
забезпечення розвитку промисловості в кінцевому розумінні направлено на досягнення зростання
добробуту та покращення якісних характеристик життя населення та дозволяє врахувати соціальні
наслідки структурних трансформацій промисловості, притаманних етапам переходу на нові
технологічні уклади і постіндустріальний характер взаємодії. Особливого значення цей аспект
набуває в контексті модернізації соціального середовища територій промислового спрямування,
в межах яких розміщуються основні фонди і інфраструктурне забезпечення промислових
підприємств, оскільки процеси розвитку промисловості супроводжуються одночасно позитивними
(зростання зайнятості населення, удосконалення технологій виробництва, підвищення освітнього та
кваліфікаційного рівня робочої сили, зростання споживчої спроможності населення, покращення
економічної ситуації тощо) та негативними (зростання безробіття через автоматизацію та
модернізацію виробництва, значна диференціація доходів населення, зростання витрат на освіту і
Геєць, В. М. (2003). Сценарії та прогнози довгострокового розвитку економіки України. Економіка України:
стратегія і політика довгострокового розвитку: кол. монографія, Київ, 120-135.
2
Жаліло, Я. А., Снігова, О. Ю. (2018). Щодо інституційних засад стратегування регіонального розвитку
в Україні. Стратегія розвитку України, 1, 18-22.
3
Данилишин, Б. М. (2005). Проблемы и приоритеты регионального развития Украины. Экономика Украины,
12, 89-90.
4
Новікова, О. Ф., Логачова, Л. М. (2017). Соціальний потенціал розвитку промисловості України:
методологічні аспекти, чинники активізації. Економіка промисловості, 3, 114-129.
5
Tödtling-Schönhofer, H., Davies, S. (2013). Regional strategies for industrial areas. Directorate-general for internal
policies policy department B: Structural and Cohesion policies, 72.
6
Смирнова, І. І. (2019). Цільові орієнтири сталого розвитку людського капіталу в умовах побудови
інноваційної економіки. Економічний вісник Донбасу, 2 (56), 198-205.
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професійний розвиток, зниження рівня соціальної складової індексу людського розвитку, погіршення
соціальної обстановки в регіоні, екологічної ситуації та ін.) наслідками. Стратегічні орієнтири
розвитку промисловоорієнтованих територій мають забезпечувати стійке економічне зростання
з можливістю перенесення уваги з економічного виміру на соціальний, що є у спрощеному вигляді
характеристикою можливостей соціальних ресурсів у задоволенні суспільних потреб, носіями яких є
соціальні ресурси1, а з точки зору забезпечення стійкого розвитку промисловості є системною
сукупністю організаційно-управлінських, індивідуально-особистісних факторів, стимулів і мотивів,
факторів виробництва, засобів і ресурсів, що реалізуються у процесах спільної діяльності2 3.
Аналізуючи нормативно-правове та регуляторне забезпечення промисловості відзначимо, що
роль держави продовжує носити скоріше декларативний характер, не забезпечуючи виконання тієї
ролі, що дозволила б стимулювати швидке здійснення необхідних перетворень, а більшість
успішних прикладів модернізації територій індустріального характеру залежить від якості та
ефективності локального менеджменту і соціальної взаємодії 4 5. Розроблена у 2018 році, але поки
що не затверджена, Стратегія розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року
визначає роль промисловості як рушійної сили прискорення економічного розвитку та якісних змін
у структурі економіки, підвищення соціальних стандартів, та таку, що обумовлює економічну
безпеку країни, розглядає основні проблеми промислового сектору України (деіндустріалізацію
економіки, дефіцит кваліфікованої робочої сили для потреб промисловості, критичну залежність
від експорту сировинних товарів, превалювання секторів промисловості з низькою доданою
вартістю, високий рівень імпорту промислових товарів, значну географічна концентрація
промислового експорту, регіональну концентрація промисловості, низьку ресурсоефективність та
високий рівень екологічної небезпеки) та до основних завдань відносить модернізацію та зростання
промислового виробництва, підтримку промисловості на регіональному рівні, підвищення
ресурсоефективності промисловості 6.
Водночас слід зазначити, що промисловий комплекс України характеризується сьогодні як
індустріальною, так і доіндустріальною укладністю, з фрагментами постіндустріальних укладів, що
визначає значний рівень його розбалансованості за параметрами основної та допоміжної діяльності,
суттєве відставання у сфері впровадження і розвитку передових технологій 7. Здійснення швидкого
технологічного переходу, а отже і досягнення приросту продуктивності праці в галузі
промисловості, обмежується, з одного боку, низьким рівнем інноваційної активності українських
підприємств, викликаних тривалим періодом реалізації інновацій, великим обсягом
капіталовкладень на початкових етапах і стадіях освоєння нововведень, високого ступеня
невизначеності результатів, наявністю низки невирішених проблем у сфері формування та розвитку
соціального потенціалу промисловості.
Соціальний аспект та соціальні джерела розвитку промисловості виступають рушійними
силами формування стійких довірчих відносин, що в кінцевому результаті дозволяє знизити загрози
соціальних та екологічних небезпек, викликаних стрімким інноваційним та технологічним розвитком
економіки постіндустріального характеру, сформувати нові промисловоорієнтовані мережі взаємодії
Зайцева, Т. В. Особенности проявления социального потенциала устойчивого развития и его оценка
на региональном уровне. Resources <http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/zajceva_t.v._2.pdf>
(2019, грудень, 20).
2
Смирнова, І. І. (2019). Цільові орієнтири сталого розвитку людського капіталув умовах побудови
інноваційної економіки. Економічний вісник Донбасу, 2 (56), 198-205.
3
Новікова, О.Ф., Логачова, Л.М. (2017). Соціальний потенціал розвитку промисловості України:
методологічні аспекти, чинники активізації. Економіка промисловості, 3, 114-129.
4
Постанова про Концепцію державної промислової політики України, 1996 (Кабінет Міністрів України).
Офіційний сайт Верховної ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/272-96-%D0%BF>
(2019, листопад, 11).
5
Указ про Концепцію державної промислової політики, 2003 (Президент України). Офіційний сайт Верховної
ради України <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/102/2003> (2019, листопад, 12).
6
Проект розпорядження про схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період
до 2025 року, 2019 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Кабінету міністрів України
<http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-0209-4aa1-a724-> (2019, жовтень, 15).
7
Антикризова рада громадських організацій України (2018). Нова індустріалізація – реальний шанс
для України. Київ, 39.
1
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(між підприємствами, фінансово-інвестиційними структурами, освітніми закладами, системами
логістичного забезпечення, державними, регіональними та локальними органами управління, іншими
інституціями), сформувати та забезпечити ефективне функціонування внутрішніх та глобальних
ланцюжків створення вартості1.
З огляду на це та основі аналізу стратегічних пріоритетів трансформації індустріальних
кластерів країн-лідерів промислового виробництва (США, Китаю, Великобританії, Індії, Японії)2 3 4 5
6
, модернізацію соціального середовища промисловоорієнтованих територій пропонується
здійснювати на основі п'яти стратегічних орієнтирів, представлених на рис.1:
люди – побудова системи цілісного розвитку людського потенціалу на всіх рівнях, в тому числі
за рахунок
забезпечення
сталого
демографічного
відтворення
народонаселення
індустріальноорієнтованих територій, активізації його освітньої, культурної, інтелектуальної і
творчої складової, формування системи надкомпетенцій, спроможних забезпечувати повну
реалізацію особистісного і професійного потенціалу кожного індивіда, стимулювання високого рівня
економічної активності, залученості і мотивації праці в промисловому секторі незалежно від віку,
соціальної приналежності або гендеру;
відносини – розвиток системи соціальних відносин, формування соціальної свідомості і
відповідальності, відносин довіри в процесі соціальної фасилітації, групової взаємодії і командної
роботи, забезпечення сприйняття і усвідомлення цінностей, інтересів і потреб різних категорій
населення промисловоорієнтованої території, наявних та потенційних працівників промислових
підприємств, поширення принципів солідарності, соціальної згуртованості, підтримки, престижу,
репутації,
комунікабельності
та
самоорганізації,
формування
еко-етичного
та
інноваційноорієнтованого світогляду;
бізнес-середовище – зміцнення соціального капіталу бізнес-систем, розширення напрямів
ресурсного забезпечення його формування та відтворення, нарощення якості людського та
інтелектуального потенціалу промислових та інноваційних регіональних кластерів, розвиток системи
формальних та неформальних бізнес-об’єднань, напрямів регіональної проектної співпраці,
поглиблення та оновлення ланцюжків вартості, формування стійких довірчих відносин в сфері
підприємництва, удосконалення організаційно-управлінського забезпечення бізнес-процесів;
інфраструктура – модернізація соціальної інфраструктури промислово-орієнтованих
територій, удосконалення системи освітньо-професійного, інформаційного та інтелектуальноінноваційного супроводження, системи збереження і захисту психофізіологічного потенціалу
промислово-орієнтованих територій (доступу до якісного медичного забезпечення та страхового
захисту працівників галузі промисловості, житлово-побутового, сервісного та туристичного
обслуговування, покращення якості умов праці та її безпеки, зниження екологічного тиску
на оточуюче середовище і довкілля), креативної реалізації, інформаційно-комунікаційного
забезпечення;
суспільство – формування нової моделі соціальної організації суспільства, на засадах
соціально-орієнтованого партнерства, нарощення суспільної і громадської активності, сприйняття
культури особистісної і групової промислової культури, відповідального підприємництва,
удосконалення системи соціальних стандартів і цільових програм соціального розвитку, здійснення
моніторингу соціальних процесів та превентивного планування у соціальній сфері територій
індустріального спрямування.

Несвіт, К. В. (2018). Соціальний потенціал розвитку промислового комплексу регіону в контексті перспектив
нової економіки. Ринок праці та зайнятість населення, 4 (57), 78-84.
2
Strategy for American leadership in advanced manufacturing (2018). Report. Subcommittee on Advanced
Manufacturing Committee on Technology of The National Science &Technology Council, 40.
3
HM Government (2017). Industrial strategy: building a Britan fit for the future, 256.
4
Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (2017). New Industrial Structure Vision, 8.
5
Ministry of Commerce and Industry (2017). Industrial Policy – 2017. A Discussion Paper. Department of Industrial
Policy and Promotion, 15.
6
Kenderdine, T. (2017). China's Industrial Policy, Strategic Emerging Industries and Space Law. Asia & the Pacific
Policy Studies, 4, 325-342.
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ЛЮДИ
система цілісного розвитку людського потенціалу
промисловоорієнтованих територій
ВІДНОСИНИ
формування середовища високої соціальної свідомості,
відповідальності, згуртованості та довіри

Стратегічні
орієнтири

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ
зміцнення соціального капіталу бізнес-систем окремих
підприємств і промислово-орієнтованих мереж взаємодії
ІНФРАСТРУКТУРА
модернізація соціальної інфраструктури промисловоорієнтованих територій

СУСПІЛЬСТВО
формування нової моделі соціальної організації суспільства

Рис. 1. Стратегічні орієнтири модернізації соціального середовища
промисловоорієнтованих територій
Реалізація
зазначених
орієнтирів
модернізації
соціального
середовища
промисловоорієнтованих територій можлива на основі впровадження партисипативної структури
технологічного оновлення промисловості, дотримання професійно-кваліфікаційних вимог
ресурсного забезпечення її розвитку, посилення ролі малого та середнього підприємництва
у забезпеченні функціонування внутрішніх ланцюжків створення доданої вартості промислового
виробництва.
1. Впровадження партисипативної структури технологічного оновлення промисловості.
На сьогодні найбільшою проблемою української промисловості можна визначити крайній ступінь
зношеності основних виробничих потужностей, застосування застарілих технологій і як наслідок –
низький рівень її продуктивності, що прямо й опосередковано впливає на економічні і соціальні
показники регіонального та державного розвитку, оновлення якої обмежується високою вартістю та
нестачею фінансових, людських, інфраструктурних та інших ресурсів, відсутністю належної
державної, регіональної та локальної підтримки розвитку промислово-орієнтованих територій і
окремих підприємств, спроможних стати частиною єдиної промислово-орієнтованої мережі.
Вирішення цієї проблеми можливе завдяки обґрунтованню, пріоритезації та визначенню
напрямів ресурсного забезпечення заходів з поступової цифровізації виробничих процесів,
розширення сфери «розумного» та цифрового виробництва, впровадження виробничої роботизації
та автоматизації, застосування технологій АІ, зміцнення рівня кібербезпеки. На українському ринку
вже представлені готові продукти автоматизованого управління виробництвом, логістикою,
інформаційним забезпеченням підприємств, HR-менеджменту тощо (EPR, SCM, SAPR3/R6),
використання яких дозволяє суттєво скоротити трансакційні витрати та вивільнити кошти
на здійснення більш масштабного технологічного оновлення. Територіальні об’єднання
підприємств промислового спрямування дозволяють отримати спільний доступ до подібних
продуктів, розширити перелік фахівців відповідного рівня кваліфікації, що вміють працювати
із такими системами.
З іншого боку, поява і розвиток нових технологій промисловості стають можливими завдяки
програмам нарощення креативності та посилення інтелектуалізації праці, що є результатом
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впровадження системи смарт-спеціалізації регіонів, формування інновативних хабів, бізнесінкубаторів та R&D центрів промисловості (розвитку промислово-орієнтованих мереж регіонального
та локального рівня) на засадах реновації і відновлення промислових зон, що більш економічно
обґрунтовано та одночасно спроможне спричинити вищий соціальний ефект, заснований на зростанні
соціальної фасилітації, включеності, зміцненні соціальної довіри, згуртованості, підтримки та поваги
серед учасників подібних програм1.
Заохочення досягнення лідерських позицій промисловості у сфері цифрових технологій стає
можливим за рахунок якісної та спеціалізованої підготовки фахівців у сфері державної освіти,
розвитку системи професійного навчання дорослих, дуальної освіти та інших способів
співробітництва між навчальними закладами регіону та промисловими підприємствами комплексу2.
Така взаємодія дозволяє суттєво розширити можливості застосування сучасних методів управління,
оскільки саме керівники та їх лідерські, адміністративні та загальні управлінські якості визначають
умови ефективного функціонування промислових підприємств, а напрацьовані практики і досвід
можуть слугувати стимулом для розвитку інших учасників промислово-орієнтованої мережі.
Створення спеціалізованих партисипативних структур технологічного оновлення
промисловості є органічною частиною розвитку промислово-орієнтованої території, та може бути
побудована на основі моделі «TripleHelix» (потрійна спіраль)3, основні учасники якої:
– університети, дослідницькі інститути, центри професійної освіти, що пропонують
спеціалізовані освітні продукти, інноваційні сервіси, методи підготовки фахівців різного профілю для
сфери промисловості, ІТ-технологій, супроводжуючих галузей регіонального кластеру,
інфраструктурних активів та інших;
– підприємства (з урахуванням стартапів та спінофів), спроможні наймати інновації,
отримувати лідерство у специфічній галузі діяльності з їх використанням та такі, що володіють
гнучкістю сприймати інновативні тенденції;
– центральні, регіональні та місцеві сили для відтворення інноваційних процесів.
Модель уособлює концептуальну схему оновлення промислового комплексу, побудовану
на стійких відносинах довіри, що утворюються між цими трьома інституційними сферами в процесі
досягнення цілей інновативного зростання (рис.2).
В зазначеній структурі каталізаторами технологічного оновлення є наявність на регіональному
ринку праці пропозиції робочої сили відповідної кількості та якості підготовки, що формується
в системі налагодженої співпраці між навчальними закладами регіону та промисловими
підприємствами; функціонування галузевих бізнес-асоціацій із розвиненою організаційною
структурою управління; погодженість та ефективність розроблених корпоративних стратегій
впровадження інновацій та їх сприйняття промисловою екосистемою, що засновані на соціальній
спільності, відносинах довіри та взаємопідтримки; здійснення незалежного громадського
моніторингу та контролю.
2. Дотримання професійно-кваліфікаційних вимог ресурсного забезпечення розвитку
промисловості. Індустріальний сектор потерпає від суттєвого розриву між наявними робочими
місцями з визначеним переліком професійних компетенцій і пропозицією робочої сили, рівень
кваліфікації якої частково або повністю відповідає цим вимогам. Нові технологічні виклики
вимагають від робочої сили майбутнього наявності не тільки релевантних професійних компетенцій,
здатності швидко оволодівати цифровими навичками, а й специфічних когнітивних здібностей,
отримання яких можливе через освіту, навчання, професійний розвиток та самовдосконалення4.
Зміна робочого середовища, технології, процесів та обладнання, а також цілей і завдань для
виконання веде то трансформації вимог до загальних знань, умінь, навичок і професійних
компетенцій фахівців, які, однак, не замінюють існуючі, а доповнюють та розширюють їх.
Автоматизація та впровадження передових технологій призводить до перенесення частини
Кондратенко, О. О., Ніколаєв, О. Д. (2018). Роль бізнес-інкубаторів у активізаціїінноваційного розвитку
України. Вісник економічної науки України, 2 (35), 99-104.
2
Бей, Ганна, Шаульська, Лариса (2019). Формування ринку компетенцій в умовах цифровізації економіки:
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3
Leydesdorf Loet (2020). The Triple Helix of University-Industry-Government Relations
<https://www.leydesdorff.net/th12/th12.pdf> (2020, січень, 06).
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зайнятості. Evropsky Casopis Ekonomiku a Managementu, 5 (1), 192-200.
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Проведення досліджень, трансфер
технологій та інформації:
ЗВО, дослідницькі інститути, екопромислові центри, центри
професійної освіти, індустріальні
парки, інфраструктурні активи

Забезпечення
виробничої
стійкості:
промисловоорієнтована мережа
(зростання доданої
вартості
промисловості)

Партисипативна
структура
технологічного
оновлення
промисловості

Каталізатори: робоча сила
відповідної кількості та якості
підготовки, добре організовані
бізнес-асоціації, корпоративні
стратегії, засновані
на соціальній спільності,
незалежний громадський
моніторинг та контроль

Медіація, координація, надання
прямої фінансової допомоги,
інформаційна підтримка:
центральна, регіональна та
місцева влада

Рис. 2. Партисипативна структура технологічного оновлення промисловості
технологічних та управлінських функцій на машинне та програмне виконання, підвищуючи попит
на когнітивні здібності та якості, змістові, системні навички та навички обробки та аналізу
інформації, спроможність капіталізувати власні компетентнісні переваги. Окрім цього, на перший
план висувається проблема кібербезпеки, етичного та безпечного поводження з цифровою
інформацією та програмним забезпеченням, що надає доступ до приватної та особистої інформації.
Структура дерева загальних затребуваних навичок та здібностей і категорії найбільш важливих
професійних компетенцій для трансформації промисловості відповідно до концепції Industry 4.0
представлена на рис.31.
Іншою стороною цифрової трансформації промисловості є проблема «старіння» робочої сили
(збільшення середнього віку найманих працівників), що вимагає інклюзивного та гнучкого підходу
до розбудови кар'єрних траєкторій та напрямків професійного розвитку фахівців старшого віку.
У стратегічній перспективі забезпечення промислового сектору робочою силою необхідної
професійно-кваліфікаційної якості і кількості можливо за умови формування національної системи
управління талантами, спрямованої на потреби робочої сили для передових пріоритетів
технологічного оновлення промисловості, розширення напрямів професійно-технічної освіти,
сприяння професійному навчанню, дуальній практичній підготовці та доступності визнаних
галузевими стандартами ступенів освіти, відповідність кваліфікованих робітників потребам
інноваційно-орієнтованих галузей.

1

Berger, R. (2016). Skill Development for Industry 4.0. BRICS Skill Development Working Group, 60.
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Професійно-кваліфікаційні вимоги Індустрії 4.0
Категорії загальних
затребуваних навичок
та здібностей

Здібності (когнітивна
аналітика, фізичні
здібності, системні
навички)
Базові навички
(змістовні навички,
процесні навички,
навички комплексного
вирішення проблем)
Крос-функціональні
навички (соціальна
взаємодія, управління
та розподіл ресурсів,
технічні навички)

Категорії найбільш важливих професійних компетенцій

1. Обізнаність у сфері
інформаційнокомп’ютерних технологій
(базові технологічні знання,
спроможність
використовувати та
взаємодіяти зі смарттехнологіями, розуміння
машинних комунікацій,
ІТ-безпеки та захисту
даних)

2. Спроможність працювати
із великими масивами даних
(здатність обробляти
та аналізувати дані та
інформацію, що надходять
від машин та обладнання,
розуміння візуальних
результатів та прийняття
рішень на їх основі, базові
знання зі статистики)

3. Технологічні ноу-хау
(міждисциплінарні та
згенеровані знання у сфері
технологій, спеціалізовані
знання щодо виробничої
діяльності та процесів,
технічні знання машин для
виконання операцій
технічного обслуговування)

4. Персональні навички
(адаптованість та
спроможність змінюватись,
швидке прийняття рішень,
командна робота,
комунікативні здібності,
зміна мислення на систему
пожиттєвого навчання
та розвитку)

Рис. 3. Дерево професійно-кваліфікаційних вимог для трансформації промисловості
відповідно до концепції Industry 4.0
Загалом цей напрям передбачає системну роботу у напрямку:
– формування цільових груп оновлення методології і навчальних планів системи професійного
навчання і підвищення кваліфікації (забезпечення доступу до найновіших навчальних програм
відповідно до вимог галузі);
– удосконалення змісту і забезпечення практичної орієнтованості навчальних курсів
(сприяння розширенню доступності систем виробничого коучинга/менторства (наставництва),
дуальної освіти і практичної підготовки);
– створення цілісного середовища професійного навчання і удосконалення (розвиток
технологічної та навчальної інфраструктури, застосування актуальної системи стандартів
промислового навчання, що надають можливості змінювати кінцевий результат професійної
підготовки, формувати достатню кількість кваліфікованих викладачів та інструкторів із досвідом
роботи в галузі та знаннями щодо найновіших видів промислової практики);
– формування позитивного іміджу промисловості (розвиток промислової культури регіону,
формування привабливого образу працівника промислового підприємства, корекція усталених
негативних стереотипів, сприяння працевлаштуванню та зниження рівня безробіття серед молоді);
– забезпечення інклюзивності навчання і соціальної включеності в контексті реалізації
концепції lifelong learning (сприяння доступності зайнятості і програм професійного розвитку
в промисловості незалежно від віку, гендеру або соціальної приналежності, уникнення будь-яких
проявів дискримінації чи соціальної відчуженості, заохочення жіночого підприємництва, усунення
нерівності в оплаті праці, складання програм медичного страхування і всебічного медичного
забезпечення для літніх фахівців, програм збереження здоров'я та досягнення довголіття).
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Затребуваним є поетапне з’єднання робочої сили та робочих місць на основі популяризації
праці в промисловому секторі починаючи від найменшого віку і завершуючи системою безперервної
освіти дорослих. В залежності від спеціалізації регіону майбутні фахівці мають зростати та бачити
перспективу працевлаштування, значущість їх праці для розвитку промислового сектору та території
в цілому.
Головним викликом впровадження технологій у промисловості є не зростання рівня безробіття,
а обмеження у збільшенні продуктивності праці, викликане серед іншого несприйняттям нових
технологій, у зв’язку із чим необхідно прибрати бар'єри, що обмежують доступ певних соціальних
груп (за гендерною або віковою ознакою) до реалізації власного професійного та особистісного
потенціалу через систему навчання та розвитку впродовж трудового життя.
Важливим елементом розвитку людського потенціалу промисловості має стати прискорення
розробки програм якісного професійного навчання, спроможного забезпечити працівникам
промислових підприємств більш широкий доступ до портативних та визнаних у галузі
компетентностей. Сприятиме цьому процесу створення і ведення спеціалізованого реєстру,
призначеного допомагати фахівцям, які шукають роботу, виявляти свої професійні навички та
порівнювати їх з посадовими повноваженнями та вимогами існуючих на ринку робочих місць.
Реалізація такого проекту можлива за сприяння регіональних та локальних центрів зайнятості,
промислових та громадських об’єднань, роботи інноваційних промислових хабів інших зацікавлених
сторін, що є частиною промисловоорієнтованої мережі.
Окремим питанням в цій сфері є формування та розвиток промислової культури 1,
направленої на переосмислення застарілих стереотипів сприйняття професійної ідентифікації.
Вже сформована індустріальна культура промислових регіонів повинна органічно та поступово
бути змінена прототипами культури нової індустріалізації (інноваційність та технологічність,
гарантії працевлаштування, гідна праця і корпоративна культура, значущість для економічного
розвитку регіону, загальна привабливість, розвиток соціальних мереж та регіональної
ідентичності тощо), оскільки існуючі прототипи сприйняття промислової культури носять
скоріше негативний характер (ностальгія за періодами економічного піднесення, застарілі
технології, висока інтенсивність праці, низький рівень соціальних гарантій т а захисту, висока
міграція робочої сили, безробіття, моноіндустріальність, непривабливість результатів праці та
екологічна небезпека).
Зокрема розвитку промислової культури сприятиме покращення комфорту проживання та
якості життя населення промислово-орієнтованих територій2 за рахунок реалізації спеціалізованих
програм з поліпшення екологічної ситуації та оточуючого середовища, турботи про здоров’я і безпеку
праці, реінтеграції існуючих промислових виробництв та реновації промислових територій,
перетворення їх у зони культурного, туристичного та суспільно-значущого призначення та
формування на цій основі нового характеру сприйняття території як результат цілеспрямованої
побудови бренду соціальної орієнтації.
3. Посилення ролі малого та середнього підприємництва у забезпеченні функціонування
внутрішніх ланцюжків створення доданої вартості промислового виробництва. Наступним
важливим кроком має стати посилення ролі малого та середнього підприємництва у розвитку
промисловості, залучення невеликих виробників до загальної системи підтримки і розвитку
промислово-орієнтованих територій. Середні та малі підприємства спроможні швидше сприймати та
впроваджувати інновації, та, як частина сформованої промислово-орієнтованої екосистеми,
забезпечувати виконання невеликих за обсягами інвестиційних проектів чи їх частин, позитивно
впливаючи на результати розвитку місцевих громад, збільшуючи надходження до локальних
бюджетів і, відповідно, розвиток соціальної інфраструктури.
Найбільший обсяг доданої вартості створюється в результаті діяльності в сфері послуг, що
робить цю галузь більш привабливою для інвестування3. Саме тому входження промислових
1

Wust, A., Lang, T., Haunstein, S. (2017). Strategic potential of industrial culture for regional development.
Leibniz Institute for Regional Geography, 21.
2
Бойченко, В.С. (2018). Механізми розвитку соціальної інфраструктури міста. Ринок праці та зайнятість
населення, 2 (55), 78-83.
3
Самойленко, Л.Б. (2016). Вплив глобальних ланцюгів доданої вартості на українську індустрію
інформаційних технологій. Електронний журнал Ефективна економіка
<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4834> (2019, грудень, 30).
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підприємств в глобальні ланцюги доданої вартості обмежується сьогодні ланцюгами нижчого рівня
(є доступ до технологій, але додана вартість невисока), а підприємства виступають в основному у ролі
постачальників сировини та ресурсів. Змінити таку ситуацію можна на основі активізації
інформаційно-просвітницьких зусиль щодо можливостей державно-приватного партнерства та
співробітництва у сфері промисловості, забезпечуючи реалізацію програм переходу на використання
інноваційних технологій.
Партнерські відносини між приватним та державним секторами сприятимуть зростанню
промислової згуртованості, головною умовою розвитку яких має стати розуміння та погодженість
цілей взаємодії усіх учасників кластерної екосистеми з галузевими потребами і раціональне
використання існуючих регіональних активів. Територіальні консорціуми такого типу спроможні
стимулювати економічний розвиток, сприяти просуванню тієї чи іншої технології, здійснювати
передконкурентні дослідження.
Зростанню промислової згуртованості сприятимуть спільні проекти такого спрямування:
модернізація транспортної та екологічної інфраструктури, реалізація заходів у сфері розвитку
інформаційного суспільства, підтримки промислового підприємництва, удосконалення інноваційної
та наукової інфраструктури, активізації зайнятості та збільшення її доступності, сприйняття
соціальній інтеграції та поширення інклюзивності, ініціатив локального розвитку і бюджетів участі,
зміцнення інституційного потенціалу тощо. Пріоритетність надається програмам, що забезпечують
ключову підтримку для формування і розвитку промислового підприємництва, сприяють зростанню
нових бізнес-ініціатив, просуванню систем наставництва для вчених і фахівців провідних галузей
промисловості.
Важливої уваги слід також приділити питанням співробітництва на засадах аутсорсингу, що
в умовах підвищення рівня довіри та соціальної згуртованості сприятиме поступовому розширенню
можливостей обміну досвідом та ресурсами в рамках партнерської взаємодії.
Створення і модернізація економічних, соціальних та інфраструктурних елементів підтримки
розвитку промисловоорієнтованих територій виступатиме драйвером конкурентної боротьби для
нової промисловості на межі між ІТ та традиційними галузями економіки, в контексті чого
зростатимуть можливості співпраці в рамках роботи міжнародних та національних R&D-центрів (для
проведення наукових досліджень і виробництва пробних зразків продукції) та створення
спеціалізованих підприємств (що володіють брендом, управляють розробкою та маркетингом
продукту та дають високу додану вартість).
Висновки. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано пріоритетність
модернізації
соціального
середовища
в контексті
забезпечення
стійкого
розвитку
промисловоорієнтованих територій, що пропонується реалізовувати за рахунок актуальних
стратегічних орієнтирів: люди (система цілісного розвитку людського потенціалу
промисловоорієнтованих територій), відносини (середовище високої соціальної свідомості,
відповідальності, згуртованості та довіри), бізнес-система (зміцнення соціального капіталу бізнессистем окремих підприємств і промисловоорієнтованих мереж взаємодії), інфраструктура
(модернізація соціальної інфраструктури промисловоорієнтованих територій), суспільство
(формування нових моделей соціальної організації суспільства) на основі забезпечення
технологічного оновлення промисловості, дотримання професійно-кваліфікаційних вимог
ресурсного забезпечення її розвитку, зростання ролі малого та середнього підприємництва
у забезпеченні функціонування внутрішніх ланцюжків створення доданої вартості.
Першочерговою є потреба технологічного оновлення промислового сектору, що є можливим
завдяки впровадженню партисипативної моделі, побудованої на стійких відносинах довіри, що
утворюються між трьома інституційними сферами (університети, дослідницькі інститути, центри
професійної освіти, інноваційні сервіси, підприємства, центральні, регіональні та місцеві сили);
забезпечити наявність у робочої сили не тільки релевантних професійних і цифрових компетенцій, а
й специфічних когнітивних здібностей на основі формування цільових груп оновлення методології,
змісту і прикладної наповненості навчання, удосконалення культури промисловості і руйнування
усталених негативних стереотипів, забезпечення інклюзивності навчання і соціальної включеності
в контексті реалізації концепції lifelong learning; досягти залучення невеликих виробників
до загальної системи підтримки і розвитку промислово-орієнтованих територій, що спроможні
до більш швидкого і гнучкого сприйняття та впровадження інновацій як частини промисловоорієнтованої екосистеми.
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Комплекс зазначених передумов є основою зростання продуктивності праці та технологічної
модернізації підприємств, зменшення рівня безробіття в галузі, зростання диверсифікації експорту
промислової продукції, розширення мережі трансферу знань і технологій, збільшення кількості та
ефективності роботи промислових R&D центрів (на засадах реновації існуючих промислових зон)
зростання обсягів централізованого залучення інвестицій і субсидування інноваційних проектів галузі
промисловості, розвитку міжрегіонального та міжнародного обміну інноваціями, іншими словами,
сприятиме формуванню безпечного і цілісного соціального середовища промисловоорієнтованих
територій.
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АГРАРНА ОСВІТА ЯК РУШІЙНА СИЛА
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
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AGRARIAN EDUCATION AS THE DRIVING FORCE
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN
AGRICULTURAL PRODUCTION
The article substantiates the role of agro-industrial production in the economy of Ukraine. The
factors that negatively influence the development of the agricultural sector of Ukraine are
revealed. The ways of activation of innovative development in the agrarian sector of the economy
are analyzed. The role of agrarian education in ensuring the innovative development of the agroindustrial complex is considered. The state of training of agricultural specialists in educational
establishments of Ukraine is analyzed. The ranking of the best agricultural universities in the world
according to the US edition of the United States News Best Global Universities were given. The
expediency of using separate instruments in the conditions of the Ukrainian economy is grounded
in order to stimulate the innovation activity of universities. The directions of modernization of the
current system of Ukrainian agrarian education are offered.
Keywords: innovation, agricultural education, human resources, stimulation of agro-industrial
production, innovative development.
Постановка проблеми. Агропромислове виробництво – стратегічно важлива складова
національного господарства України. Від рівня розвитку аграрної сфери залежить рівень
продовольчого забезпечення населення країни, соціально-економічне становище. Частка
агропромислового виробництва становить 10% загального обсягу ВВП та складає 36,9% експорту
України1. До десятки країн, до яких найбільше експортується українська сільськогосподарська
продукція, увійшли Індія (12,1%), Єгипет (6,4%), Китай (6,2%), Нідерланди (5,9%), Іспанія (5,1%),
Туреччина (5,0%), Італія (4,9%), Іран (3,8%), Польща (3,6%), Білорусь (3,5%)2.
Позитивним для агропромислового виробництва в Україні є її вдале географічне розташування
та сприятливі для ведення сільського господарства кліматичні умови. Крім цього, важливість аграрної
сфери полягає і у забезпеченні громадян робочими місцями. У сільському господарстві зайнята
значна частина населення України: 17,5% у 2015 році, 17,6% у 2016 році, 17,7% у 2017 році та 18%
у 2018 році. Це другий після оптової та роздрібної торгівлі вид економічної діяльності, де залучена
найбільша кількість зайнятого населення3.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням забезпечення інноваційного
розвитку агропромислового виробництва за рахунок аграрної освіти присвячені праці
багатьох науковців: Застрожнікової І. В.4, Курило Л.І.5, Кобець А. С., Пугач А. М.6,
1

Hotra,V., Ihnatko, M. (2018). Features of innovative development of Ukrainian agro-inductrial production management.
Scientific development and achievements, 329-337.
2
Державна служба статистики України (2020). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/> (2020, січень, 30).
3
Державна служба статистики України (2020). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>(2020, січень, 30).
4
Застрожнікова, І. В. (2018). Державна політика у галузі аграрної вищої освіти. Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права»
(м.Полтава), 36-37.
5
Курило, Л. І. (2013). Організаційна складова реформування аграрної науки і освіти. Вісник Сумського
національного аграрного університету. Фінанси і кредит, 1, 218-221.
6
Кобець, А. С., Пугач, А. М. (2016). Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні.
Аспекти публічного управління, 6-7, 24-31.
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Василенко О. І., Дорош-Кізим М.М., Дадак О.О., Гачек Т.С., Ганущак-Єфіменко Л.М., Щербак В.Г.,
Саблук П.Т.1, Власов В.І., Кісіль М.І., Пріб К.І.. Ці публікації характеризуються різноманітністю поглядів
на роль аграрної освіти в сільському господарстві та відсутністю єдиного шляху розв’язання проблеми
браку кадрового забезпечення, що зумовлює подальше дослідження зазначеної проблематики.
Формулювання цілей статті. Проаналізувати проблеми агропромислового виробництва
на інноваційному шляху розвитку, надати пропозиції щодо формування ефективного кадрового
забезпечення сільськогосподарських підприємств за рахунок модернізації існуючої системи аграрної
освіти.
Виклад основного матеріалу. Несприятливий інноваційний клімат в аграрному секторі
України є одним із визначальних факторів низького рівня його конкурентоспроможності, особливо
з прийняттям рішення про вступ до СОТ2. Через відсталість у технічному оснащенні та
недосконалість загальних процесів агропромислове виробництво не може повністю забезпечити своє
населення оптимальними цінами на продукцію даної сфери діяльності3. Гальмівними чинниками
розвитку агропромислового виробництва є: нестача власних коштів держави – 80% досліджених
підприємств; великий обсяг витрат на впровадження нововведень – 55%; недостатня фінансова
підтримка з боку держави – 25%; високий рівень економічних ризиків – 41%; недосконалий стан
законодавчої бази держави – 40%; відсутність грошових коштів у замовника – 33%; недостатня
кількість кваліфікованих робітників – 20%; неосвіченість у нових технологіях – 16%4.
Основним інструментом, умовою підвищення ефективності виробництва вітчизняних аграрних
товаровиробників виступають інновації. С. Ілляшенко5 відзначає з цього приводу, що саме
інноваційна діяльність, сутність якої складається у створенні, впровадженні і поширенні інновацій,
позначається на всіх аспектах розвитку людського суспільства, змінює навіть середовище життя і
діяльності людини, способи забезпечення її існування та розвитку.
Відповідно до досліджень вітчизняних науковців, сьогодні інноваційний потенціал сфери
агропромислового виробництва реалізується на 5-7 %, в той час, коли в зарубіжних країнах цей
показник становить понад 55-60 % 6.
На думку Бойко Л.А.7, найбільш ефективними шляхами активізації інноваційного розвитку
в аграрному секторі економіки є формування та реалізація державної політики інноваційного
розвитку агропромислового виробництва, згідно з якою державні органи матимуть можливість
застосовувати нові ринкові інструменти в підтримку та розвиток інноваційної діяльності аграрних
підприємств, а саме: поліпшення земельних відносин (створення ринку землі); розвиток та
вдосконалення загальних зусиль інноваційних програм; активізація інноваційної діяльності у сфері
оподаткування; формування відповідної інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;
вирішення проблеми розвитку сільської місцевості.
Поруч з цим, необхідною умовою інноваційного розвитку агропромислового виробництва є
належне кадрове та наукове забезпечення, базисом яких є аграрна освіта. Станом на 2019 рік в Україні
функціонують 22 аграрні заклади освіти, з яких 17 – університети8, що забезпечують якісними
Саблук, П. Т., Власов, В. І., Кисіль, М. І., Пріб, К. А. (2008). Міжнародний рух капіталів і залучення
в Україну прямих іноземних інвестицій. Економіка АПК, 9, 3-14.
2
Шебанин, В. С. (2010). Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України.
Економіка АПК, 3, 94-97.
3
Павлова, Г. В., Кухарук, А. Д. (2019). Особливості інноваційного розвитку агропромислового комплексу
України. Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського
<https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29370/1/2019-13_1-07.pdf> (2020, січень, 30)
4
Державна служба статистики України (2020). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>(2020, січень, 30).
5
Ілляшенко, С. М. (2003). Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. Суми: ВТД
Університетська книга, 278.
6
Березіна, Л. М. (2013). Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні аспекти. Маркетинг
і менеджмент інновацій, 4, 122-132.
7
Бойко, Л. А. (2019). Особливості управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва
України. Міжнародна науково-практична конференція Наукове забезпечення економічного розвитку,
правового регулювання і управління в агропромисловому комплексі, 101.
8
Трофімцева, О. (2019). Аграрна освіта в Україні потребує реформування. Інформаційно-аналітичний портал
АПК України <https://agro.me.gov.ua/ua/news/agrarna-osvita-v-ukrayini-potrebuye-reformuvannya-olga-trofimceva>
(2020, січень, 22).
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знаннями. Понад 86% від загальної чисельності студентів навчається за спеціальностями
сільськогосподарського профілю, решта – за спеціальностями, необхідними для розвитку сільських
територій та їх інфраструктури. Однак, отримана студентами теоретична база мало відповідає
потребам реального аграрного бізнесу. Як вдало підкреслює Василенко О. І.1, сучасна аграрна освіта
в Україні знаходиться на стадії реформування. У більшості вищих навчальних закладів намагаються
відійти від пострадянських традицій у підготовці кадрів для АПК. Спостерігається активне
впровадження в освітній процес українських вишів елементів усіх типів освіти, не враховуючи
особливостей країни, менталітету народу, історичних аспектів розвитку, можливості та прийнятності
використання в конкретних умовах. Проте, цього недостатньо для сільськогосподарської країни,
освіта та наукові дослідження повинні бути ефективнішими.
Варто відмітити, що вітчизняні науковці-аграрії не дуже помітні на міжнародній арені;
не публікують свої роботи в міжнародних рейтингових журналах і майже не презентують свої роботи
на міжнародних та європейських конференціях, відмежовані від міжнародної дослідницької
спільноти. Постає нагальна потреба залучати їх до дослідницьких сфер, а також надати можливість
ознайомлюватися з останніми тенденціями технологічного розвитку в країнах-лідерах2.
Підтвердженням недостатньої якості освітніх послуг, що надають вітчизняні виші, слугує рейтинг
найкращих світових центрів аграрної освіти, складений американським виданням U.S. News Best
Global Universities3 на основі 13 показників, зокрема результативності наукових досліджень,
глобальної, регіональної популярності університету. До Топ-10 найкращих університетів світу
увійшли виші США, Китаю, Нідерландів (таблиця 1).
Таблиця 1
Рейтинг найкращих аграрних університетів світу
Місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Університет
Вагенінгенський університет (Wageningen University and
Research Center)
Китайський сільськогосподарський університет (China
Agricultural University)
Каліфорнійський університет у Девісі (University
of California--Davis)
Массачусетський університет в Амгерсті (University
of Massachusetts Amherst)
Університет Корнелла (Cornell University)
Південно-Китайський технологічний університет (South
China University of Technology)
Університет, розташований у Вусі (Jiangnan University)
Університет Сан-Паулу (Universidade de São Paulo)
Аграрний університет міста Нанкін (Nanjing Agricultural
University)
Гентський університет (Ghent University)

Країна

Бали

Нідерланди

100

Китай

90.1

США

89.1

США

88.6

США

85.7

Китай

85.7

Китай
Бразилія

85.4
84

Китай

81.8

Бельгія

80.2

Президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», гендиректор аграрної компанії ІМК
Алекс Ліссітса зазначає, що потрапляння до десятки найкращих аграрних університетів
Василенко, О. І. (2018). Сучасні проблеми функціонування вищих навчальних закладів аграрної освіти.
Агросвіт, 19, 44-49.
2
Бондарчук, Ю., Чуйко, Г., Чуйко, Н. (2005). Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог
Болонського процесу. Вища школа, 2, 35-41.
3
U.S. News (2020). Best Global Universities for Agricultural Sciences. U.S. News
<https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?subject=agricultural-sciences&name=>
(2020, лютий, 01).
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бразильського університету є «результатом послідовної роботи бразильського федерального уряду
за останні 15 років, коли в аграрну науку і освіту інвестовано дуже багато» 1. Експерт визнає, що
Вагенінгенський університет є не лише європейським а й світовим бенчмаркігом для найкращих
університетів аграрного спрямування, що підтверджує успіхи університету Wageningen як у площині
науки, так і в площині освіти. Що стосується українських аграрних університетів, то жоден із них
навіть не ввійшов до рейтингу, що є сигналом для України, яка позиціонує себе аграрною державою.
Брак кадрового забезпечення в агропромисловому виробництві є серйозною перешкодою його
подальшого розвитку. Саме задля вирішення цієї проблеми аграріями самостійно було започатковано
магістерську програму «Агрокебети» на базі факультету аграрного менеджменту Національний
університет біоресурсів і природокористування України. Ідею створення проекту підтримали
провідні аграрні компанії України: Corteva Agriscience, МХП, New Holland, IMMER Group,
Agroprosperis, ІМК, Bayer, Cygnet, «Галс Агро», Kernel, LNZ Group, «Агрейн», «Лімагрейн Україна»,
HORSCH, AgroHub, SmartFarming, Arzinger та PricewaterhouseCoopers2. Основним завданням
програми є забезпечення українських агропромислових компаній висококваліфікованими
працівниками, а випускників – високооплачуваним робочим місцем одразу після отримання
диплому3. «Агрокебети» є чудовим прикладом поєднання навчальних закладів із бізнесом, адже саме
за таким союзом – інноваційне майбутнє агропромислового виробництва.
Як справедливо вважають Ганущак-Єфіменко Л.М., Щербак В.Г.4, головним критерієм
розвитку освітньої системи має стати здатність навчального закладу бути об'єднуючою ланкою між
університетом з програмами та проектами інноваційного розвитку країни на макрорівні, поширення
нових знань в суспільстві та слугувати регіональною ареною реалізації академічних інновацій
на мезорівні. Метою функціонування таких платформ буде створення нової інтеграційної суті
інноваційного ланцюжка навчання, формування навичок проведення наукових досліджень та
підприємницької діяльності з метою підвищення освітніх та інноваційних можливостей університетів
постсоціалістичного суспільства. Використання такого підходу дозволить по-новому поглянути
на модернізацію системи освіти, де нову якість отриманих знань дозволить сформувати у молоді
якостей лідерства, підвищить рівень інтелекту і дозволить реалізуватися наявними здібностям. На
думку вище зазначених науковців, освітньо-інноваційна платформа отримання бізнес-знань є
ефективним новим засобом визначення напрямків наукових досліджень і розвитку пріоритетів,
термінів і планів дій по ряду стратегічно важливих питань, де досягнення майбутніх цілей зростання,
конкурентоздатності і стійкості університетів залежить від того, наскільки новий підхід до освітнього
процесу дозволяє розвинути потенціал синергетичного поєднання освітнього процесу, науководослідних досягнень та їх практичної бізнес-реалізації. Вони є потенційно потужним інструментом
у досягненні кращої структуризації діяльності на європейському рівні і сприятиме досягненню
європейського дослідницького простору. Для організації діяльності платформи доцільно вивчити і
використати досвід європейських університетів-партнерів: проведення відкритих презентацій,
воркшопів, ярмарок вакансій, відкритих лекцій за участю представників агропромислових
підприємств, які на підставі презентацій студентів здійснюють відбір потенційних співробітників або
консультують студентів щодо практичної реалізації їх проектів. Використання цього досвіду
дозволить розробити інтерактивний інструментарій реалізації ідей в дії шляхом формування навичок
підприємництва у молоді: створення центрів стартапів, спін-офів як точок розвитку та просування
інновацій студентів.
Важливим фактором формування кадрового потенціалу АПК є орієнтація молоді на навчання
в освітніх закладах аграрного профілю. Щороку за аграрними спеціальностями у ВНЗ недобір
студентів становить приблизно 30%, значно скорочується і кількість їхніх випускників. З огляду на це
1

Facebook (2019). Alex Lissitsa <https://www.facebook.com/Alissitsa/posts/2400609736933810?__tn__=-R>
(2020, лютий, 01).
2
Mind.ua (2020). Очікування vs реальність: яка освіта насправді потрібна аграріям майбутнього
<https://mind.ua/publications/20203072-ochikuvannya-vs-realnist-yaka-osvita-naspravdi-potribna-agrariyam-majbutnogo>
(2020, лютий, 01).
3
Aгрокебети (2020). Умови вступу <https://agrokebety.com/#umovy_vstupu> (2020, січень, 22).
4
Ганущак-Єфіменко, Л. М., Щербак, В. Г. (2016). Освітньо-інноваційна платформа отримання бізнес-знань
як принципово новий підхід до реалізації кластерної взаємодії інтерактивних інструментаріїв інноваційного
ланцюжка навчання. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 228-238.
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необхідно інформувати випускників, зокрема сільських шкіл, про стан ринку праці, надавати
допомогу в оцінюванні своїх можливостей при виборі професії. Ефективність професійного рівня
кадрів на підприємствах буде залежати від мотиваційної складової при виборі професії. Перевагу слід
надавати особам, які обирали професію з урахуванням своїх нахилів і здібностей1.
Отже, система сучасної аграрної освіти України є недосконалою та потребує нового підходу
при підготовці кадрового і наукового забезпечення. Для формування ефективної системи підготовки
майбутніх аграріїв необхідно: 1. Орієнтуватися на задоволення реальних потреб агропромислового
бізнесу.
2. Шукати альтернативні джерела фінансування аграрних закладів освіти.
3. Робити акцент на практичних навичках студента під час навчального процесу.
4. Сформувати систему мотивації для студента-аграрія (збільшити кількість місць державного
замовлення на потрібні спеціальності, гарантувати забезпечення робочим місцем успішного студента
тощо).
5. Удосконалити чинне законодавство задля можливості створювати малі підприємства при
університетах, більш ефективно використовувати землі, закріплені за навчальними закладами,
організувати якісне практичне навчання та просувати наукові розробки у виробництво.
6. Налагодити міжнародне співробітництво (стажування студентів у провідних іноземних
університетах, участь у грантових програмах).
7. Розробляти навчальні плани для аграрних спеціальностей із акцентуванням на поглиблене
вивчення іноземних мов.
Висновки. Для забезпечення вітчизняних агропромислових підприємств кваліфікованими
працівниками необхідно модернізувати теперішню систему аграрної освіти. Робота університетів
аграрного спрямування повинна бути скерована на підготовку спеціаліста, що відповідатиме
потребам сучасного бізнесу. Домогтися цього можна за рахунок тісної співпраці закладів освіти
із виробництвом, що сприятиме засвоєнню студентом практичних знань; активному залученню
до навчального процесу «людей аграрного бізнесу»; посиленій міжнародній співпраці для обміну
досвідом, сучасними технологіями; підтримці з боку держави; посиленій роботі із випускниками
шкіл.
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METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATING
THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
An author's definition of the level of economic security of an industrial enterprise is proposed,
under which should be understood such a state of protection of its corporate resources and
organization of the processes of their use, which allows without significant risk of their loss to
satisfy the economic interests of various stakeholders of the enterprise by the results of its
financial and economic activities. The peculiarities of existing approaches to assessing the level of
economic security of industrial enterprises, their fundamental differences from the methods
offered for diagnosing the state of economic security of economic entities of other types of
economic activity are examined. The list of components of the economic security system of
industrial enterprises has been investigated.
Keywords: economic security, state of economic security, level of economic security, indicators.
Introduction. Assessing the level of economic security of industrial enterprise is an important step
in the process of managing its security system. For making managerial decisions, it is important to have
an informational basis on which to build a strategy for further development of an industrial enterprise, use of
its corporate resources, etc. Therefore, without defining the basic guideline ‒ the achieved level of economic
security of the entity ‒ it is impossible to build rational vectors of its further activity in the direction of
counteracting the negative impact of various risks, challenges, threats to its financial and economic results.
Assessing the level of economic security is a procedure that is practiced, first of all, by not all industrial
enterprises. A significant number of Ukrainian business entities and their owners and top managers in the
pursuit of competitive advantage and profit neglect the need to spend resources ‒ finance, personnel, time ‒
to develop and implement mechanisms of protection the assets of companies from situations that may not
even occur. At the same time, those enterprises that have introduced the practice of assessing their own
economic security face numerous difficulties in the process of such diagnostics, from the stage of searching
and collecting data to the moment of interpretation of the obtained results. In general, the most problematic
aspect is a set of indicators capable of characterizing the level of economic security, as well as setting intervals
of recommended or normative values for them, selecting a scale to transform the quantitative calculation
result into a qualitative assessment. In addition, it is believed that the type of economic activity of an entity
should also be taken into account in the process of assessing the level of its economic security, that is, for
different types of business structures, such as industrial, agrarian, trade, financial intermediaries, etc., it is
advisable to use different techniques for calculating the level of their economic security, focused on the
specific economic activity of a particular object of assessment. Against this background, research of
approaches to assessing the level of economic security of a particular type of enterprise may be the first step
to developing a universal methodology for determining the economic security of economic entities in a
particular industry as a whole.
Target setting. The purpose of the study is to summarize the fundamental principles of the procedure
and mechanisms for assessing the level of economic security of industrial enterprises. Successful achievement
of this goal requires a performance of number of important research tasks, including: to clarify the substantive
essence of the process of assessing the level of economic security, to establish the features of existing
methodological approaches to the diagnosis of the economic security of industrial enterprises and to offer the
own vision of the basics of the formation of an optimal mechanism for assessing the level of economic
security of business entities.
Analysis of recent research and publications. Most domestic and foreign researchers consider the
problem of assessing the level of economic security in the context of studying the mechanisms of financial
and economic security management of an entity. N. Avanesova, Y. Chuprin trying to form a coherent concept
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of ensuring the economic security of the enterprise1, that cannot be completed without a methodology for
evaluating the level of outcome achieved in the economic security process. Dyakonova I., Nikitina A.,
Gurvits N. offer suggestions for improving the economic security management of enterprises in the context
of globalization, however, it is difficult to assume that it is possible to develop effective recommendations
without identifying existing shortcomings, which can only be identified by assessing the achieved level of
economic security at a particular point in time2. The same opinion is shared by the team of authors in the
source3. As for professional publications, which focuses directly on the problems of establishing and
calculating indicators of the level of economic security of various types of economic structures, this issue has
been comprehensively explored in the works of N.V. Zachosova, who pays special attention to the specifics
of assessing the level of economic security of financial institutions4,5, and in source 6 together with the coauthor, she emphasizes the difference in approaches to assessing the level of economic security of financial
intermediaries and industrial enterprises. Specificity of assessing the level of economic security of economic
entities of specific types of economic activity is also mentioned in the papers of O.M. Herasymenko 7,8 and
V.О. Zanora9. Thus, it is possible to talk about a comprehensive consideration of the issues of assessing the
level of economic security of economic entities in the professional literature. At the same time, there is no
consensus among scientists on the methods of diagnostics of the state of individual components of the
economic security system of companies ‒ personnel security, financial security, information and analytical
security, etc.
Research results and discussion. Let’s conduct a constructive analysis of existing approaches to
assessing the level of economic security of enterprises (including industrial ones) and point out their
peculiarities in order to develop effective proposals for their optimization, increase of the level of analytical
procedures efficiency and reliability of the results obtained during their implementation.
Under the level of economic security of an industrial enterprise should be understand such a state of
protection of its corporate resources and the organization of processes of their use, which allows without
significant risk of their loss to satisfy the economic interests of various stakeholders of the enterprise by the
results of its financial and economic activities.
O.S. Kartechcheva notes that "all available approaches to the development of economic security
assessment technology can be divided into three groups: 1) supporters use a combination of well-known,
proven practices; 2) form the author's methodology of economic security assessment with calculations of its
functional components; 3) propose to define a comprehensive criterion based on the levels of key
performance indicators and their ranks". The author also notes that "recently, theories of economic security
are known such approaches as resource-functional approach (assessment of the level of economic security of
the enterprise is carried out on the basis of assessment of the use of corporate resources by special criteria),
financial (the criterion of economic security is profit in absolute (amount of profit ) and relative (profit quality,
profitability) expression), indicator (economic security assessment is established by comparing actual
Avanesova, N., Chuprin, Y. (2017). Enterprise economic іecurity: essential characteristics of the concept. Innovative
technologies and scientific solutions for industries, 98-102.
2
Dyakonova, I., Nikitina, A., Gurvits, N. (2018). Improvement of the enterprise economic security management
in global environment. Geopolitics under Globalization, 2 (1), 19-26.
3
Zachosova, N., Babina, N., Zanora, V. (2018). Research and methodological framework for managing the economic
security of financial intermediaries in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13 (4), 119-130.
4
Zachosova, N. (2019). Innovative approach in the estimatology of financial institutions economic security:
possibilities of use in management and regulatory activity within the means of provision of the state financial security.
Baltic Journal of Economic Studies, 5 (2), 45-56.
5
Зачосова, Н. В. (2010) Оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами. Актуальні
проблеми економіки, 7, 111-119.
6
Зачосова, Н. В., Горячківська, І. В. (2016). Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання
функціонування системи економічної безпеки підприємств та фінансових установ. Глобальні та національні
проблеми економіки, 10, 340-345.
7
Герасименко, О. М. (2010). Формування інтегрального показника економічної безпеки торговців цінними
паперами. Науковий журнал Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1, 18-21.
8
Герасименко, Е. М. (2010). Индексы фондового рынка как индикаторы экономической безопасности
торговцев ценными бумагами. Современный научный вестник, 11, 93.
9
Занора, В. О. (2011). Експертний метод аналізу ризиків промислового підприємства. Управління проектами
та розвиток виробництва, 2, 99-105.
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performance indicators with normal indicators)1. The last one of mentioned approaches is criticized in the
study by such scientists as O.S. Ivanilov and O.I. Dmitrieva, who insist that "the level of accuracy of
indicators is a problem, which is that at this time there is no methodological basis for determining the
indicators that take into account the peculiarities of the activity of the enterprise, due, in particular, to its
industry affiliation, ownership, capital structure, existing organizational and technical level. In the case of
unqualified determination of indicators, the level of economic security of the enterprise can be incorrectly
determined, which may cause management decisions that do not correspond to the real state of affairs" 2. It
should be noted that economic security assessments are usually proposed to be conducted on separate
functional sub-systems. For this O.S. Ivanilov and O.I. Dmitrieva proposed to determine the indicators of
financial, intellectual, personnel, technical, technological, legal and innovation security. It should be noted
that the technical, technological components and innovation components are most often used to assess the
level of economic security of industrial enterprises, since for economic entities of other types of economic
activity, such as financial institutions, such indicators are not indicative. At the same time, N.H. Metelenko
believes that for the assessment of the level of financial security for industrial enterprises it is advisable to
take into account indicators of such types of entrepreneurial activity as "production activity (technical,
technological and design-technological security); business activities (market and logistics); financial activity
(resource security by the following types of resources: financial resources, material resources in the form of
property values, intangible resources in the form of intangible assets, labor resources, information resources);
prospective activities (innovation and investment security); management activities (security of sustainable
economic growth and development of the enterprise)". As for methodical approaches to assessing the level
of security, in particular, its financial component, the author considers it possible to use a criterion approach;
an approach to assessing the state of the financial component of an enterprise bankruptcy prediction approach;
targeting approach; functional approach; systematic approach; an approach based on the use of economicmathematical methods and models; an approach based on the use of the peer review method. In her opinion,
the best option is to use an integrated methodological approach to assessing the level of financial security,
which is a complex sharing of criterion, process-oriented and functional approaches3.
L.O. Voloshchuk approaches to assessing the level of economic security of industrial enterprises
divides into two large groups: «1) one-stage ‒ provide an assessment of the economic security of the
enterprise and determine its level by a certain integral indicator or a limited set of indicators; 2) two-stage ‒
provide an assessment of the economic security of the enterprise initially by certain components, followed
by the integration of the obtained estimates in the integral indicator of the economic security level of the
enterprise. The researcher found that "different approaches can be attributed to the tasks of different steps
(iterations) of the procedure for assessing the economic security of the enterprise. Thus, the indicator
approach belongs to the stage of assessing the level of economic security of the enterprise, resource-functional
‒ to the stage of decomposing the economic security of the enterprise into separate components, programtarget (strategic) ‒ to the stage of selecting indicators of the economic security of the enterprise and their
norms, economic and mathematical ‒ to the stage of integrated assessment of economic security of the
enterprise, etc. At the same time, alternative approaches are possible at every step of the assessment"4.
To evaluate the level of economic security of industrial enterprise H.A. Smokvina proposes to use
indicators of financial, personnel (intellectual, social), production-technological (technological, industrial),
legislative-legal (legal, political-legal), information, environmental, power and innovation security. At the
same time, the author notes that "existing methods of assessing the economic security level of industrial
enterprises require certainty with: a set of components of the economic security of an enterprise; the
composition of the evaluation criteria for the components; determining the overall integral score" 5. To assess
Картечева, О. С. (2013). Аналіз підходів та методів щодо оцінки економічної безпеки промислового
підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 1 (3), 264-268.
2
Іванілов, О. С., Дмитрієва, О. І. (2018). Методи оцінки рівня економічної безпеки промислових підприємств.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 2, 66-83.
3
Метеленко, Н. Г. (2018). Концептуальна модель оцінювання фінансової безпеки в системі економічної
безпеки промислового підприємства. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку, 4, 95-110.
4
Волощук, Л. О. (2014). Класифікація підходів та методів формування аналітичних інструментів оцінювання
економічної безпеки промислового підприємства. Економіка: реалії часу, 5, 224-231.
5
Смоквіна, Г. А. (2015). Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства:
теоретичний досвід і практичне використання. Бізнес Інформ, 11, 231-239.
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the economic security level S.M. Shynkar offers the use of the following indicators: "financial security:
autonomy ratio; coverage ratio; net profitability of product sales; personnel safety: the coefficient of stability
of the workforce; moral and psychological climate; the relevance of the educational and intellectual level of
employees to the nature of work performed and the remuneration system; technical and technological safety:
coefficient of suitability; financial return; efficiency of production capacity utilization; information security:
the level of workflow security; efficiency of accounting and analytical support; power security: the level of
protection of property; the level of personnel protection; resource security: material impact; completeness of
use of material resources"1. Т.V. Sack adds to the list of components of diagnostics of economic security of
the enterprise the diagnostics of interface security and diagnostics of market security2.
P.T. Kolisnichenko refers to the possibility of using economic and mathematical methods in a
comprehensive study of the economic security of the enterprise, and believes that to assess the level of
economic security of enterprises (including industrial), such methods as the expert estimation method, the
method of regression and variance analysis, regression method and exponential smoothing method, fuzzy
systems research methods, cluster and discriminant analysis are useful3.
N.M. Pylypenko believes that "in forming a methodological approach to assessing the level of
economic security, it should be assumed that: the criteria of economic security are the signs on the basis of
which the ability of the enterprise to sustainable development under conditions of destabilizing factors is
determined; economic security assessment should not be carried out by functional components but by the
enterprise's ability to sustainably develop; an important principle of evaluating and ensuring economic
security is the principle of cause and effect, to determine the level of economic security of the enterprise is
possible only taking into account all aspects of the current and future state of the enterprise; the assessment
should take into account not only quantitative indicators but also qualitative ones; it is mandatory to take into
account the specific activity of the company; the method of determining the level of economic security should
have some flexibility; it should be mandatory to provide a matrix and graphical representation of the results
of the assessment, both in terms of individual areas of assessment and indicators"4.
As noted by P.A. Polyakov, at the applied level, "the assessment of the economic security of the
enterprise is established by the results of comparing the actual indicators of the enterprise activity with the
normal indicators. Given the complexity of obtaining reliable information, methodological approaches to
assessing the level of economic security are based on qualitative and quantitative parameters. Qualitative
approaches are based on indicators, the list and methodology of which is determined by an expert involved
in assessing economic security. Quantitative approaches (statistical, analytical, financial methods) are based
on the calculation of indicators on the basis of information on the financial statements of the company, so
their shortcomings are due to the static of the reporting data"5.
V.V. Loyko assesses the level of economic security in the process of monitoring its state. "The process
of monitoring the regulation of economic security of the enterprise consists of five main stages: 1) formation
of the system of economic security at the enterprise; 2) assessing the state of economic security of the
enterprise by the selected functional components; 3) assessing the ability to regulate the economic security
of the enterprise; 4) development and implementation of tools for regulation of economic security of the
enterprise, surveillance; 5) monitoring the implementation of the previous stages"6.
Thus, a review of existing methodological approaches to assessing the level of economic security
shows that, despite the lack of a unified universal approach, all the methods proposed by scientists are aimed
to segment the economic security system into separate functional components, to assess their state and to
calculate the final index with the further transformation of its quantitative value into a qualitative
Шинкар, С. М. (2018). Оцінка економічної безпеки промислових підприємств: методичні аспекти.
Формування ринкових відносин в Україні, 3, 125-131.
2
Сак, Т.В. (2015). Діагностування рівня економічної безпеки підприємства в умовах обмеженості інформації.
Глобальні та національні проблеми економіки, 3, 404-408.
3
Колісніченко, П.Т. (2017). Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства.
Інвестиції: практика та досвід, 16, 38-44.
4
Пилипенко, Н.М. (2017). Розвиток методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства.
Ефективна економіка, 12, <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5953>. (2020, January, 12).
5
Поляков, П. А. (2018). Аналіз методів оцінки економічної безпеки промислових підприємств. Журнал
Науковий огляд, 7 (50), <http://oaji.net/articles/2017/797-1537549224.pdf>. (2020, January, 12).
6
Лойко, В.В. (2015). Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства. Ефективна
економіка, 8 <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4446>. (2020, January, 12).
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characteristic of the security level. At the same time, the list of indicators of the level of the individual
functional components of the economic security system, as well as the mechanisms for establishing and
analyzing their values, remain the problems of diagnostics of the level of economic security of economic
entities. In addition, the specificity of assessing the level of economic security of an industrial enterprise is
the need to study the state of security of its production processes, environmental security, technical and
technological component, which requires from the analyst deep knowledge of technological processes of such
enterprises. Also problematic is the weighting of intermediate indicators in the resulting index. Only by an
expert way can one determine what role in the general state of economic security of an industrial enterprise
is played by one or another of its functional constituents.
The assessment of the level of economic security of an industrial enterprise aims not only to specify
the current state of protection of corporate resources from external and internal challenges and threats to their
integrity and efficient use, but also to establish a list of potential dangers for the further development of the
economic entity in the strategic perspective. That is why the strategy of ensuring economic security and the
strategy of activity of industrial enterprise in a modern economic environment full of risks, competition,
influence of globalization tendencies, which encourage the adherence to the new rules of the economic game,
should take into account the goals of the security-oriented management of the business structure and provide
for the financing of measures aimed at to avoid risks, minimize their number and adversely affect the financial
and economic condition of the enterprise, its competitive position, positions in the market, reputation, etc.
Conclusions. The study of methodological approaches to assessing the level of economic security of
industrial enterprises has made possible the following important conclusions.
1. Under the level of economic security of an industrial enterprise shall be understood such a state of
protection of its corporate resources and organization of the processes of their use, which allows without
significant risk of their loss to satisfy the economic interests of different stakeholders of the enterprise by the
results of its financial and economic activities.
2. It is advisable to evaluate the level of economic security of a particular industrial enterprise taking
into account the specifics of its financial and economic activity, as well as its size, ownership, availability of
personnel and financial potential, market place, etc. However, to form an internal system for assessing the
level of economic security, it is necessary to have a universal methodological framework, the basic principles
of the method of such diagnostics. Depending on the specific features of the enterprise's functioning, the
weighted values of the indices of the individual components of economic security in the resultant indicator
need to be varied, as well as to involve experts to perform certain types of analytical procedures.
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FACTORS OF IMPACT ON THE CUSTOMS SERVICE
OF ENTERPRISES’ BUSINESS PROJECTS
The authors of the article assume that the development of intellectual capital, which is regarded
as an irreversible process of qualitative and quantitative changes in intellectual assets with the
transformation of financial capital into intellectual (creation of social value) and vice versa
(creation of market value), depends on the expanded reproduction (accumulation) of capital. Such
a process occurs cyclically by type of capitalization, but mainly by taking into account the
mechanism of proportional development of variable and permanent parts of intellectual capital,
taking into account the possibilities and efficiency of using the attracted and own intellectual
assets. The variable part of it, which consists of human capital and capital of relations, has the
properties of self-reproduction and determines the nature of the process of increasing the
permanent part – organizational capital.
Keywords: intellectual capital, human capital, capital relations, organizational capital, institution
of higher education.
Statement of the problem. One of Ukraine's key commitments in the context of European integration
is to provide high-quality, progressive, transparent, non-discriminatory, quick customs services to economic
entities, enabling them to quickly and efficiently carry out customs clearance of goods moving across the
border of Ukraine. In this case, the efficiency of customs services is determined by a number of factors with
different influences from the external and internal environment. This is conditioned by the fact that customs
service is a complex process that involves the teamwork of at least two entities – representatives of customs
authorities and business structures; however, such cooperation may include the activities of other
organizations – customs brokers, specialized non-profit institutions of the customs profile, etc. At the same
time, it should be noted that the key role in the customs service of enterprises’ business projects belongs to
the customs authorities, which provide essential fundamental customs services when goods of foreign
economic entities cross the border.
Modern conditions of functioning are highly dynamic and, at the same time, unpredictable, so it is
reasonable not only to identify but also to analyze the influence of determining factors on any phenomenon
or process. In this context, the customs sphere deserves special attention, as in Ukraine it currently goes
through a crucial stage of development and needs radical reform changes in view of the European integration
transformations. At present, the customs system of Ukraine is one of the key objects of interest for
representatives from various spheres at mega-, macro-, meso-, and microlevel. The reason for this is that the
results of the activities of the state customs authorities determine not only the efficiency of international trade
of businesses but also affect international cooperation, country's image in the world, international and national
security, etc. At the same time, international trade is one of the key drivers of the European integration
process, development of the national economy, and improvement of the efficiency of business' functioning.
Unfortunately, according to the available research results, today the work of Ukrainian customs authorities
has significant problems with different parameters of operation. This, in turn, actualizes the need to analyze
foreground factors influencing the effectiveness of customs service of business projects of enterprises.
Analysis of recent research and publications. It should be noted that the customs sector is highly
dynamic and is characterized by constant changes in its various parameters; this gives importance to the task
of not only actual but also the predictive analysis of the impact on the enterprises' customs service made by
priority factors. This will give the possibility to develop measures needed to improve the level of efficiency
of customs services, which are more reasonable and adequate for operating conditions. We should also note
that the quality of the obtained results of the analysis and evaluation of the factors impacting any phenomenon
or process largely depend on the applied instruments.
Researching one or another phenomenon or process, many scholars have analyzed factors of influence
in a particular field, using a wide range of quantitative or qualitative instruments. Based on the review
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of scientific studies devoted to the issue of impact factor assessment, it has been determined that a significant
number of authors use correlation-regression analysis to achieve the goal.
Thus, A.O. Fatenok-Tkachuk1 analyzed the factors that impact on the development of foreign
economic activity of machine-building enterprises. In particular, the author has identified and grouped impact
factors of the highest priority, and subsequently, using multifactorial linear regression, constructed economic
and mathematical models of the dependence of export volumes on the identified impact factors within each
group. According to the author, this has allowed to identify the most important factors and to quantify their
influence on the development of foreign economic activity of the enterprise.
M.Y. Nagirna applies a somewhat similar approach2 when analyzes factors influencing the exportimport activity of machine-building enterprises within the limits of etiological diagnostics. The author also
identifies key groups of factors influencing the export-import activity of enterprises and lists in detail the
main driving forces within each of these groups. Then, based on the expert assessment, the indicators that
most represent the impact of the relevant factor are selected. To reflect the impact of certain indicators on the
resultant indicator of export-import activity realization, the author constructed an economic-mathematical
model using correlation-regression analysis.
Studying the peculiarities of managerial decision-making based on the harmonization of interests of
groups having economic influence, I.B. Oleksiv3 distinguishes two groups of methods for instantaneous
modeling of the situation: expert and optimization methods. However, the author notes that the application
of regression models should be based on observational data gathered for a considerable period of time, which
sometimes complicates the possibility of such modeling due to the lack of the required information array.
At the same time, according to the scholar, although expert methods assume taking into account the
experience and intuition of experts, they also possess a considerable level of subjectivity of expert opinions.
Instead, optimization methods allow choosing the best solution to the problem if resources are limited.
A.V. Todoshchuk4 analyzed in his work the factors that impact on the probability of customs risks.
At the same time, the author classified all impact factors into such groups as macroeconomic, intraorganizational, customs and personal factors. Within each group, specific lists of priority factors that provoke
customs risks were identified and characterized. To obtain a quantitative assessment of the determining
factors, the author offered to calculate the integral indicator of environmental risk as the square root of the
point sum of squares of the measured impact levels made by each group of factors.
O.V. Pyroh and M.I. Tomych5 apply a concatenation analysis that allows constructing a multifactorial
regression model to evaluate the factors that impact on the development of public-private partnerships in
foreign economic activity.
V.O. Terletska6 uses a method of comparative analysis to determine which factors impact on consumer
choice when purchasing machine-building products. The author substantiates the feasibility of using this
method given the complexity of the studied socio-economic problem, which needs a combination of a
qualitative and quantitative assessment of goods.
T.V. Lebid, V.Y. Samuliak and R.V. Feshchur7 likewise, use the method of a concatenation analysis
to study the marketing factors impacting the development of machine-building enterprises. In their research,
these scholars generalize that the presence of a single factor is not a sufficient condition to achieve certain
results. While improving the performance of the work of a particular entity depends on how effectively
Фатенок-Ткачук, А.О. (2010). Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності
машинобудівних підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.
Економічні науки, 17, 93-100.
2
Нагірна, М.Я. (2016). Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств. Львів:
Національний університет Львівська політехніка.
3
Олексів, І. Б. (2011). Особливості прийняття організаційних управлінських рішень на засадах узгодження
інтересів груп економічного впливу. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка», 5/4, 252-257.
4
Тодощук, А.В. (2015). Управління митними ризиками у діяльності машинобудівних підприємств. Львів:
Національний університет Львівська політехніка.
5
Пирог, О.В., Томич, М.І. (2017). Оцінювання чинників, що активізують розвиток державно-приватного
партнерства в зовнішньоекономічній діяльності. Бізнес Інформ, 12, 263-268.
6
Терлецька, В.О. (2018). Економічне оцінювання та формування кон’юнктури ринку автомобілебудівної
продукції. Львів: Національний університет Львівська політехніка.
7
Лебідь, Т.В., Самуляк, В.Ю., Фещур, Р.В. (2010). Дослідження маркетингових факторів впливу на розвиток
підприємств. Збірник наукових праць Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія
«Теоретичні та прикладні питання економіки», 22, 116-125.
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priority factors are combined and used for a synergistic effect. In their work, the authors substantiate the idea
that the use of a concatenation analysis allows not only to determine the relative importance of each individual
impact factor but as well to analyze the level of development of the studied object under established values
of each factor. This method is based on the combination of quantitative calculations with qualitative expert
assessment of factors' combinations.
In light of all the issues mentioned above and taking into account the specific factors influencing the
customs service of enterprises' business projects, it can be argued that the use of qualitative tools alone,
including the method of expert assessment, is characterized by a sufficiently high level of subjectivity and
prevents the achievement of substantiated quantitative results. However, the use of a simple arithmetic
apparatus in combination with the expert method ensures that obtained results reflect only the actual level
made by impact factors on the studied object. Studying peculiarities of impact factors of the customs service
of enterprises, it should be noted that mainly all these factors are quite difficult to accurately assess and
interpret through specific quantitative indicators. The vast majority of studies use expert assessment to
determine the effectiveness of the customs service of business projects of enterprises. This, in turn,
complicates obtaining of the observational data regarding the level of impact factors over a considerable
period of time, necessary for the application of the classical correlation-regression analysis. At the same time,
the most adequate method to analyze impact factors of the customs service of enterprises' business projects
is the concatenation analysis, which helps to organically integrate the expert assessments with sufficiently
reliable quantitative calculations of the regression model.
The purpose of the article. The purpose of the article is to identify the impact made by factors on the
customs service of business projects of enterprises and the development of appropriate models.
Presentation of the main research material. It is commonly known that the regression model reflects
the interconnection between a resulting trait and factor traits. In this case, if the resultant indicator is
influenced by only one factor, then a one-factor regression model is constructed. If the resultant indicator is
influenced by several factors, then a multifactorial regression model should be developed. In addition to that,
regression models may also be classified into linear, parabolic, exponential, logarithmic, and so on. Therefore,
the choice of a particular type of model is justified by other additional indicators that determine its reliability
and credibility. As stated in the paper, the method of the concatenation analysis is most widely used for the
study of complex socio-economic phenomena, and this involves the construction of a multifactorial
regression model of a linear type.
It is important to note that the customs service of enterprises' business projects is influenced by many
various factors of the internal and external environment. Remembering that customs service is a process with
many involved subjects, based on the interaction of at least two participants – customs authorities and entities
of foreign economic activity, yet may be realized by customs intermediaries or specialized non-profit
organizations, all impact factors based on the subject of the customs services were divided into four groups.
In addition, based on the environment of impact, internal and external factors were traditionally distinguished.
We should also stress that customs authorities are a key and integral subject of customs services. Besides, a
foreign economic entity has the right to carry out a full customs self-service and independently cooperate
with customs authorities or partially or comprehensively use the services of customs brokers, specialized nonprofit organizations, etc. At the same time, modern scientific and practical publications, more and more
frequently, mention the urgency and the numerous problems in the work of customs authorities in providing
services to business structures. So, since we've established that the customs authorities are the key link, it is
crucial to analyze impact factors that affect the customs servicing of business projects of enterprises
implemented by the customs authorities. This permits to thoroughly investigate all factors that cause problems
in the work of the customs authorities or, on the contrary, to improve customs service, eliminate negative
aspects and strengthen existing advantages in this field.
Customs issues, including the procedure of customs service of enterprises' business projects, have been
the research interest of both the scientific community and a large cohort of practitioners. Suchlike studies
have become particularly active after the signing and ratification of the Association Agreement between
Ukraine and the EU, which implies intensification of foreign economic activity of domestic business
structures. Customs should become one of the key drivers of international trade through the facilitation of
foreign trade operations of enterprises by simplifying a range of customs procedures, granting preferences
and creating preferential conditions for customs service for honest businessmen.
For example, the Institute for Economic Research and Political Consulting with financial support from
the EU is implementing a large-scale four-year project “Facilitating trade development by promoting dialogue
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between civil society and public authorities (Trade Facilitation Dialogue)”, and since 2014 it systematically
studies the effectiveness of public authorities’ operation intending to facilitate trade procedures, including
customs. One of its last studies was the third survey of domestic importers and exporters on the status and
prospects of trade facilitation in Ukraine in 2017-2018; its results were reflected in the corresponding report.
In total, 1019 enterprises, which carry out export or import operations, or combine both of these trading types,
have different size, legal form, type of ownership, branch of activity, region, the geographical orientation of
their foreign economic activity, participated in the survey1.
A separate paragraph of the analytical report on trade facilitation of the Institute for Economic Research
and Political Consulting assesses customs performance on several parameters. Thus, according to the results
of the survey, the key problems in the work of Ukrainian customs authorities are imperfect customs legislation
(47% of respondents), obsolete technical support (26%), deliberate overpricing of the customs value of goods
(26%), lack of transparency and openness (26%), corruption and bribery (24%), frequent changes in structure
and leadership (18%), fiscal function of customs (14%), low level of inspectors' skills (13%). What is
interesting, same as in the previous year, the leading problem is low-quality customs legislation, although
fewer respondents have mentioned it (47% in 2017 versus 56% in 2016). At the same time, the problem of
outdated customs clearance and control equipment increased (26% in 2017 versus 22% in 2016). As for the
rest of the problems, in 2017, compared to 2016, a smaller proportion of respondents have noted given
difficulties in the work of customs authorities.
If we consider the above problems separately reported by exporters, importers and enterprises engaged
in export-import operations, the most important problems for them are imperfect customs legislation (38%;
53%; 48% respectively), obsolete technical support (26%; 21%; 29% respectively), deliberate overpricing of
customs value (13%; 33%; 26% respectively), lack of transparency and openness (17%; 31%; 26%
respectively), corruption and bribery (26%; 24%; 24% respectively), constant changes in structure and
leadership (18%; 18%; 18% respectively), fiscal function of customs (5%; 20%; 13% respectively), nonprofessional inspectors (10%; 16%; 13% respectively). As you can see, the overwhelming majority of
problems are more important for importers and businesses involved in export-import operations, rather than
for exporters.
It should be noted that according to the source, the studied phenomenon should not have more than six
factors, as otherwise there is a risk to lose control over the results of the analysis. At the same time, to build
an adequate model, impact factors cannot correlate with each other, or such correlation should not be
significant.
It is worth noting that in the above list of factors evaluated by experts, some of the factors are
interrelated, which requires to eliminate factors of lower priority. Thus, the deliberate overpricing of the
customs value of goods can be attributed to the factor of corruption and bribery as one of their means. The
lack of transparency and openness in the work of customs authorities also correlates with corruption as one
of its manifestations. Therefore, we believe it is more reasonable to focus on the factor of corruption and
bribery of customs authorities, as, in relation to other mentioned factors, it is a more complex parameter
which affects the efficiency of customs service of business projects of enterprises. Such factors as frequent
changes in structure and management and low level of inspectors' qualifications can be combined into a more
complex factor – the level of organization of customs authorities' work. Regarding the fiscal function of the
customs, this factor is linked to the organization of the customs activities, as there is an unjustified
prioritization of the tax burden.
Therefore, after consideration and logical arrangement of the identified impact factors affecting the
efficiency of customs service of enterprises' business projects and key problems mentioned by the
respondents in the framework of a specialized research2, it was established that the most significant factors
in the studied area are:
– quality of customs legislation;
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (2018). Аналітичний звіт за результатами
третьої хвилі опитування українських імпортерів та експортерів «Спрощення процедур торгівлі в Україні:
оцінки та очікування бізнесу 2017/2018». <http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2018/TFD_III_Presentation/
TFD_III_2017-2018_report.pdf> (2020, January, 15).
2
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (2018). Аналітичний звіт за результатами
третьої хвилі опитування українських імпортерів та експортерів «Спрощення процедур торгівлі в Україні:
оцінки та очікування бізнесу 2017/2018». <http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2018/TFD_III_Presentation
/TFD_III_2017-2018_report.pdf> (2019, November, 15).
1
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– level of software and technical support of customs authorities;
– quality of work organization of customs authorities;
– level of corruption of the customs authorities.
Now, let's more carefully consider each of the identified factors that impact the customs service of
business projects of enterprises implemented by the customs authorities.
Thus, the existing legislative framework in the customs field is a key regulator of customs service of
business projects of enterprises, which establishes the basic principles for the interaction between customs
authorities and foreign economic entities or their representatives for the provision of customs services on the
clearance of goods that move across the state border of Ukraine. The quality of customs legislation is
determined by its logic nature, validity, harmonization with international customs standards, interrelation and
consistency of all regulations governing customs service of enterprises.
Software and technical support of customs authorities reflects the need for both simple and high-tech
instruments for customs clearance and control, including computer hardware, software, and so on. An
adequate level of technical and property support of customs authorities means that checkpoints must be
equipped with sufficient hardware and software, which is in good working condition, progressive and
corresponding to the current international trends in customs development. Unfortunately, as Ukrainian
customs practice shows, today there are significant problems in the technical and property support of the
customs authorities, which are associated with the deficiency of high-tech devices as well as with the
existence of primitive means of customs control and clearance at certain customs checkpoints. Much of the
equipment used by customs inspectors is out of date, out of order, and is not regularly updated. This
significantly complicates the implementation of customs service of enterprises, increases the amount of time
spent for the provision of customs services, increases the risk of errors in the customs clearance of goods that
foreign economic agents move across the state border, etc.
Quality of work organization of customs authorities is, first of all, aimed at forming an organizational
structure of management, which in turn will distinguish the management levels of customs authorities, reflect
the centralization of management, a functional and quantitative load of structural units, their internal relations,
subordination, etc. Within this factor, it is also reasonable to mention the level of qualification of customs
personnel, including staff that provides customs service to businesses and directly determines its
effectiveness. The high-grade organizational structure has clear managerial vertical and horizontal, the
optimal functional division of customs bodies into structural units and their staff, close interaction between
the units, and a defined responsibility.
The corruption of the customs authorities reflects the presence of hidden illegal aims of customs
officials, which give rise to the illegal movement of goods across the state border through smuggling and
fraudulent transactions, submission of false and unreliable information about the goods, nonpayment of the
customs duties in full, etc. The presence of corruption in the customs authorities hinders the implementation
of legal trading operations by law-abiding business representatives, related to the biased and unfair treatment
from customs officers, delays in customs clearance, additional unjustified examinations in case of refusal to
participate in corruption schemes, and so on.
In general, the multifactorial regression model is expressed by the following equation:
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑥𝑛 ,

(1)

where y – the dependent variable, or the resulting indicator;
x1, x2, …, xn – independent variables, or factor indicators;
b0 – the free term of the model;
b1, b2, …, bn – parameters of the model.
We should stress, it was reasonable to choose the quality of customs service of business projects of
enterprises as the resulting indicator, because it is a generalized complex parameter that characterizes the
totality of features of this process, which determine the ability to quickly and effectively meet the needs of
foreign economic operators in customs services.
Henceforward, it is necessary to determine the levels that characterize the factors influencing the
customs service of business projects of enterprises. As stated in the work by Feshchur , when using the method
of the concatenation analysis, such differentiation of trait levels should be ensured which will be appreciable
to experts while having a minimal number of such levels. Based on this, the levels of factors influencing the
customs service of enterprises have been determined and remained appreciable to experts. (Table 1).
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Table 1
The description of impact factors that affect the customs service
of business projects of enterprises
№

Factors

Levels
(traits)
of factors

1

Customs
legislation

Favorable
enough

Not
favorable
enough

2

Software and
technical
support

Progressive

Sufficient

3

Work
organization
of the customs
authorities

Optimal
enough

Not optimal
enough

4

Corruption of
the customs
authorities

Absent

Low

Medium
Source: Developed by the authors
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Content description of the levels of factors
Provisions of legal acts regulating the customs
service of enterprises are aimed at facilitating
legal international trade through the
simplification of customs procedures,
harmonized with European and international
acts, consistent and interrelated
Separate provisions of customs legislation have
been developed in line with European and
international law, but the existing regulatory
framework is not fully aimed at facilitating
legal international trade and is characterized by
the existence of certain contradictions with the
provisions of interrelated legal acts
Customs authorities have sufficient technical
means and software for customs service of
enterprises, which are systematically updated,
are in good working condition and
characterized by a high level of progressiveness
Customs authorities are provided with only
primitive technical instruments and software
and do not have high-tech tools and advanced
software at their disposal
Reflects a strong customs administration
focused on the development of customs service
with clear managerial vertical and horizontal,
proper centralization of management, optimal
functional workload, qualified staff, and clear
accountability mechanism
Activities of the customs administration are
aimed equally at the achievement of customs
and fiscal goals, there is a weak managerial
vertical, functional load of structural units is not
optimal enough, an average level of staffing
Any manifestations of corruption by the
customs officials during the customs service of
enterprises are absent
Minor cases of corruption may be observed
during the implementation of customs
procedures by customs officials on clearance of
goods of foreign economic operators
There are systematic manifestations of
corruption in the customs service of enterprises

Acronyms
for the levels
of factors
FE

NFE

P

S

OE

NOE

A

L

M
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In order to reduce the number of independent variables in the regression model, one of the traits of
each factor can be excluded from consideration. Thus, when constructing a multifactorial regression model,
we consider such factors as:
x1 – favorable enough customs legislation;
x2 – progressive level of software and technical support of customs authorities;
x3 – optimal enough work organization of customs authorities;
x4 – absent corruption of the customs authorities;
x5 – low level of the corruption of the customs authorities.
Thus, the sought-for linear multifactorial regression model for the analysis of the impact factors of the
customs service will look as follows:
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 + 𝑏4 𝑥4 + 𝑏5 𝑥5 .

(2)

According to the source1 a factor trait can obtain the next values: «+1», «0», «-1». Thus, «+1» is
assigned when a factor trait appears in a specific set of factor traits assessed by experts. The value «0» is
assigned if a factor trait is not included in the specific set of factor traits but it does appear in the developed
regression model. If, however, the factor trait is not included in the corresponding set of factor traits and is
not represented in the regression model, then its value is «-1».
It is worth noting that experts receive the opportunity to assess not a separate trait of the impact factor of
customs service of enterprises' business projects but its complex characteristics with established combinations
of factor traits. However, what is important, such combinations or sets of factor traits can be numerous, so it is
advisable to use orthogonal arrays to optimize their number. When selecting combinations of factor traits for
the expert evaluation, it is necessary to take into account that the contributions of each factor trait to the total
assessment should be balanced, and the set of such combinations should be minimal. Besides, the formed array
of combinations of factor traits is ranked by experts in descending order of priority.
To assess the combinations of impact factors affecting the customs service of business projects of
enterprises we needed to form a group of experts. The circle of respondents includes specialists in customs
or foreign economic issues from export and import enterprises, which are characterized by the largest volumes
of customs clearance in the area of Lviv Customs (Ukraine) in the first quarter of 2018. This will ensure the
territorial differentiation of experts and a proper level of awareness given the high frequency of cooperation
with customs authorities. As for the sample size, to ensure the reliability and credibility of the survey results,
we calculate the minimum number of experts according to the formula:
3

1

2

𝜀

𝜎𝑚𝑖𝑛 = × ( + 1) + 1,

(3)

where ε – a margin of error.
If we accept a margin of error of 5% (ε = 0,05), which means the reliability of the calculation by 95%,
then the minimum permissible sample size of experts is:
3

1

2

0,05

𝜎𝑚𝑖𝑛 = × (

+ 1) + 1 ≈ 33 (ос.).

Thus, 15 Ukrainian importing enterprises, the largest in the volumes of customs clearance, were
selected for the survey, namely: LLC "Procter & Gamble Trading Ukraine"; Foreign Enterprise "LOGIN";
LLC "Nestle Ukraine"; Subsidiary Company "LPP Ukraine" of PJSC "LPP"; LLC with foreign investments
"Procter & Gamble Ukraine"; LLC "Marvel International Tobacco Group"; Public Company "Lviv
confectionery Svitoch"; LLC "SCA Hygiene Ukraine"; LLC "Mondi Packaging Bags Ukraine" (also a major
exporter); LLC "ATB Market"; Electrolux LLC Subsidiary Company; LLC "KPP Center"; LLC "AT 2015";
Company "Oliyar"; LLC "Tovar-Expo". Besides, the sample will include representatives of 14 exporting
enterprises, the largest in the volumes of customs clearance, namely: Private Enterprise "Trading House
Mayola"; LLC "Swiss Krono"; Private Enterprise "Typhoon-Plus"; LLC "Sokme"; LLC "Mebel-Service";
Subsidiary Company "NG Metal Ukraine" of "N. Graversens metalvarefabrik A/S"; LLC "Busol"; LLC "Lviv
Isolation Company"; PJSC "Enzym"; LLC "PRIMED"; LLC "Radekhivskyi Sugar"; PJSC "Paper & Board
Company"; ALC "Chervonograd Metalworks Factory"; Subsidiary Company "Holger Christiansen
Production Ukraine" of "Holger Christiansen A/S".
Фещур, Р. В., Барвінський, А. Ф., Кічор, В. П. (2003). Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти.
Львів: Інтелект-Захід.
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It is worth noting that at each of the listed enterprises it was necessary to interview 1-2 specialists
involved in customs clearance of goods moving across the state border. Thus, the minimum permissible
sample size of respondents was ensured. As a result of the survey, 38 questionnaires were received from
representatives of the studied enterprises.
The study limited the number of possible combinations of traits of factors, that impact the customs
service of enterprises, to 20. Table 2 shows a complete set of combinations of factor traits that determine
the customs service of enterprises.
Table 2
The matrix of combinations of factor traits that determine the customs service
of business projects of enterprises
№
of the
combination

Customs legislation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NFE
NFE
NFE
NFE
NFE
NFE
NFE
NFE
NFE
NFE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE

Impact factors on the customs services
Software and technical Work organization
support of the customs
of the customs
authorities
authorities
S
NOE
S
NOE
S
OE
S
OE
S
OE
P
NOE
P
OE
P
NOE
P
NOE
P
OE
S
NOE
S
NOE
S
OE
S
OE
S
OE
P
OE
P
NOE
P
NOE
P
OE
P
OE

Corruption of the
customs
authorities
L
M
L
M
A
A
A
L
A
L
M
L
L
M
A
M
A
L
L
A

Source: developed by the authors based on the results of an expert survey
Taking into account the given methodology for the assessment of factor traits with Boolean variables
("+1", "0", "-1") and the results of the expert survey, in Table 3 we will form the input data for the construction
of the regression model according to the formula (2).
It should be noted, that to determine the value of the resulting trait for each combination of factor traits
it is necessary to calculate the average values of the transformed combinations of factor traits. In doing so,
the transformed rank (R_em) is calculated by the formula1:
𝑅𝑒𝑚 = (𝑛 + 1) − 𝑟𝑒𝑚 ,

(4)

where е – the index of an expert (respondent);
m – the index of a combination;
n – the number of combinations;
rem – the rank of m- combination of factor traits as assessed by е- expert.
Фещур, Р. В., Барвінський, А. Ф., Кічор, В. П. (2003). Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти.
Львів: Інтелект-Захід.
1
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Table 3
Input data for the construction of a multifactorial regression model
that reflects the impact of priority factors on the customs service
of enterprises' business projects
Factor traits that determine the customs service of enterprises
Progressive
Favorable
level
Optimal
Absent
Low level
№
enough
of software enough work
corruption
of
the
corruption
of the
customs
and technical organization
of
the
customs
of
the
customs
combination legislation,
support of
of customs
authorities,
authorities,
customs
authorities,
𝑥1
𝑥4
𝑥5
authorities,
𝑥3
𝑥2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1

-1
-1
1
1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
1
1

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

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

Average values
of transformed
ranks
of factor traits
combinations,
У
1,4
1,6
3,6
3,6
4,8
10
10,2
7,2
9
8,4
6,2
13,8
16,2
15
15,2
19,2
13
13,8
19,6
18,2

Source: calculated by the authors
As we can see from Table 3, the most significant combinations of factor traits were the nineteenth,
sixteenth, and twentieth, which have an impact on the customs service of an enterprise. Henceforth, we’ll
determine the individual contributions of each factor trait into the total rank assessment. For this, we are
developing a multifactorial regression model that reflects the impact of priority factors on the customs service
of enterprises:
𝑦 = 10,27 + 4,39𝑥1 + 2,22𝑥2 + 1,62𝑥3 + 0,66𝑥4 + 0,36𝑥5 .

(5)

The reliability of the obtained results confirms the sufficiently high value of the multiple regression
coefficient (R=0,94), indicating that there is a quite tight connection between the resultant and the factorial
traits. Also, the significance of the model is evidenced by the results of its testing according to the Fisher
criteria, because the calculated value (20,07) exceeds its table value (2,96) at the selected level of significance
(α=0,05).
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We must point out that the sought-for multifactorial regression model reflects the impact of only five
of the nine factors that determine the customs service of enterprises' business-projects. Partial weightiness of
the factor traits not taken into account in the regression model will be calculated according to the formula 1:
∑𝑛𝑗=1 𝑟𝑖𝑗 = 0, 𝑖 𝜖 ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚,

(6)

where rij – partial weightiness of the і- factor of j- trait;
n – number of factors' traits;
m – number of factors.
In Table 4 we will demonstrate the calculated partial weightiness of those factors that were not included
in the regression model.
Table 4
Partial weightiness of the factors’ traits that determine
the customs service of enterprises
Factors
1. Customs legislation
2. Software and technical
support
3. Work organization of the
customs authorities
4. Corruption of the customs
authorities

Factors’ traits

Partial weightiness

Favorable enough
Not favorable enough
Progressive
Sufficient
Optimal enough
Not optimal enough
Absent
Low
Medium

4,39
-4,39
2,22
-2,22
1,62
-1,62
0,66
0,36
-1,02

Source: calculated by the authors
As we can see from the obtained regression model, all factor traits are directly related to the resulting
trait. However, it should be noted that favorable customs legislation (x_1) and progressive software and
technical support (x_2) have the greatest impact on the quality of customs services. It is interesting that some
experts still believe that the presence of a small level of corruption has a positive effect on the quality of
customs service of their enterprises.
Conclusions. The applied aspect of holding expert interviews with a target group of respondents and
making correlation-regression modeling for the analysis of factors impacting the customs service of
enterprises’ business projects was reflected in the paper. Due to the obtained results, it has been established
that the most significant impact in this area is made by such factors as quality of customs legislation, level of
software and technical support of customs authorities, quality of work organization of the customs authorities,
and their level of corruption. Then an expert survey was conducted to determine the most relevant
characteristics of the identified factors and to build a correlation-regression dependence between the quality
of customs services and the identified impact factors. The statistical reliability and adequacy of the obtained
correlation-regression model was confirmed by the results of the calculation of the multiple regression
coefficient and its testing according to the Fisher criteria.
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МЕХАНІЗМ ПРОПОРЦІЙНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
В ПРОЦЕСІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Yevheniia Khaustova, PhD in Economics
Mykola Denysenko, ScD in Economics
Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

THE MECHANISM OF PROPORTIONAL ACCUMULATION
OF INTELLECTUAL HUMAN CAPITAL IN THE PROCESS
OF CAPITALIZATION OF THE ACTIVITY
OF A STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
The authors of the article assume that the development of intellectual capital, which is regarded
as an irreversible process of qualitative and quantitative changes in intellectual assets with the
transformation of financial capital into intellectual (creation of social value) and vice versa
(creation of market value), depends on the expanded reproduction (accumulation) of capital. Such
a process occurs cyclically by type of capitalization, but mainly by taking into account the
mechanism of proportional development of variable and permanent parts of intellectual capital,
taking into account the possibilities and efficiency of using the attracted and own intellectual
assets. The variable part of it, which consists of human capital and capital of relations, has the
properties of self-reproduction and determines the nature of the process of increasing the
permanent part – organizational capital.
Keywords: intellectual capital, human capital, capital relations, organizational capital, institution
of higher education.
Постановка проблеми. У ході функціонування інтелектуального капіталу державного закладу
вищої освіти створюються нові інтелектуальні активи (нові знання із суспільною цінністю), а також
інтелектуальні продукти освітньо-наукової діяльності (з економічною цінністю). Фінансування їх
створення та використання (придбання та продажу) є формою перетворення інтелектуального
капіталу у фінансовий та навпаки.
Однак при бюджетному фінансуванні освітньо-наукової діяльності створюється
інтелектуальний продукт із суспільною цінністю, оскільки обсяги та напрями державного замовлення
відображають суспільні потреби та суспільні можливості їх фінансування. При приватному
фінансуванні створюється інтелектуальний продукт з економічною цінністю (ринковою вартістю),
яка, на перший погляд, залежить від кон’юнктури ринку та особистого вибору індивідуумів (від
співвідношення ціни та попиту на послуги). Але для державних закладів вищої освіти, які є
бюджетними установами або неприбутковими організаціями, отримані економічні вигоди від
виконання приватних замовлень на освітні послуги не можуть включати прибуток, а вартість
навчання за контрактом не може перевищувати вартості навчання за бюджетні кошти. Тому навіть
при недержавному фінансуванні діяльності державного закладу вищої освіти ринкова вартість
інтелектуальних продуктів буде корегуватися з рівнем оплати інтелектуальної праці науковопедагогічних працівників та обсягами фінансування державного замовлення на освітні послуги, тобто
з їх суспільною цінністю людського капіталу, що визначає особливості функціонування
інтелектуального капіталу в державній освітньо-науковій сфері.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Функціонування та розвиток інтелектуального
капіталу базуються на процесі капіталізації. Трактування капіталізації як циклічного явища
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з перетворення додаткової вартості в капітал від К. Маркса1 додалися такими її сучасними
визначеннями: «оцінка цінності (вартості) майна за принесеними ним економічними вигодами
(за дохідністю, корисністю, цінністю); використання доходу на розширення підприємства; віднесення
витрат на приріст капітальних активів та включення до розрахунку фінансового результату наступних
звітних періодів через нарахування амортизації»2.
Автори монографії «Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів
господарювання», проаналізувавши відповідні наукові джерела, зробили висновки про те, що
капіталізацію визначають як «перетворення прибутку на капітал; процес утворення фіктивного
капіталу, що розраховується на підставі доходу, отриманого від володіння цінними паперами;
відшкодування одноразових капітальних витрат, що відображають вкладення капіталу завдяки
нагромадженню прибутку (придбання основних засобів), через амортизацію; добуток котирування
на фондових біржах звичайних акцій компанії на загальну їх кількість»3.
Багатогранність поняття «капіталізація» зумовлена об’єктивним зв’язком даного явища
із соціально-економічним середовищем та намаганням пояснити його особливості з позицій різних
наукових дисциплін та підходів. Тому завдання даної статті полягає у виокремленні проявів
капіталізації різних інтелектуальних активів у т. ч. людських, з позицій формування та розвитку
інтелектуального капіталу державного закладу освіти.
Виклад основного матеріалу. Реальний капітал суб’єкта господарювання може формуватися
з різних активів, зокрема інтелектуальних, але дорівнює власному капіталу за даними фінансової
звітності. Зворотній капіталізації передує збільшення реального капіталу суб’єкта господарювання
в частині фінансового та подальшого його перетворення в інтелектуальний. Об’єктом цього виду
капіталізації виступає прибуток (створена в минулому додаткова вартість), а для державного закладу
освіти – фінансовий результат виконання кошторису, кошти бюджетного та приватного
фінансування, які корелюються зі створеною в минулому додатковою вартістю.
Серед напрямів зворотної капіталізації в процесі формування та розвитку інтелектуального
капіталу державного закладу вищої освіти можна виокремити такі:
– спрямування коштів відповідно до затвердженого кошторису на придбання власних
організаційних активів (інноваційних, інформаційних, процесних), що підлягають обліковій оцінці та
відображаються у фінансовій звітності. При цьому власний реальний капітал за даними фінансової
звітності залишається без змін. Зміни відбуваються в його структурі, оскільки фінансовий капітал
авансується, перетворюючись в інтелектуальний;
– спрямування коштів на покращення якості інтелектуальних людських активів та активів
відносин. Щодо таких залучених інтелектуальних активів, то понесені витрати на їх створення
(відновлення, придбання) відповідно до норм фінансового законодавства не капіталізуються (усі
витрати на утримання працівників та підвищення їх кваліфікації). Тому в цій ситуації розширеного
відтворення власного реального капіталу не відбувається, однак збільшується залучена частина
інтелектуального капіталу.
Не визнаються активами з точки зору фінансового законодавства й усі види інтелектуальних
ресурсів, тому витрати на їх створення (відновлення, придбання) також не підлягають капіталізації.
У цьому випадку можна говорити тільки про відтворення інтелектуального потенціалу, реалізація якого
пов’язана із прямою капіталізацією та створенням інтелектуальних активів, про що йтиметься далі.
Щодо прямої капіталізації, то вона відбувається безпосередньо в ході освітньо-наукової
діяльності. Її об’єктом виступають власні та залучені інтелектуальні активи й ресурси, які
використовуються державним закладом вищої освіти для отримання:
– суспільної цінності від збільшення інтелектуальних людських активів (отримання
додаткових або нових знань серед науково-педагогічних працівників);
– суспільної цінності активів відносин (покращення академічної репутації) разом
із розширенням суспільного впливу закладу вищої освіти;
Маркс, К. (1951). Капитал: Процес производства капитала. Москва: Государственное издательство
политической литературы, 1 (1).
2
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економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова
діяльність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії. Львів: Магнолія плюс, 248.
3
Козоріз, М. А. (ред). (2008). Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання. Львів.
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– економічних вигід від надання освітньо-наукових послуг (доходів від продажу прав
використання інтелектуальними науковими та освітніми продуктами без отримання прибутку, але
з отриманням іншої складової доданої вартості – заробітної плати науково-педагогічних працівників).
Досліджуючи процес капіталізації в державному секторі, необхідно зупинитися на різновиді
ринкової капіталізації – корпоративній1. Корпоративна капіталізація спостерігається в суб’єктів
господарювання з організаційно-правовою формою – акціонерне товариство – при первинному та
додатковому розміщенні акцій, а також при перепродажу акцій власної емісії з емісійним доходом,
коли формується або збільшується вартість власних активів (майна) та нагромаджується власний
капітал2. Державний заклад вищої освіти може брати участь в корпоративній капіталізації, якщо є
співзасновником підприємства (організації) з колективною (акціонерною) формою власності
(наприклад, спін-офф-компанії). Подібну за характером капіталізацію можна спостерігати в ситуації
із зовнішнім фінансуванням з боку донорів, учасників ендавмент-фондів, благодійних організацій або
при отриманні бюджетних асигнувань, що передбачають нарощування власного внесеного капіталу
разом зі збільшенням вартості інтелектуальних активів, що визнаються в обліку.
Капіталізація освітньо-наукової діяльності державного закладу вищої освіти становить основу
функціонування інтелектуального капіталу та виступає його інструментом у частині розвитку його
структурних складових, але тільки за умов розширеного відтворення. Розширене відтворення змінної
та постійної частини інтелектуального капіталу супроводжується якісними та кількісними змінами
залучених та власних інтелектуальних активів.
Розширене відтворення (нагромадження) тільки змінної частини інтелектуального капіталу –
нарощування суспільної цінності залучених інтелектуальних людських активів та активів відносин –
відбувається при прямій капіталізації. Змінна частина виконує активну функцію у відтворенні не тільки
інтелектуального капіталу та потенціалу, оскільки за рахунок отримання суспільної цінності нових
інтелектуальних людських активів та активів відносин можна очікувати підвищення результативності
використання всіх активів та ресурсів суб’єкта інтелектуальної діяльності, у т. ч. інтелектуальних. Так,
нагромадження власного реального капіталу відбувається за рахунок отримання економічних вигід
(доходу від продажу прав використання інтелектуального продукту). Таким чином, пряма капіталізація
супроводжується отриманням економічних вигід та підвищенням суспільної цінності за результатами
освітньо-наукової діяльності закладу вищої освіти внаслідок підвищення результативності
використання всіх активів та ресурсів завдяки змінам якісних та кількісних характеристик залучених
інтелектуальних активів, а саме людських інтелектуальних активів.
Такі зміни характеризуються незворотністю та закономірністю3, що відповідає сутності поняття
«розвиток» як «процесу, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного
якісного стану до іншого, вищого»4. Тому можна стверджувати, що утворення нових кількісних та
якісних характеристик залучених інтелектуальних активів разом із підвищенням результативності
використання всіх активів та ресурсів у процесі прямої капіталізації визначають розвиток
інтелектуального капіталу в його змінній частині. Якщо в результаті надання освітньо-наукових
послуг не утворюються нові інтелектуальні активи, не відбувається зміна їх кількісних та якісних
характеристик, а отриманий дохід повністю направляється на покриття вартості використаних активів
та ресурсів, то говорять про просте відтворення інтелектуального капіталу без його розвитку в процесі
його функціонування.
Розвиток інтелектуального капіталу не тільки в залученій, а й у власній частині відбувається
під час зворотної капіталізації, коли розширене відтворення (нагромадження) інтелектуального
капіталу відбувається за рахунок фінансового капіталу з перетворенням його в інтелектуальний
капітал. Інвестування в придбання або створення насамперед власних нових організаційних активів
характеризується їх якісними та кількісними змінами з підвищенням у майбутньому можливостей
використання активів та ресурсів, у т. ч. інтелектуальних. Прикладами таких перетворень можуть
слугувати придбання (реєстрація) комерційних позначень, що націлене на розширення можливостей
Булеев, И. П., Брюховецкая, Н. Е. (2011). Капитализация предприятий: теория и практика. Донецк: ДонУЭП.
Хаустова, Є. Б. (2016). Порівняльна характеристика окремих видів капіталізації на підставі систематизації
ознак її класифікації. Ефективна економіка, 2 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_45> (2020, лютий, 01).
3
Судомир, С. М., Герчанівська, С. В. (2011). Стратегічне управління розвитком підприємства. Агросвіт, 13/14,
33-35. <http://www.agrosvit.info/pdf/13–14_2011/9.pdf> (2020, лютий, 01).
4
Бусел, В. Т. (ред). (2005). Розвиток. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь:
Перун.
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використання активів при проведенні рекламних кампаній. Також під час зворотної капіталізації
об’єктом інвестування стають залучені активи – нові індивідуальні та колективні знання, унаслідок
чого очікується підвищення результативності інтелектуальних активів та рівня розвитку
інтелектуального капіталу в цілому. Прикладом інвестування в залучені інтелектуальні активи
виступає фінансування навчання та підвищення кваліфікації працівників, що передбачає підвищення
продуктивності інтелектуальної праці. Способом розвитку інтелектуального капіталу стає трансфер
знань, тобто перетворення нових знань (інтелектуальних активів) із суспільною цінністю в ринкову
вартість реалізованого інтелектуального продукту (або прав використання його).
Перспективи розвитку інтелектуального капіталу або його складових необов’язково будуть
пов’язані з позитивними змінами якісних та кількісних властивостей інтелектуальних активів.
Зменшення можливостей та результативності використання активів в умовах ринкової економіки
призводить до скорочення капіталу та згортання діяльності (поглинання, банкрутства) разом
із переходом капіталу до функціонування з однієї сфери економічної діяльності до іншої, від одного
суб’єкта господарювання до іншого.
Отже, розвиток інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти за формою
зводиться до незворотних та закономірних змін за якісними та кількісними ознаками, а саме
до розширення можливостей та результативності використання інтелектуальних активів. Механізм
таких змін криється в процесі прямої та зворотної капіталізації з розширеним відтворенням
залученого та власного інтелектуального капіталу разом зі створенням (використанням) додаткових
економічних вигід та суспільної цінності діяльності з перетворенням інтелектуального капіталу
у фінансовий та навпаки. Особливістю розвитку інтелектуального капіталу в процесі функціонування
є його кругообіг (Рис.1).
Необхідність забезпечення пропорцій між змінною та постійною частинами капіталу в процесі
його розвитку виходить із закону нагромадження капіталу. По відношенню до інтелектуального
капіталу він полягає в тому, що нагромадження організаційного капіталу як постійної частини
інтелектуального капіталу відбувається за рахунок накопиченої додаткової вартості, що корегується
зі суспільною цінністю, яка створюється змінною частиною інтелектуального капіталу. Тому
нагромадження організаційного капіталу (якісні та кількісні зміни організаційних активів) залежить
від нагромадження інтелектуального людського капіталу та капіталу відносин (збільшення суспільної
цінності нових індивідуальних та колективних знань). Процес трансферу знань дозволяє перетворити
суспільну цінність залучених інтелектуальних активів в економічну цінність власних інтелектуальних
активів. Однак набуття нових властивостей у залучених інтелектуальних людських активів
відбувається тільки в ході синергетичної взаємодії із власними організаційними активами під час
інтелектуальної праці, яка виступає важелем капіталізації та незворотних змін залучених
інтелектуальних активів.
Відсутність розвитку (просте відтворення) або непропорційний розвиток однієї зі структурних
частин (змінної або постійної) інтелектуального капіталу призводить до проблем його розвитку
в цілому. Так, збільшення досвіду та знань науково-педагогічних працівників (якісні та кількісні
зміни інтелектуальних людських активів) потребує об’єднання та організації їх зусиль через
використання організаційних активів (інформаційних систем, організаційної структури з відділів
інтелектуальної власності, науково-методичної та науково-дослідної роботи, підтримки власної
філософії управління та академічної культури).
Відсутність або низький рівень організації освітньо-наукової діяльності призводить
до зменшення суспільної цінності результатів інтелектуальної праці – результатів прямої
капіталізації та, як наслідок, до скорочення інтелектуального капіталу та фінансового капіталу разом
зі зменшенням результатів зворотної капіталізації.
Тому проблема розвитку інтелектуального капіталу постає в забезпеченні пропорційності
розвитку його змінної та постійної частин, виходячи з того, що змінна частина має властивості
до самовідтворення, але за умов функціонування постійної частини, а постійна відтворюється
тільки шляхом перетворення з фінансового капіталу (бюджетне та приватне фінансування, кошти
сталих фондів, благодійні внески, результат виконання кошторисів), створення якого залежить,
у свою чергу, від рівня розвитку змінної частини. Дотримання принципу пропорційного розвитку
складових інтелектуального капіталу залежить від державного регулювання освітньої та наукової
діяльності шляхом забезпечення концентрації та централізації інтелектуального капіталу як форм
його розвитку.
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Рис.1. Механізм розвитку інтелектуального капіталу

Рис. 1. Механізм розвитку інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти
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за структурними
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Висновки. Капіталізація виступає інструментом розвитку інтелектуального капіталу, сутність
якого по відношенню до державного закладу вищої освіти за формою зводиться до незворотності та
закономірності змін за якісними та кількісними ознаками, результатом чого стають розширення
можливостей та підвищення результативності використання інтелектуальних активів. Механізм таких
змін та розвитку інтелектуального капіталу криється в розширеному відтворенні залученої та власної
його частини разом зі створенням (використанням) суспільної цінності залучених інтелектуальних
активів, ринкової вартості власних інтелектуальних продуктів та додаткової вартості (у вигляді
фінансового результату виконання кошторису, отриманого бюджетного та приватного фінансування,
благодійних внесків, коштів сталих фондів), що супроводжується перетворенням інтелектуального
капіталу у фінансовий та навпаки.
Виявлено, що пряма капіталізація супроводжується отриманням економічних вигід та
суспільної цінності від здійснення освітньо-наукової діяльності закладу вищої освіти, підвищенням
результативності використання всіх активів та ресурсів унаслідок змін якісних та кількісних
властивостей залучених людських інтелектуальних активів. Розвиток інтелектуального капіталу
не тільки в залученій, а й у власній частині капіталу відбувається під час зворотної капіталізації, коли
розширене відтворення (нагромадження) інтелектуального капіталу відбувається за рахунок
фінансового капіталу з перетворенням його в першу чергу у власний організаційний капітал, що
характеризується якісними та кількісними змінами переважно організаційних активів із розширенням
саме можливостей використання в майбутньому всіх інтелектуальних активів.
Виходячи із закону нагромадження, установлено проблему розвитку інтелектуального капіталу
державного закладу вищої освіти: оскільки розвиток постійного організаційного капіталу залежить
від додаткових економічних вигід та суспільної цінності, що створюється змінною частиною
інтелектуального капіталу, а розвиток останньої, тобто набуття нових властивостей у залучених
інтелектуальних людських активів та активів відносин, відбувається тільки в ході синергетичної
взаємодії із власними організаційними активами, то розвиток інтелектуального капіталу залежить від
одночасного та пропорційного нагромадження як його змінної, так і постійної частини.
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PERSONNEL SECURITY AS AN ELEMENT
OF HUMAN RESOURCES (PERSONNEL) POLICY
IN THE ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY
SYSTEM OF THE BUSINESS ENTITY
It is offered the author's definition of personnel security as a result of taking a set of actions, means
and resources aimed at ensuring the reliability of personnel and counteracting the negative impact
of personnel risks and threats on the state of financial and economic security of the enterprise.
The list of personnel policy components that can be aimed at fulfilling the task of personnel
security is determined and their impact on the financial and economic security of the entity is
predicted. The place of personnel security in the complex system of financial and economic
security of the enterprise is specified. The possibilities of personnel risk management through the
process of ensuring the personnel security of the company have been established.
Keywords: personnel policy, personnel security, personnel, financial and economic security,
security, personnel risks.
Introduction. Personnel policies of domestic enterprises form the conditions for the work of staff,
determine the purpose and means of achieving the goals of the organization in the process of interaction with
employees and so on. It is within the framework of the personnel policy, as a strategic document of
information support of the personnel management system, that the principles of effective use of the human
capital of the entity should be implemented. At the same time, changing the paradigms of functioning of
modern enterprises in the direction of dismissing the vision of personnel from the position of top management
not as an ordinary resource, but as the greatest value and competitive advantage of the business structure,
leads to the need to revise the traditional practices of personnel policy development. At the same time, more
and more often, company personnel are recognizing by managers as a source of a large number of threats and
risks for company’s assets, business results, goodwill, etc. From the compensation of losses that can be caused
by actions or omissions of employees, modern enterprises prefer to move to the practice of preventive action
on the dangers associated with staffing. Such aspirations should be reflected in the personnel policy of the
company, changing its structure and content. Thus, personnel security and the ways to ensure it should
become an important and obligatory component of the personnel policy of any modern enterprise, seeking to
survive in the face of competition in the conditions of information economy and universal digitization of
financial and economic relations.
Target setting. The aim of the study is to summarize and systematize the fundamental foundations of
integrating personnel security policies into the entity's personnel management system. In order to successfully
accomplish this goal, it is necessary to perform a number of important research tasks, including: to clarify the
substantive essence of the concept of personnel security, to identify the components of personnel policy that
can be directed to fulfill the task of ensuring personnel security, to establish the place of personnel security
in a complex system of financial and economic security.
Analysis of recent research and publications. Awareness of the role of personnel in the mechanism
of financial and economic security at all levels of the economic entity management system and in the scientific
field has become a catalyst for the emergence of numerous publications on the personnel security of modern
business structures. Among foreign scientific sources we consider interesting from the point of view of safetyoriented personnel management to be publications 12. Among Ukrainian scientists who are thoroughly study
within the limits of their scientific researches the issues of personnel security and determine the risks
1
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of social networking. Monterey, California: Naval Postgraduate School.
<http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a576171.pdf> (2020, January, 20).
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of personnel actions for the state of financial and economic security of economic entities, it is possible to note
О.М. Herasymenko, who reveals an important aspect of modeling the personnel security system of an entity1,
V.O. Zanora, who pays attention to the formation of personnel potential of innovative development of
Ukraine in the conditions of Industry 4.02, within which new types of personnel risks are known to be
emerging. The aforementioned researcher is concerned with the problem of managing the human resources
of the enterprise, and provides recommendations on the practical aspects of employee selection3. It is this
element of personnel policy that should be optimized in the current economic environment, given the
importance of selecting loyal and qualified personnel for the personnel security system of economic
structures. An equally important aspect of personnel policy is the personnel motivation system4 in view of
the possibility of generating the risk of insider information leakage from persons who are not satisfied with
the attitude of the company management to their achievements and merits.
In professional publications of N.V. Zachosova the necessity to use techniques and tools of personnel
management to guarantee the economic and financial security of a commercial bank is proved 5. The
researcher also specifies the directions of ensuring the reliability of the personnel and personnel security of
the business entities6. Also in the list of scientists who pay attention to the issues of personnel security of
business structures is D.A. Zatonatskiy, who offers innovative methods and models of personnel safety
management and directions of their use at Ukrainian enterprises7.
Therefore, the issues of achieving and maintaining the proper level of personnel security of economic
entities are actively discussed in the scientific field. However, the ways of integrating risk management tools
into HR policies remain a problematic aspect that is worthy of attention from theorists and practitioners. In
addition, this task is compounded by the need to balance within the personnel policy the interests of company
owners, management staff and ordinary employees.
Research results and discussion. Let’s specify the approaches to understanding personnel security in
order to identify what the tasks of this functional component of a complex system of financial and economic
security can be fixed by the personnel policy of a business entity.
O.M. Lyashenko and Ya.M. Kryl under the personnel security of the enterprise offer to understand the
"component of the economic security of the enterprise, which is a set of socio-economic, managerial, social
and psychological processes aimed at protecting the activity of the enterprise from threats caused by human
factors"8. Thus, personnel security in the system of financial and economic security of the enterprise is given
a central place, if not from the position of dominance of its importance, then undoubtedly according to the
model of architectonics of the system of financial and economic security, where personnel security mediates
the functioning of all channels of interconnection of components of such system, and therefore, it should be
at its center so that the distances between all the elements of the financial and economic security system are
kept to a minimum and the information transmission speed is maximized.
Tkachenko V.I. notes that "all scholars considering the essence of personnel security can be divided
into those who view this concept from the point of view of target, process, structural, functional, managerial,
resource and comparative approaches". At the same time, "personnel security is one of the most dualistic
elements of enterprise security, since the organization's staff is both the object of threat and the subject of
their emergence", and the researcher defines it as a "set of conditions and factors that create security of vital
Герасименко, О. М. (2012). Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб'єкта господарювання.
Актуальні проблеми економіки, 2, 118-124.
2
Занора, В. О., Зачосова, Н. В. (2019). Формування кадрового потенціалу інноваційного розвитку України
в умовах Індустрії 4.0: ретроспектива, сьогодення. Проблеми системного підходу в економіці, 1 (69), 86-93.
3
Занора, В. О. (2016). Управління кадровим потенціалом підприємства: практичні аспекти відбору
працівників. Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, технології, 11, 110-112.
4
Занора, В. А. (2013). Методический подход к формированию системы мотивации кадров как функции
управления затратами. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 4, 372-376.
5
Зачосова, Н. В. (2011). Кадровий менеджмент у системі економічної та фінансової безпеки комерційного
банку. Сучасна економіка, 5, 14-25.
6
Зачосова, Н. В. (2017). Напрями забезпечення надійності персоналу та кадрової безпеки суб’єктів
господарської діяльності. Причорноморські економічні студії, 21, 82-86.
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interests of participants of labor relations and promote efficient and harmonious development of human
resources"1. The mentioned above approach is aimed at maximizing the satisfaction of the interests of the
company staff, while most companies consider human resources as a means of achieving their own
entrepreneurial goals and interests.
O.V. Soroka defines personnel security as "a set of measures aimed at maintaining the core of
personnel, creating maximum conditions for their productive activities by reducing the risks and threats
associated with poor staff performance, their intellectual potential and employment relations in general" 2.
The proposed definition, on the one hand, almost identifies the personnel safety and personnel policy of the
enterprise (the latest modern scientists, in particular O.A. Shapoval, understood as "a set of principles,
methods, forms of organizational mechanism for the formation, reproduction, development and use of staff,
creating optimal working conditions and motivations"3), on the other hand, it narrows down the list of sources
of risk and threat, only linking them to the poor quality of the staff's job responsibilities.
According to I.Ya. Burda ‒ "the achievement of the goal of personnel policy is ensured through the
achievement of the goal of the human resources subsystem". Also in the source 4 the tasks of personnel
security subjects are specified in accordance with the type of personnel policy (passive, reactive, preventive,
active, adventurous) and the mechanism of providing personnel security in accordance with the areas of
personnel policy, the main directions of which are defined: work with applicants, hiring, monitoring external
and internal environment, monitoring of information channels and information policy, neutralization of
threats, the source of which is the personnel, protection of commercial information, attestation and control.
N.O. Ivanchenko links the economic security of the enterprise with the state of its personnel potential.
Human resources serve as a reserve for countering the numerous risks associated with company staff.
Indicators of human resources are the following indicators that can be successfully used to assess the level of
personnel security and to characterize the level of effectiveness of the personnel policy of the entity, namely:
staff turnover, stability (loyalty) of staff, level of discipline (number non-attendance at work), compliance of
employees with the degree of complexity of their work, the ratio of the number of individual categories of
employees5.
O.Y. Amosov notes that "the conceptual approach to personnel risk management in the context of
ensuring the economic security of the enterprise involves setting goals, defining tasks and justifying the
functions of personnel risk management, choosing the tools that most adequately and comprehensively assess
the personnel risks of the enterprise"6. The fulfillment of these tasks can be attributed to the goals of the
personnel security subsystem of the enterprise, which makes personnel risk management one of the important
functions of such a subsystem. Personnel risk management strategies and tactics should be reflected in the
personnel policy of the enterprise and monitored in the course of ensuring the entity's personnel, financial
and economic security.
In English-speaking countries, the risks and threats posed by the actions or behavior of staff and former
employees of a company are called insider risks. Their importance in the period of development of the
information, and subsequently the digital economy, has become so palpable that for several years in a row,
reports have been published on insider risks, to which large reputable market players are involved. The latest
"2020 Insider Threat Report" contains the following statistical information:
– 68% of organizations feel moderately to extremely vulnerable to insider attacks;
– 68% of organizations confirm insider attacks are becoming more frequent;
Ткаченко, В. І. (2018). Сутність кадрової безпеки підприємства. Науковий вісник Ужгородського
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– 53% of organizations believe detecting insider attacks has become significantly to somewhat harder
since migrating to the cloud;
– 63% of organizations think that privileged IT users pose the biggest insider security risk to
organizations 1.
Studying the scheme of insider actions in the personnel security system of business entities,
V.A. Panchenko insists that it can be presented in the following form: recruitment, agreement with
competitors, choice (the insider must conduct a comparative analysis of the state of affairs in the personnel
security system of the entities in which he or she works and the proposals made by the competitor company ‒
choose the best option), the choice of technical implementation method for the insider's work, determining
the location and time of the operation, obtaining the necessary information (data), choosing actions with the
information received. To organize the fight against the problem of insiders V.A. Panchenko offers, first and
foremost, to identify the main areas of business security in the personnel security system 2. Given the above
information, it is possible to clarify the place of personnel security in the system of financial and economic
security ‒ there must be a close, direct and maximally effective connection between the personnel and
information-analytical subsystems. According to S.V. Kavun, "personnel security system is one of the main
components of economic security, whose management allows to reduce the risks and threats to the enterprise
related to poor staff performance, low motivation level, misunderstanding of the strategy and tactics of the
company at the macro level and short-term goals within its functional responsibilities of each individual
employee"3. Therefore, the role of personnel security in the process of ensuring the financial and economic
security of an entity is so significant that certain experts in the field of security studies are ready to recognize
it as a separate autonomous system of integrated security system of the company, and not only a structural
and functional element of the economic security system of the enterprise.
Interesting from the point of view of managing personnel security of enterprises is the approach of
Yu.A. Poskrypko who offers approaches to applying the Nash equilibrium in ensuring personnel security in
an enterprise's economic security system. Based on the results of his own research, the scientist considers it
necessary to develop and implement at the enterprises the "Code of Ethics of Personnel Security" (or similar
document), "the main purpose of which is the formation of "zero tolerance" in the company for offenses and
offenders. Code of Ethics of Personnel Security should become a large component of corporate organizational
culture of enterprises4. In the context of information overload and complicated workflow, the transformation
of personnel policy as the main document and source of information on the principles and traditions of work
with the personnel of the company may be more appropriate step, namely the separation in it of the section
devoted to the directions of ensuring the personnel security of the entity, including and by establishing ethical
conduct and loyalty requirements for staff, both on-site and off-site.
The list of actions to be taken within the framework of personnel policy in order to prevent the negative
impact of actions and inactivity of employees on the state of financial and economic security of the enterprise,
mentioned below.
Observation ‒ the process of giving by top management of the company or those who are responsible
for work with the staff persons, direct management of the employee attention to his behavior in the team,
fulfillment of official duties; forming an overall impression of the individual depending on his/her image
in the workplace.
Monitoring is the process of thorough periodic watching after an employee, gathering information
about the model of his/her behavior in the team, familiarization with documents that characterize his/her
personal and professional qualities in order to identify cases of deviations in his/her behavior from
the inherent patterns.
Analysis ‒ collecting and processing information about the nature of behavior and results
of the employee's work, their systematization and formalization, identifying trends and characteristics.
1
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Assessment ‒ forming a conclusion about the likelihood of risks and threats from an employee based
on the analysis of his/her behavior and the effectiveness of his/her professional performance.
Control ‒ periodic review of the results of the employee's activity, establishing the causes of his specific
actions in a particular situation, setting targets and guidelines for his continued stay in the company, the
conditions for reviewing the possibility of dismissing the employee in a number of circumstances and waiting
for their occurrence.
Supervision ‒ constant monitoring of the employee's performance of his/her professional duties,
expectation of signals of manifestations of threats and risks on the part of the employee in order to take all
possible measures in a timely manner to prevent their negative effects on the financial and economic security
of the entity.
The following list of actions is aimed at determining the level of reliability of personnel, which is
an important task in the process of ensuring personnel security, the intentions of which should be reflected in
the personnel policy of the enterprise. N.S. Kachan proposes to understand the reliability of the staff as "formal
signs of the ability to fulfill the professional responsibilities that are necessary at the initial stage of formation
of the personnel of the enterprise ‒ the selection of personnel and which require the participation of the
enterprise in the process of professional development of employees". The researcher defines the loyalty of the
staff as "social and psychological signs of employee's commitment to the enterprise, the team and the activities
performed by them, which are formed by adequate management policy of management, involvement of
professional HR-managers and psychologists in the formation, preservation and development of a positive
psychological climate in the team"1. Therefore, work to improve the level of personnel reliability in the context
of managing the personnel security of the enterprise should be more formalized, better subject to evaluation and
control. Achieving the same high level of loyalty of personnel is possible only if there is an effective system
of motivation, the basis of which is determined by the personnel policy of the company (Table 1).
Table 1
Fixation of HR components in the personnel policy of enterprises and their impact
on personnel, financial and economic security
HR components
Recruitment
(sources
of recruitment)
Checking the employee
Training and adaptation
of the employee
Limiting employee
responsibilities
Organization
of work
of the employee
Corporate culture
Stimulation
and motivation,
recognition of merit
Improvement
of employee qualification
Dismissal
of the employee

Impact on personnel
security

Impact on financial,
economic security

Formation of high-quality
personnel

Minimizing the risk
of hiring non-professionals

Assessment of personnel risks
Preparation for work in a team
under specific conditions
Effective distribution
of responsibilities and tasks
Creating safe working
conditions

Eliminating insider risks
Ensuring the consistency
of staff work
Diversification of
personnel risks
Minimize threats
to the lives and health
of employees
Increasing employee
loyalty
Minimizing the number
of redundancies,
improving the reliability
of staff
Reducing the number
of professional mistakes
Monitoring the further
professional movement
of the released person

Minimizing the risk
of loss of assets through
negligence
Theft prevention
Understanding the rules
of working with resources
Restricting access
to resources
Cost minimization
in case of force majeure

Personnel policy

Understanding the company’s
purpose
An effective system
of incentives and various
forms of employee promotion,
career advancement
Staff development
Achieving satisfaction
of interests of all parties

Responsible attitude
to resources
Saving resources because
there is no need to find
new staff
Labor productivity
growth
Counteracting the assets
of the company and
damaging its reputation

Made by the author
Качан, Н. С. (2017). Формування понятійного апарату в системі кадрової безпеки підприємства. Проблеми
інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент, 12, 130-139.
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Conclusions. The study of the conceptual principles of ensuring the personnel security of the company
in the framework of the implementation of personnel policy has made possible the following important
conclusions.
1. The substantive essence of the concept of personnel security lies in its understanding as a result
of the use of a set of actions, means and resources aimed at ensuring the reliability of personnel and
counteracting the negative impact of personnel risks and threats on the state of financial and economic
security.
2. The components of personnel policy that can be directed to fulfill the task of ensuring personnel
security include effectively organized with minimal personnel risks processes of: recruitment, verification,
training and adaptation, limitation of duties and organization of work of staff, corporate culture, incentives
and motivation, recognition of the merits of employees, upgrading their skills, training and dismissal.
3. The place of personnel security in a complex system of financial and economic security is associated
with a set of measures aimed at counteracting the risks of resource integrity and the level of business
reputation that are formed in the plane of action or inaction of the personnel of the enterprise. Personnel
security must become the center of the enterprise’s financial and economic security system and be closely
and continuously linked to the entity’s information and analytical security subsystem.
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ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЇ
ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ РОЗВИТКУ ВЕЗ
В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО
ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ВЕЗ
Iryna Mamontova
Odesa National Economic University, Ukraine

VECTORS OF THE IMPROVEMENT
OF FINANCIAL LEVERAGES OF FREE ECONOMIC ZONES
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF WORLD EXPERIENCE
IN FREE ECONOMIC ZONES CREATION
The purpose of this article is to determine the vectors of improvement of the financial leverage of
the subjects of entrepreneurial activity of free economic zones of Ukraine to the context of
application of world experience. Free economic zones at the end of the twentieth century became
a feature – an instrument of the world economy. Every year, dozens of SEZs are created around
the world. Today, in 147 countries, the number of such zones exceeds 5,400 units, 1000 of which
have been created in the last five years. Despite the fact that free economic zones were spreading
around the world, some of them operated successfully and some did not. The ambiguity of
assessments of the results of the SEZ operation requires analysis of the world experience in the
creation of the SEZ and determination of directions for its possible implementation in Ukraine.
Keywords: free economic zones, financial leverages, development.
Постановка проблеми. Вільні економічні зони наприкінці ХХ сторіччя стають характерним
інструментом світової економіки. Щорічно десятки ВЕЗ створюються у різних країнах світу. Сьогодні
у 147 країнах світу кількість таких зон перевищує 5400 одиниць, 1000 з яких утворено за останні п’ять
років1. У всьому світі вільні економічні зони мають різні назви в залежності від країни, де вони
розташовані та від їх конкретного типу. У своєї більшості ці зони спрямовані на залучення іноземних
інвестицій, сприяння промислового виробництва, інноваційних технологій, збільшення рівня
зайнятості населення, збільшення експорту та інше.
Незважаючи на те, що вільні економічні зони розповсюджувались по всьому світу, деякі з них
функціонували успішно, а деякі – ні. Неоднозначність оцінок результатів функціонування ВЕЗ
потребує проведення аналізу щодо світового досвіду створення ВЕЗ та визначення напрямів щодо
можливості його впровадження в Україні.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів функціонування ВЕЗ
в країнах світу в цілому присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких: Алгіев С.К.,
Алпатова Е.С., Бовермен М., Гранадос Дж, Зіменков Р.І., Капустін А.К., Костюніна Г.М., Крюкова Е.В.,
Павлов П.В., Смородинська Н.В., Чешлик А., Штань М.В. та інші. Втім, переважна більшість теоретичних
та практичних досліджень не охоплює аспекти та можливості вдосконалення дії фінансових важелів
розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, що функціонують на території ВЕЗ.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є визначення векторів вдосконалення дії
фінансових важелів суб’єктів підприємницької діяльності вільних економічних зон України
в контексті застосування світового досвіду.
Опис основного матеріалу дослідження. Про світовий досвід використання вільних
економічних зон та умов, при яких їх фінансовий інструментарій може стати в нагоді
для використання і в Україні.
1

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2019). World investment report 2019.
Free economic zones <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf> (2019, грудень, 06).
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Україна не може похвастатись хоч відносно успішним досвідом у створенні вільних
економічних результатів. Передбачені для них державні преференції не дали очікуваних результатів.
Варто відмітити, що в українській економіці не спрацювали й багато інших інструментів, які
виявилися успішними у міжнародній практиці оживлення економіки. Тому, неоднозначне ставлення
до вільних економічних зон не може заперечувати факт, що вільні економічні зон становляться
характерною ознакою світової економіки.
Ґрунтуючись на результатах функціонування ВЕЗ в різних країнах, відзначимо наступні
основні економічні / соціальні цілі, згідно з якими економічні зони можуть створюватися:
– збільшення обсягів залучення прямих іноземних інвестицій;
– поборення безробіття та створення робочих місць,
– підвищення рівня об'єктів експорту та його диверсифікація;
– структурні трансформації та економічне зростання, в тому числі за рахунок розвитку нових
видів діяльності та підвищення ефективності виробничої структури.
Розглянемо їх по одної:
1. Залучення прямих іноземних інвестицій. Прихильники вільних економічних зон
стверджують, що сучасні об'єкти інфраструктури та активна підтримка державою інвесторів ВЕЗ
в змозі компенсувати несприятливий інвестиційний клімат в країні. Однак реальні показники
не завжди підтверджують цей факт.
Якщо на частку зон в Китаї припадає близько 80% загального обсягу припливу прямих
іноземних інвестиції, то в інших країнах ВЕЗ відіграють незначну роль в залученні інвестицій як
іноземного, так і внутрішнього походження. Наприклад, у Бангладеш така частка складає 15%
за станом на 2011 р., а в Камбодже, де налічується більше 20 ВЕЗ – , тільки 3%.
2. Підвищення рівня занятості завдяки створенню робочих місць. У деяких країнах економічні
зон відіграли велику роль у створенні робочих місць. Серед них, наприклад, у 2010 році в Малайзії
на частку ВЕЗ припадало 32,5% загальної зайнятості. У 2011 році на Філіппінах – 2 відсотки
зайнятості1.
У
Бангладеш
працювало
вісім
малих
традиційних
ВЕЗ-підприємств
з 283 620 робітниками у 2016–17 рр. Понад 2800 компаній Maquiladora, що працюють в ВЕЗ Мексики,
забезпечують 15% зайнятості у виробництві країни2. На Сейшельських островах, Маврикії та
в Об’єднаних Арабських Еміратах доля занятих у ВЕЗ також велика 12, 24 и 25% відповідно. При
цьому емпіричні дані свідчать, що в малих країнах з населенням менше 5 млн осіб (таких, наприклад,
як Маврикій, Сейшельські Острови, Ямайка) економічні зони в більшій мірі сприяють зайнятості, ніж
в великих країнах3.
Але все ж в більшості регіонів світу економічні зони виявилися не в змозі вирішити проблему
безробіття. За даними Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), менш ніж в десяти країнах
економічної зони забезпечує основну частку зайнятості.
3. Підвищення рівня об'єктів експорту. Як по регіонах світу в цілому, так і по окремих країнах,
зокрема, обсяг експорту продукції, виробленої суб’єктами підприємницької діяльності ВЕЗ, досягає
великих обсягів. Так згідно з даними Світового банку на Філіппінах на частку СЕЗ припадає 78,2%
загального обсягу експорту, в Домініканській республіці цей показник складає 77%, Бангладеш –
75.6%, Бахрейні 68,9%, на Шрі-Ланці – 67,1%, в Панамі – 67%, Марокко – 61%4.
Окрім того, аналізуючи світовий досвід можна дійти до висновку, що функціонування вільних
економічних зон дозволяє не тільки підвищити обсяги експорту, але й посприяти його диверсифікації.
Наприклад, як показує тематичне дослідження Світового банку, більшість країн Карибського басейну
і Центральної Америки до створення економічних зон експортували в основному овочі та фрукти.
У Коста-Ріці на початку 1990-х років основними товарами експорту були одяг і текстильні вироби,
1

Montecillo, P. G. (2015). Special economic zone : performance, lessons learned, and implication for zone
development. The Inquirer <https://business.inquirer.net/203800/special-economic-zones-boon-asia-says-adb>
(2019, грудень, 09).
2
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2019). World investment report 2019.
Free economic zones <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf> (2019, грудень, 06).
3
ZN.UA (2020). Головна сторінка <https://zn.ua> (2020, січень, 10).
4
Группа организаций Всемирного банка (2020). Special economic zone : performance, lessons learned,
and implication for zone development <http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/343901468330977533/
Special-economic-zone-performance-lessons-learned-and-implication-for-zone-development> (2020, січень, 07).
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але вже через десять років після створення зон основну його частку становили різні електронні
компоненти, навіть без урахування експорту продукції, що виробляється на заводі Intel, відкритому
в 1997 році в результаті, якщо на початку 1990-х років експорт високотехнологічних товарів
становить 4-6% загального обсягу експорту промислових товарів, то в 1999 р – вже 63,4,
а в 2013 – 43,3%1.
Багато інших країн мали аналогічний позитивний досвід. У Тунісі, наприклад, частка експорту
продукції переробної промисловості, виробленої в зонах, за період 1990-2003 рр. подвоїлася; в Кенії –
збільшилася з 1997-го по 2003 р на 15,8%, до 19,3%; на Філіппінах – зросла з 22% (1995 рік) до 76%
(2003 рік).
4. Досягнення високих темпів економічного зростання. Вільні економічні зони, створені в 19701980роках в Китаї, Сінгапурі, Гонконгу, Тайвані і Південній Кореї, сприяли їх промисловому
розвитку і стрімкого економічного зростання. Республіка Корея, зокрема, є прикладом країни, де
створення зон в 1970-х роках ініціювало початок реформ, спрямованих на структурну перебудову
всієї економіки. Як результат, вже через десять років майже 35% загального обсягу
використовуваного підприємствами-резидентами вільних економічних зон обладнання було
придбано на місцевому рівні. Також в Китаї ВЕЗ не тільки підтримали розвиток
експортоорієнтованого промислового сектора, але і послужили каталізатором радикальних
економічних реформ, згодом поширилися на всю країну (спочатку зони були орієнтовані тільки
на залучення іноземних інвестицій).
Не останню роль у забезпеченні економічного розвитку відіграють вільні економічні зони
«третього покоління» – техніко-впроваджувані зони: технополіси, технопарки, метою створення яких
є вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку мереж національної економіки
шляхом активізації розвитку наукоємного виробництва, впроваджування інноваційних технологій,
комерційного просування результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Перші
технополіси виникли у Сполучених штатах Америки у 60 роках 20 сторіччя та вже к 1973 року
виробляли 1/ 5 всього світового обсягу виробництва засобів обчислювальної техніки. На сьогоднішній
день кількість таких зон в Америці складає 300 одиниць, у Європейському союзі – 600, Японії – 110,
Китаї – 80. Загальна чисельність техніко-впроваджуваних зон у світі перевищує 2500 одиниць.
Результатом діяльності цих зон є поява економічно сприятливих регіонів, а також утворюються тисячі
робочих місць2.
Проте, на відміну від успішного досвіду країн світу є ряд країн, яким не вдалося інтегрувати
ВЕЗ в національні економіки та досягнути великих результатів. Здебільшого це відбувається коли цілі
держави при створенні ВЕЗ не збігаються з існуючими економічними умовами. В такому випадку
навіть встановлений пільговий режим для іноземних інвесторів не зможе компенсувати інших
недоліків створених ВЕЗ. До таких недоліків можна віднести:
– Відсутня належна інфраструктура. Так, наприклад, економічні зони у Домініканській
Республіці хоча і внесли вклад в підвищення рівня зайнятості та розширення експорту, але зазнали
невдачі в налагодженні зв'язків з місцевими виробниками і постачальниками. Через 30 років після
створення першої економічної зони в Домініканській Республіці лише 0,01% витрат, понесених
інвесторами зон, довелося на внутрішніх виробників. Серед причин невдач називають те, що
промислові сектори ніколи не були в фаворі в країні, тому забезпечити інвесторів ВЕЗ засобами
виробництва і напівфабрикатами вони не могли, а ті деякі місцеві виробники, які теоретично були
на це здатні, не відповідали міжнародним стандартам не тільки за ціною і якості, але і за термінами
доставки. Більш того, місцеві виробники самі не були зацікавлені у співпраці з ВЕЗ, оскільки їх і так
задовольняли результати їх операційної діяльності та рівень прибутковості.
До того ж, найуспішніші в світовій практиці економічні зони органічно вбудовані в національну
економіку і тісно інтегровані з глобальними ринками, наприклад, південнокорейські ВЕЗ
відрізняються міцними зв'язками з місцевими постачальниками. Це, в свою чергу, вимагає якісної
інфраструктури і чималих державних витрат на модернізацію доріг, систем електро- і
водопостачання, телекомунікаційних систем, транспорту. Відсутність належного інфраструктурного
забезпечення, навіть при наявності сприятливих економічних умов діяльності, може стати
перешкодою на шляху до успішного розвитку ВЕЗ, як це сталося, зокрема, в Африці: відсутність
Офіційний сайт Світового банку (2020). Головна сторінка <https://www.vsemirnyjbank.org> (2020, січень, 07).
Данилов, Л. В., Голубкин, И. В., Лабудин, М. А. (2017). Третий ежегодный обзор «Технопарки России – 2017».
Москва: Ассоциация кластеров и технопарков, 198.
1
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надійного електропостачання та велику відстань від порту стали причинами невдач багатьох
африканських економічних зон. Тобто далеко не останню роль в успіху ВЕЗ грає її місцезнаходження
і близькість до наземного, повітряного і морського транспорту. Як приклад можна привести
економічну зону в Дакарі (Сенегал), яка зазнала невдачі через високу вартість електроенергії і
відсутність достатньо дешевої робочої сили, але не варто забувати, що зона була розташована далеко
від порту Дакар і ізольована від основних торгових шляхів. Навпаки, успішні експортоорієнтовані
ВЕЗ Китаю створювались на територіях близьких до транспортних вузлів, що виявилось важливим
фактором індустріального успіху країни.
– Відсутні кваліфіковані кадри. У Казахстані, наприклад, де було вирішено розвивати
наукоємні економічні зони, не вистачило для цього власних кваліфікованих кадрів, тому інвесторам
довелося залучати іноземних фахівців, які володіють необхідним обсягом знань, відповідними
технічними та маркетинговими навичками, мають досвід управління проектами. Як результат, частка
економічних зон в загальному обсязі виробництва товарів і послуг в країні залишається мізерною –
0,003%, а кількість новостворених в їх межах робочих місць становить лише 9 тис. (За період
з 2001-го по 2013 р). Інші країни зіткнулися з аналогічними проблемами. Зокрема, в Малайзії
в середині 1990-х років уряд ініціював масштабну програму з реструктуризації економіки (в тому
числі шляхом створення вільних економічних зон), щоб стимулювати структурні зрушення і
підвищити частку продукції з високою часткою доданої вартості. Однак вже до 2000 року – не було
ні зниження, ні будь-якого зростання. Деякі малайзійські вчені відзначають, що не в останню чергу
на це вплинули незбалансованість ринку праці і обмеженість якісних людських ресурсів.
Важливість вищенаведених факторів підтверджує досвід у створенні ВЕЗ Польщі, де наявність
потужного виробничого, інфраструктурного та кадрового потенціалу є одним із сприятливих
факторів для розвитку ВЕЗ на польській території. У період створення територіально-господарських
зон, економіка Польщі вже відрізнялася багатогалузевим характером. Потрібно відзначити, що крім
цього в країні розміщувалися багато замикаючі виробництва технологічної продукції для країн Ради
економічної взаємодопомоги. Досвід створення ВЕЗ на території Польщі виявився порівняно
успішним. За період 1995-2016 рр. функціонування вільних економічних зон в Польщі вдалося
залучити 2 700 інвесторів із загальним обсягом інвестицій в 113,79 млрд. злотих, а також створити
290 тис. робочих місць. Вільними економічними зонами зайнято 18 800 га польських земель1.
Наявність позитивного та негативного світового досвіду створення ВЕЗ дозволяє дійти
до висновків, що самі по собі вільні економічні зони не можуть бути універсальним інструментом
вирішення економічних проблем держави. Саме створення вільної економічної зони не означає
автоматичне зростання економіки. Але може бути одним з інструментів національної економіки, що
використовуються задля залучення іноземних інвестицій, розвитку експорту, створення робочих
місць. В цілому, ВЕЗ повинні бути невід'ємною частиною скоординованої і узгодженої стратегії
економічного розвитку, включаючи повне співробітництво між різними міністерствами та іншими
органами на різних рівнях державного апарату, із ефективною інституціональною та правовою базою.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, приймаючи рішення про
підтримку вільних економічних зон на державному рівні, доцільним було б вивчити причини
позитивного та негативного досвіду створення ВЕЗ в різних регіонах світу. Так, задля створення
сприятливого інвестиційного клімату, окрім встановлення спеціального пільгового режиму доцільно
враховувати і інші фактори такі як наявна інфраструктура та кваліфікована робоча сила, що
відповідають цілям створення конкретної ВЕЗ. До того ж, не менш важливе значення має визначення
мети створення ВЕЗ. Так, в Україні такою метою може бути прискорення розвитку економічно
відсталих регіонів, розвиток пріоритетних секторів економіки, сприяння комерціалізації науковотехнічних розробок та розвитку інноваційних технологій.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
НЕЮ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДЕРЖАВИ
ТА РЕГІОНІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
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TOOLKIT FOR EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY
AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE TRANSITION
OF STATE AND REGIONS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article develops a methodological toolkit for assessing economic security and
the effectiveness of its management for use in the practice of managing the economic security
of higher education institutions. It is based on the developed system of balanced performance
indicators for the functioning of the system of higher education institutions, which became
the basis for calculating the level of economic security by an improved methodological approach
to its evaluation; the original economic-mathematical model of structural type provides, by its
transformation, the definition of the measurement of the effectiveness of economic security
management system of higher education institutions.
Keywords: institutions of higher education, economic security of institutions of higher
education, economic-mathematical model of structural type, factor analysis by the method of
principal components, method of logical modeling.
Постановка проблеми. З урахуванням активізації процесів глобалізації, переходу
до економіки знань та реформування системи вищої освіти проблематика безпеки системи ЗВО,
враховуючи специфічні особливості їх функціонування, набула самостійного й визначального
значення. Дослідження процесів, які спостерігаються у сфері вищої освіти та визначення вагомості
їхнього впливу на ЕБ системи ЗВО, наряду зі виявленням існуючих тенденцій і закономірностей
у проблемній площині, передбачає, у першу чергу, пошук і визначення взаємозв’язку кількісних та
якісних показників й оптимального напряму їх розвитку з використанням засобів і методів економікоматематичного моделювання. Зазначене, повною мірою, вимагає розроблення принципового
інструментарію її оцінювання задля використання у практиці управління економічною безпекою
системи закладів вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Віддаючи належне науковим здобуткам авторів й
незважаючи на наявність великої кількості наукових публікацій (теоретико-методологічні та прикладні
аспекти оцінювання економічної безпеки України: Харазішвілі Ю. М., Сухоруков А. І., Крупельницька Т. П.,
Дронь Є. В.; дослідження та оцінювання потенціалу сталого розвитку (ПСР) держави: Алимов О. М.,
Ладонько Л. С., Лицур І. М., Микитенко В. В., Демешок О. О., Драган І. В., Порохнявий Ю. Б.,
Микитенко Д. О., Шкарлет С. М., Рогов П. Д., Худолей В. Ю., Крейдич І. М., Ільчук Л. І., Корнєєв В. В.,
Шелудько Н. М., Кузьменко Л. М. та багато інших) доцільно зазначити, що в сучасних умовах
за проблематикою статті відсутні комплексні дослідження та єдиний інструментарій оцінювання
економічної безпеки й результативності управління нею в умовах переходу держави та регіонів
до сталого розвитку, що обумовило доцільність проведення даного дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є розроблення прикладного інструментарію оцінювання
економічної безпеки системи закладів вищої освіти та результативності управління нею в умовах
переходу держави та регіонів до сталого розвитку задля використання його у практиці управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Принциповий інструментарій оцінювання
економічної безпеки (ЕБ) системи закладів вищої освіти (ЗВО) розроблено у контексті відповідного
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удосконалення методичного підходу щодо оцінювання-прогнозування ЕБ системи ЗВО, що визнано і
доведено у працях1,2,3,4 враховує особливості функціонування національної системи закладів
вищої освіти в Україні та базується, зокрема, на концептах функціонування виробничо-економічних
систем та національної соціально-економічної системи, просторового розвитку держави та її регіонів,
провадження виробничо-господарської діяльності в Україні в ресурсних обмеженнях.
Відтак, виконання замкнених процедур із оцінювання ЕБ системи ЗВО за дев’ятнадцятьма
етапами їх реалізації рис. 1 покладено автором в основу удосконаленого методичного підходу
до оцінювання результативності управління ЕБ системи ЗВО рис. 2.
За авторським методичним підходом оцінювання ЕБ системи ЗВО здійснено у замкненій
послідовності за дев’ятнадцятьма етапами див. рис. 1.
Враховуючи принципи, концептуальні положення у сфері управління ЕБ системи ЗВО та
узагальнення наукових напрацювань за проблематикою даного дослідження, здійснено визначення
складників її ЕБ за даними Державної служби статистики України, Постанов Кабінету Міністрів України
та Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за якими сформовано табл. 1-4.
На основі складових (Balanced Scorecard) BSC здійснено нормалізацію показників за групами, які,
у подальшому використано при визначенні ЕБ системи ЗВО. У зв’язку з відсутністю еталонних чи
стандартних значень показників оцінювання ЕБ ЗВО базою для порівняння були максимальні (мінімальні)
значення на основі їх відхилення за розмахом варіації, у процесі якої здійснено поділ оціночних
показників на показники-стимулятори (формула 1) та показники-дестимулятори (формула 2):
𝑍𝑖𝑗 =
Zij =

𝑚𝑖𝑛
𝑋𝑖𝑗 −𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥 −𝑋𝑖𝑚𝑖𝑛
Xmax
−Xij
i
Xmax
−Xmin
i
i

;

;

(1)
(2)

де 𝑍𝑖𝑗 – нормалізоване значення і-го показника для j-ї одиниці сукупності, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛; 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚;
n – кількість показників, m – кількість одиниць сукупності; 𝑋𝑖𝑗 – вхідне значення і-го показника
для j-ої одиниці сукупності.
Здійснення факторного аналізу методом головних компонент та розрахунок вагових значень
показників. У процесі проведення факторного аналізу методом головних компонент (використано
статистичний програмний продукт Statistica) перетворено вхідні параметри (показників за групами
у групу нових показників (головних компонент), впорядкованих за величиною їх дисперсії та надалі,
для розрахунку ЕБ системи ЗВО, зокрема, задля оцінювання її інтегрального індексу, побудовано
узагальнюючі індикатори. У зв’язку з тим, що показники ЕБ системи ЗВО є неоднорідними та
з різною силою впливають на інтегральні індикатори, у подальшому, виконано розрахунок ваги
кожного показника (формула 3):
𝑓 𝑚𝑎𝑥 ×𝜕𝐹𝑗

𝑑𝑖𝑗 = ∑ 𝑖 𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑖

×𝜕𝐹𝑗

;

(3)

де 𝑑𝑖𝑗 – вага i-го показника у j-й одиниці сукупності (головної компоненти) m-ї групи
показників ЕБ системи ЗВО, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛; 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚; n – кількість показників, m – кількість груп показників
економічної безпеки системи ЗВО; 𝑓𝑖𝑚𝑎𝑥 – максимальне значення факторного навантаження i-го
показника j-й одиниці сукупності (головної компоненти) m-ї групи показників економічної безпеки
системи ЗВО; 𝜎𝑓𝑗 – частки загальної дисперсії по кожному i-му показнику у j-й одиниці сукупності
(головної компоненти) m-ї групи показників економічної безпеки системи ЗВО.
Бреус, С. В. (2019). Управління економічною безпекою системи вітчизняних закладів вищої освіти :
монографія. Київ : КНУТД, 400.
2
Бреус, С.В. (2018). Розроблення моделі оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти. Фінансовокредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2 (25), 176-182.
3
Денисенко, М. П., Бреус, С. В. (2018). Науково-методичні підходи: доцільність їх використання для
оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти. Економічний вісник Запорізької державної інженерної
академії, 4 (16), 28-32.
4
Бреус, С. В. (2019) Управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти: проблематика
використання ієрархічно-фасетного методу. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 24, 1, 55-63.
1
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1./19. Обґрунтування/уточнення вимог та науково-методичних підходів до оцінювання ЕБ
системи ЗВО
Програмно-цільовий підхід

Ресурсно-функціональний підхід

2. Використання факторно-функціонального підходу (проведення факторного аналізу
з урахуванням поділу вихідних даних на групи за функціональними ознаками)
3. Розроблення інструментарію оцінювання економічної безпеки системи ЗВО
Факторний аналіз

Збалансована система показників

4. Опрацювання порядку і процедур оцінювання економічної безпеки системи ЗВО
з урахуванням класифікаційної системи за ієрархічно-фасетним методом
5. Визначення вихідних даних для оцінювання економічної безпеки
6. Групування показників, сформованих за вихідними даними
7. Нормалізація показників за групами
8. Розподіл показників на стимулятори та дестимулятори залежно від
характеру їх впливу на інтегральний індикатор
9. Проведення нормалізації показників за розмахом варіації
10. Виконання факторного аналізу методом головних компонент
11. Визначення факторних навантажень за групами
12. Розрахунок ваги кожного показника за кожною групою
13. Розрахунок агрегованих показників за групами на основі адитивної згортки
14. Проведення факторного аналізу методом головних компонент
15. Визначення факторних навантажень
16. Розрахунок ваги кожного показника
17. Розрахунок агрегованих показників за групами на основі адитивної
згортки
18. Визначення інтегрального індикатора економічної безпеки системи ЗВО на основі
адитивної згортки
Рис. 1. Етапи формування та використання методичного підходу
щодо оцінювання економічної безпеки системи ЗВО
Розроблено автором
114

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 6 Issue 1 2020

1./7. Обґрунтування/
уточнення/ вимог
до результативності
управління ЕБ
системи ЗВО
6. Визначення вимірів
результативності
управління ЕБ
системи ЗВО

2. Обчислення рівня ЕБ
системи ЗВО
за використання автор.
метод. підходу та нормал.
кільк. значень

5. Побудова й обґрун.
економіко-математичної
моделі структурного типу:
EC_S-PSD–structure

3. Розрахунок узагальн.
інтегрального показника
масштабів ПСР усталеним
методич. підходом
4. Встановлення вагомості
впливу системи ЗВО та
масштабів ПСР на базові
сфери національної
економіки методом
логічного моделювання
(МЛМ)

Рис. 2. Замкнена схема реалізації методичного підходу
щодо оцінювання результативності управління економічною безпекою
системи закладів вищої освіти
Розроблено автором
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Таблиця 1
Вихідні дані для здійснення нормалізації показників
за групою «Фінанси»

Роки

Частка видатків
на вищу освіту
у загальних видатках
зведеного бюджету
на освіту
до ВВП України*
(Ф 1, дестимулятор)

Частка видатків
на вищу освіту
у загальних видатках
зведеного бюджету
на освіту у загальних
видатках зведеного
бюджету*
(Ф 2, дестимулятор)

Частка
вступників
до ЗВО
у загальній
кількості ЗВО
(Ф 3,
стимулятор)

Частка
випускників
з ЗВО
у загальній
кількості ЗВО
(Ф 4,
стимулятор)

Частка
студентів ЗВО
у загальній
кількості ЗВО
(Ф 5,
стимулятор)

2010

0,0223

0,0662

1155,6424

1602,6515

6262,6273

2011

0,0197

0,0639

942,6871

1579,8528

5825,5767

2012

0,0201

0,0596

1047,9873

1599,4304

5602,2500

2013

0,0197

0,0593

1091,9741

1526,5922

5415,1683

2014

0,0179

0,0542

1052,8773

1463,5090

5191,1733

2015

0,0156

0,0455

902,4444

1298,7083

4774,8611

2016

0,0148

0,0422

882,2892

1110,3868

4771,5401

2017

0,013

0,0366

915,0450

1245,3322

4601,9516

Джерело * Розроблено автором. Тут і надалі обґрунтовано та розраховано автором.
Примітка. * Розрахунок здійснено у млн грн.

Таблиця 2
Вихідні дані для здійснення нормалізації показників
за групою «Внутрішні процеси»

Роки

Частка видатків
на вищу освіту у загальних
видатках зведеного бюджету
на освіту у загальній
кількості ЗВО*
(ВП 1, стимулятор)

Частка видатків
на вищу освіту у загальних
видатках зведеного бюджету
на освіту у загальній кількості
студентів ЗВО*
(ВП 2, стимулятор)

Частка обсягу
державного замовлення
(прийому, випуску)
у загальній кількості ЗВО
(ВП 3, дестимулятор)

2010

75,7527

0,0121

1574,0121

2011

81,6552

0,0136

1473,1534

2012

92,8351

0,0161

1591,4905

2013

97,0974

0,0179

1521,233

2014

102,31234

0,0197

1691,5379

2015

107,5757

0,0225

1673,8751

2016

122,7652

0,0257

1266,6794

2017

133,8447

0,0291

1154,5225

Примітка. * Розрахунок здійснено у млн грн.
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Таблиця 3
Вихідні дані для здійснення нормалізації показників
за групою «Студенти»

Роки

Частка
Частка
Частка
Частка
Частка
студентів,
студентів,
Частка
вступників
випускників
студентів,
які навчались
які навчались студентів
до ЗВО
ЗВО
які навчались
за рахунок
за рахунок
у загальній
у обсязі
у обсязі
за рахунок органів
державного
фізичних осіб кількості
державного
державного
державної влади,
бюджету,
у загальній
населення
замовлення
замовлення
юридичних осіб
місцевих бюджетів
кількості
України
(прийому)
(випуску)
у загальній
у загальній
студентів
(С 6,
(С 1,
(С 2,
кількості студентів
кількості студентів
(С 5,
стимулятор)
дестимулятор) дестимулятор)
(С 4, стимулятор)
(С 3, дестимулятор)
стимулятор)

2010

1,446

2,0685

0,3934

0,0041

0,6025

0,0450

2011

1,3441

2,0470

0,4071

0,0046

0,5884

0,0415

2012

1,3271

1,9947

0,4307

0,0036

0,5657

0,0388

2013

1,4537

1,9825

0,4475

0,0047

0,5477

0,0367

2014

1,2601

1,7097

0,4697

0,0071

0,5232

0,0317

2015

1,4658

1,2705

0,4828

0,0069

0,5103

0,0322

2016

1,3339

1,8346

0,4858

0,0067

0,5075

0,0322

2017

1,7524

1,9693

0,4673

0,0052

0,5274

0,0314

Таблиця 4
Вихідні дані для здійснення нормалізації показників
за групою «Навчання і розвиток»
Частка
Частка
Частка
Частка науковоЧастка науково- науково-педагогічних науково-педагогічних аспірантів та
педагогічних
педагогічних
працівників,
працівників,
докторантів
працівників
працівників
що мають науковий що мають науковий у загальній
Роки
у загальній
у загальній кількості ступінь кандидата
ступінь доктора наук
кількості
кількості ЗВО
студентів
наук у загальній
у загальній
студентів
(НР 1, стимулятор) (НР 2, дестимулятор)
кількості ЗВО
кількості ЗВО
(НР 5,
(НР 3, стимулятор)
(НР 4, стимулятор) стимулятор)

2010

432,397

0,069

202,0879

40,5061

0,0145

2011

426,4356

0,0711

205,6963

41,2147

0,0151

2012

433,8987

0,0751

214,1614

43,7532

0,0161

2013

437,6926

0,0808

225,1845

46,178

0,0166

2014

423,0939

0,0815

224,3971

45,7834

0,0173

2015

387,9375

0,0813

210,5139

43,1181

0,0190

2016

383,4669

0,0804

213,4704

45,547

0,0178

2017

372,917

0,0810

211,6159

46,9965

0,0177
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Розрахунок групових індексів та інтегрального індикатора економічної безпеки системи
закладів вищої освіти. Для розрахунку інтегральних індексів ЕБ системи ЗВО за групами показників
використано, незважаючи на рекомендації1, підхід до побудови залежності між інтегральним і
базовими показниками – адитивну згортку, при використанні якої (на відміну від мультиплікативної)
передбачається, що показники лінійно впливають на інтегральні показники в межах групи та
на загальний індикатор; значення інтегральних індикаторів за групами показників та загального
знаходяться в межах [0; 1], що відповідає основній ідеї визначення рівня ЕБ системи ЗВО.
Інтегральний індикатор ЕБ системи ЗВО визначається ієрархічно (відповідно до підходу2)
шляхом розрахунку інтегральних індикаторів за кожною групою (формули 4-7) та інтегрального
індикатора (формула 8):
ІФ = ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖Ф × Ф𝑖 ;
ІВП =
ІС =

∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖ВП

∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖С

× ВП𝑖 ;

× С𝑖 ;

ІНР = ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖НР × НР𝑖 ;

(4)
(5)
(6)
(7)

де, ІФ , ІВП , ІС , ІНР – агрегований показник за групами «Фінанси», «Внутрішні процеси», «Студенти»,
«Навчання і розвиток») в межах [0; 1]; 𝑑𝑖Ф , 𝑑𝑖ВП , 𝑑𝑖С , 𝑑𝑖НР – вага показника, що визначає ступінь внеску
i-го показника в інтегральний індекс складової (групи показників «Фінанси», «Внутрішні процеси»,
«Студенти», «Навчання і розвиток») ЕБ системи ЗВО в межах [0; 1]; Ф𝑖 , ВП𝑖 , С𝑖 , НР𝑖, – нормалізоване
значення i-го показника за групами «Фінанси», «Внутрішні процеси», «Студенти», «Навчання і
розвиток») в межах [0; 1]; 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛, n – кількість показників, що використовуються для оцінювання іго показника в агрегованому показнику (інтегральному індикаторі за групами «Фінанси», «Внутрішні
процеси», «Студенти», «Навчання і розвиток»); показників ЕБ системи ЗВО.
ІІЕБСЗВО = dФ × IФ + dВП × IВП + dС × IС + dНР × IНР

(8)

де, ІІЕБСЗВО – інтегральний індикатор ЕБ системи ЗВО в межах [0; 1]; dФ , dВП , dС , dНР – ваговий
коефіцієнт, що визначає ступінь внеску інтегрального індикатора за групами показників «Фінанси»,
«Внутрішні процеси», «Студенти», «Навчання і розвиток») в інтегральний індекс ЕБ системи ЗВО
в межах [0; 1]; IФ , IВП , IС , IНР , – агреговані показники ЕБ системи ЗВО за групами «Фінанси»,
«Внутрішні процеси», «Студенти», «Навчання і розвиток» в межах [0; 1].
Розраховані відповідно до етапів, наведених на рис. 1, агреговані показники (інтегральні
індикатори) за групами та інтегральний індикатор ЕБ системи ЗВО за ретроспективний період
за роками наведено у табл. 5.
Діапазон характерних значень рівнів ЕБ системи ЗВО прийнято з урахуванням визначених
значень рівнів3: абсолютно небезпечний рівень дорівнює 0; критичний – 0,1-0,2;
небезпечний – 0,21-0,4; незадовільний – 0,41-0,6; задовільний – 0,61-0,8; оптимальний – 0,81-1,0.
З цього: на найнижчому рівні, але небезпечному ЕБ системи ЗВО – знаходилась у 2011 р.
Протягом 2011-2017 рр., незважаючи на певного рівня зміни та трансформації сфери, рівень ЕБ
системи ЗВО – перебував на незадовільному.
Харазішвілі, Ю. М., Сухоруков, А. І., Крупельницька, Т. П. (2013). Щодо вдосконалення методології
інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України: аналітична записка. НІСД
<https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/schodo-vdoskonalennya-metodologii-integralnogoocinyuvannya-rivnya> (2020, лютий, 03).
2
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, 2013 (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України). Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України <http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Metodichni Rekomendatsii>
(2020, лютий, 03).
3
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, 2013 (Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України). Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України <http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Metodichni
Rekomendatsii> (2020, лютий, 03).
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Таблиця 5
Узагальнені інтегральні індикатори за групами та інтегральний індикатор
економічної безпеки системи ЗВО

Роки

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Агрегований
Агрегований
Агрегований
показник
показник за групою
показник
за групою
«Внутрішні
за групою
«Фінанси» (𝐈Ф )
процеси» (𝐈ВП )
«Студенти» (𝐈С )

0,1120
0,0870
0,1007
0,0984
0,0978
0,0843
0,0680
0,0938

0,0175
0,0507
0,0653
0,0932
0,0864
0,1135
0,2170
0,2707

0,1913
0,1714
0,1193
0,1026
0,1120
0,1146
0,0782
0,0547

Агрегований
показник
за групою
«Навчання і
розвиток» (𝐈НР )

Інтегральний
індикатор
економічної безпеки
системи ЗВО
(ІІЕБСЗВО )

0,0928
0,1009
0,1334
0,1458
0,1460
0,1301
0,1373
0,1416

0,4136
0,4100
0,4188
0,4400
0,4422
0,4425
0,5005
0,5608

Побудова моделі економічної безпеки системи закладів вищої освіти. З урахуванням
розрахованих інтегральних індикаторів за групами та інтегрального індикатора ЕБ системи ЗВО
за даними табл. 6 побудовано економіко-математичну модель із урахуванням результатів факторного
аналізу методом головних компонент за допомогою регресійного аналізу на основі множинної
регресії для побудови рівняння. Інтегральні індикатори за групами являються незалежними змінними
(регресорами) та позначені IФ , IВП , IС , IНР , інтегральний індикатор – залежною змінною
(результативною ознакою), позначений 𝑌 = ІІЕБСЗВО . Загальне рівняння регресії матиме такий вигляд
як формула (9).
Y = 0,0020 + 0,9979 × IФ + 1,0001 × IВП + 0,9934 × IС + 0,9926 × IНР

(9)

На основі даних підсумкової статистики можна констатувати: побудована модель оцінювання
ЕБ системи ЗВО є адекватною, про що свідчить її верифікація, за результатами якої між
узагальнюючими чинниками та інтегральним індексом ЕБ системи ЗВО наявний тісний прямий
лінійний зв’язок: множинний коефіцієнт кореляції (R) – 0,999999927, множинний коефіцієнт
детермінації (R2) – 0,999999854, скоригований коефіцієнт детермінації (R2) – 0,99999966, критерій
Фішера (F) більший за критичне значення (4,3) і складає 5152766,25, рівень значущості (p-рівень) –
0,00000000013882609, стандартна похибка оцінки – 0,0000302348752.
Враховуючи, що рівень ЕБ системи ЗВО впливає, відповідним чином, як на масштаби
національного ПСР, так і на трансформацію базових структурних компонент НЕ структури: галузеву,
економіко-технологічну, технічну, інноваційно-інформаційну, організаційно-функціональну,
управлінську, екологічну, соціальну, то для побудови EC_S-PSD–structure economic security –
potential for sustainable development – structure використано прикладний апарат – МЛМ – задля
обчислення коефіцієнтів вагомості впливу (який за розробками1; 2; 3 варіюється в межах
від 0,0 до 1,0, а за сумою впливів обчислюється і його узагальнене значення, яке покладено в основу
Микитенко, В. В., Демешок О. О. (2012). Економічна безпека промисловості: цільовий функціонал та
технології управління. Київ: Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України,
МНТУ ім. академіка Юрія Бугая МОН України, 650.
2
Микитенко, В. В. (2004). Енергоефективність промислового виробництва. НАН України. Київ: Вид-во
Інституту економіки НАН України, 282.
3
Микитенко, В. В., Кузьменко, Л. М. (2015). Формування оціночних і прогнозних концептуально-аналітичних
моделей результативності управління реструктуризацією промисловості. Стратегічні пріоритети розвитку
промислового сектору України: Чернігівський національний технологічний університет. Ніжин: Орхідея,
35-48.
1
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розрахунку коефіцієнту вагомості – має становити на рівні 1,0 за тією чи іншою детермінантою)
розрахованого реального рівня ЕБ системи ЗВО та масштабів потенціалу сталого розвитку.
Саме вказаний, слабко вивчений, зріз соціальної, економічної, духовної, інформаційної,
організаційної, кадрової, інноваційної тощо трансформації національної системи ЗВО, забезпечений
відповідним комплексом управлінських заходів – є мірою досягнення цілі – тобто, визначеним,
за пріоритетом, результатом управління ЕБ в межах системи ЗВО. Ідентифікація вагомості впливу
здійснена за ключовими (бінарними) детермінантами сталого розвитку – рівнем ЕБ системи ЗВО та
масштабами національного потенціалу сталого розвитку обчисленого за методичним підходом,
пропонованим у1; 2; 3, що обґрунтовано, доведено автором та наведено у табл. 6.
Таблиця 6
Ідентифікація вагомості впливу бінарних детермінант сталого розвитку
на базові сфери національної економіки та збалансованість
її функціонування*

галузева

економікотехно-логічна

технічна

іннова-ційноінфомаційна

організаційнофункціональна

управлінська

екологічна

соціальна

Базові сфери і структури національної
економіки
Кількісний
вплив

Рівень ЕБ системи ЗВО

0,7

0,8

0,6

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

6,0

0,55

Масшта-би ПСР

0,8

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,8

0,6

5,1

0,45

Перелік детермінант

Коефіцієнт
вагомості
впливу

Джерело * Визначено та систематизовано автором.
Для економіко-математичної моделі оцінювання результативності управління ЕБ системи
ЗВО – EC_S-PSD–structure (формула 10) прийнято коефіцієнти вагомості, зокрема, для: інтегрального
індексу ЕБ системи ЗВО – 0,55 узагальненого інтегрального показника масштабів потенціалу сталого
розвитку – 0,45:
упр

0,45
EC_S-PSD–structure=РЕБ системи ЗВО = І І0,55
ЕБ × У І ППСР

10

упр

де, РЕБ системи ЗВО – розрахункові виміри результативності управління ЕБ системи ЗВО
ІЕБ – інтегральний індекс ЕБ системи ЗВО значення якого попередньо нормалізовано автором
у відповідності до порогових значень меж узагальненого інтегрального показника – які варіюються
від 0,5 до 4,5 із ваговим коефіцієнтом на рівні 0,55 У І ППСР – узагальнений інтегральний показник
масштабів ПСР із ваговим коефіцієнтом 0,45.
Висновки з проведеного дослідження. На основі узагальнення результатів дослідження слід
зазначити, що використання авторського методичного підходу до оцінювання ЕБ системи ЗВО
(як провідників інновацій та центрів знань): дозволяє провести оцінювання впливу показників на її
рівень; слугувати в якості основи при прийнятті рішень на рівні держави про визначення основних
напрямів розвитку сфери вищої освіти України; сприятиме підвищенню ефективності використання
інструментів державного регулювання у цій сфері. А, подальше корегування вихідних даних для
Алимов, О. М., Ладонько, Л. С., Лицур, І. М., Микитенко, В. В. та ін. (2014). Потенціал сталого розвитку
України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави. Київ: Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України, 520.
2
Алимов, О. М., Микитенко, В. В., Демешок, О. О., Драган, І. В. (2016). Каскади регіональних соціальноекономічних систем: формування та розвиток. Київ: нститут економіки природокористування та сталого
розвитку НАН України, 278.
3
Микитенко, В. В. та інші (2019). Незалежна Україна в координатах сталого розвитку. Чернігів: ЧНТУ, 770.
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прогнозування стану ЕБ системи ЗВО сприятиме: ліквідації розриву зв’язку між освітою наукою та
виробництвом; узгодженню потреб ринку праці, вимог економіки і роботодавців; підвищенню рівня
конкурентоспроможності ЗВО, держави, загалом, і, відповідно, ЕБ системи ЗВО.
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COMPETITIVE POTENTIAL OF BANKS:
ESSENCE AND EVALUATION
The article deals with the essence and assessment of banks' competitiveness. The features of
banking competition are highlighted. The hierarchies of such concepts as "competitiveness",
"competitive advantage", "competitive status", "competitive position" and "competitive
potential" are presented. It is noted that the bank's competitive advantages determine its
exclusive position on the target market compared to its competitors. The competitive potential of
a banking institution is characterized. The current state of domestic banks and their role in
securing the resource status of the economy are analyzed. The directions of increase of
competitiveness which are peculiar to the bank and the banking system are offered.
Keywords: competitiveness, competitive advantage, competitive status, competitive position,
competitive potential.
Постановка проблеми. Сучасне становище банківської системи України і прогнози її розвитку
на найближче майбутнє призводять до усвідомлення актуальності такої характеристики банківської
організації як конкурентоздатність. Всі банки, розробляючи стратегію свого розвитку, шукаючи більш
вигідні умови розміщення коштів, борючись за клієнтів, стежачи за надійністю і фінансовою стійкістю
свого банку, прагнуть, в кінцевому рахунку, до підвищення конкурентоздатності. Такий шлях
розвитку – підвищення конкурентоздатності – є найвірнішим способом досягнення головної мети
існування банку – отримання максимального прибутку при прийнятному рівні ризику. Актуальність
даної теми визначена об'єктивними сучасними умовами життєдіяльності банків, що функціонують
у конкурентному середовищі, коли клієнт має можливість вибору, чиїми послугами йому
користуватися. Дана тема стає тим актуальніше в сучасних умовах, чим ширше стає коло потенційних
клієнтів банків та чим більше з'являється осіб, зацікавлених в оцінці їх конкурентоздатності.
Мета статті. Дослідити сутність та шляхи підвищення конкурентоздатності вітчизняних
банків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково – теоретичні аспекти конкуренції були
розроблені і узагальнені А.Смітом. В наш час питання вивчення проблем конкуренції та
конкурентоздатності також знайшли відображення в наукових працях й інших учених. Однак,
враховуючи специфічні особливості вітчизняної банківської системи в порівнянні з банківськими
системами розвинених країн виникають певні складнощі при застосуванні розроблених методик
оцінки рівня конкуренції в банківській сфері. Отже, виникає необхідність подальшого дослідження
теоретичної спадщини та аналізу досвіду практичної реалізації науково – методичних підходів
до оцінки банківської конкуренції з метою впровадження їх у вітчизняній кредитній системі.
Виклад основного матеріалу. Конкуренція є рушійною силою будь-якої економіки та сфери
бізнесу. Особливо масштабною та виснажливою є конкуренція серед банківського бізнесу. Тенденцію
щодо посилення конкуренції можна побачити і серед банків, які ведуть боротьбу за кожного клієнта
на шляху до панування на ринку банківських послуг. Така боротьба значною мірою визначається
рівнем конкурентоспроможності кожного окремого банку. Саме тому проблема управління
конкурентоспроможністю банку є такою важливою. Банківська конкуренція, що є основною
рушійною силою ринку банківських продуктів, потребує ретельного дослідження сутності. На думку
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Ткачука В.О. банківську конкуренцію необхідно визначити як, суперництво між учасниками ринку
банківських послуг, а він в свою чергу характеризується високим рівнем конкуренції1.
Досліджуючи суть конкурентоспроможності банків необхідно відрізняти класичну
конкуренцію товаровиробників від конкуренції між банківськими установами. Саме тому, доцільно
виділити особливості банківської конкуренції2: об’єктом конкуренції є не товари, а банківські
ресурси, які сформовано банком для здійснення операцій; банк на ринку може виступати, як
продавець, тай як покупець; виробництво і реалізація послуг, що надаються банками, можуть бути
зосереджені в одному банку без залучення зовнішніх каналів збуту; діяльність банків та їх установ
суворо регулюється НБУ; конкурента боротьба відбувається не лише між банками, а й між
банківськими та небанківськими фінансовими установами. Сутність банківської конкуренції
відображається в найбільш важливій характеристиці банківської послуги на ринку –
в її конкурентоспроможності3. Конкурентоспроможність банку є ключовим показником у визначенні
рівня його ефективності. Та, не зважаючи, на важливість даного поняття, серед науковців не існує
єдиного судження, щодо визначення сутності.
З погляду Мірошниченко О.В. рівень конкурентоспроможність банку відображає успішність
його функціонування в процесі набуття, утримання та розширення ринкових позицій, що передбачає
здатність банківської установи забезпечувати відповідність власних послуг запитам споживачів та
протистояти негативному впливу зовнішнього середовища4.
В економічній літературі сутність категорії «конкурентоздатність» розглядається через такі
категорії як «конкурентна перевага», «конкурентний статус», «конкурентна позиція» та
«конкурентний потенціал», що обумовлює необхідність встановлення ієрархії зазначених понять
з метою
визначення
інструментів
оцінки
та
обґрунтування
методів
управління
конкурентоспроможністю банку. Схема ієрархії фундаментальних категорій конкурентоздатності
може бути представлена наступним чином (рис.1).
Рівень конкурентоздатності банків
Конкурентоздатність банківських продуктів
Конкурентоздатність банку
Конкурентна
перевага
Конкурентний
статус

Конкурентна перевага
Внутрішнє
середовище

Конкурентна позиція

Зовнішнє
середовище
Конкурентний статус

Конкурентний потенціал

Рис. 1. Ієрархія сутності категорії «конкурентоздатність»

Крухмаль, О. В., Барановська, О. А. (2014). Конкурентоспроможність банку та банківського продукту:
фактори впливу та оцінка. Збірник Дніпровський державний аграрно-економічний університет Ефективна
економіка, 5, 168.
2
Тігіпко, С. Л. (2005). Конкурентоспроможна банківська система: можливості досягнення та забезпечення
в Україні. Банківська справа (укр.), 2. 63-71.
3
Качурина, А. А., Касьянова, Н. В. (2013). Оценка уровня конкурентоспособности коммерческого банка
на основе системно-динамического подхода. Материалы международной научной конференции
«Столыпинские чтения. Экономика, политика, культура в контексте столыпинских реформ», 47-54.
4
Мірошниченко, О. В. (2009). Методи оцінки конкурентоспроможності банку. Экономика Крыма, 28, 42-47.
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Вважаємо за потрібне з'ясування сутності поняття конкурентоздатності банків досліджувати
в строго логічній послідовності розкриття змісту таких понять, як конкуренція, конкуренція
в банківській сфері, конкурентоздатність банку, конкурентоздатність банківських продуктів, рівень
конкурентоздатності банків.
Конкуренція виступає стимулятором суб’єктів конкурентної боротьби до постійного
вдосконалення, впровадження новітніх розробок в діяльності та орієнтації на потреби зовнішнього
середовища функціонування. В економічній літературі під конкурентними перевагами суб’єкта
господарювання запропоновано розуміти їх більш високі досягнення в обраних напрямах
підприємницької діяльності у порівнянні з досягненнями суперників, що визнані зовнішнім
оточенням даного суб’єкта бізнесу1.
Узагальнення існуючих підходів дозволяє зробити висновок, що у будь-якому випадку
конкурентні переваги представляють собою щось особливе, виняткове, що здатне виокремити
банківську установу на ринку серед конкурентів і забезпечити їй успіх у конкурентній боротьбі.
Конкурентні переваги банку, як і будь якої іншої юридичної особи, проявляються у певних
результатах підприємницької діяльності, а саме: спектрі банківських операцій та послуг, ступені їх
корисності, спроможності задовольняти потреби клієнтів за своїм складом; рівні якості
запропонованих операцій та послуг; рівні обслуговування клієнтів; переліку мінімальних послуг та
рівні їх диверсифікації відповідно до потреб клієнтів; ступені надійності та стійкості банківської
установи; ціновій політиці; масштабності маркетингової політики; зацікавленості банку у клієнтах
тощо2. Розглянуті результати підприємницької діяльності перетворюються на конкурентні переваги
лише у тому випадку, якщо їх рівень буде вищім ніж у прямих або потенційних конкурентів. Різний
рівень конкурентних переваг банку дозволяє визначити окремі конкурентні переваги та систему
конкурентних переваг банку на ринку або певному сегменті ринку. Крім того, конкурентні переваги
банку визначають у загальному підсумку його виняткову позицію на цільовому ринку у порівнянні
з банками-конкурентами. Вчені3,4,5 зазначають, що «передумови досягнення конкурентних переваг
підприємства відбиває поняття «конкурентний статус», який дозволяє визначити способи збереження
конкурентних переваг». У роботах 6,7,8під конкурентним статусом запропоновано розуміти позицію
на ринку чи своєрідний вимірник положення підприємства на ринку. При цьому, конкурентний статус
охоплює не тільки позицію підприємства на ринку, а й ступінь володіння ним визначених
порівняльних переваг. Конкурентний статус визначається конкурентною позицією і є передумовою
досягнення конкурентних переваг суб’єкта конкуренції. У загальному вигляді під конкурентною
позицією розуміють певну позицію суб’єкта господарювання відносно його конкурентів; місце
суб’єкта господарювання на конкретних сегментах ринку зовнішнього середовища стосовно
конкурентів; певне положення підприємства в ринковому сегменті за рахунок більш ефективної
реалізації обраної їм стратегії в порівнянні з підприємствами-конкурентами. Тобто конкурентна
позиція банку на ринку банківських послуг або його окремих сегментах відбиває конкурентні
відносини, а її розмір є результатом конкурентної боротьби і становить основу для подальшого
існування в конкурентному середовищі в наслідок реалізації існуючих конкурентних переваг
у порівнянні з прямими та потенційними конкурентами.
Вчені зазначають, що конкурентний потенціал є необхідною передумовою збереження та
розвитку переваг суб’єкта конкурентної боротьби; наявність необхідних складових конкурентного
Гірченко, Т. Д. (2003). Стратегія конкурентоспроможності банків в умовах активізації розвитку ринку
банківських послуг. Регіональна економіка, 4, 122-127.
2
Медведєв, М. В. (2013). Сутність конкурентоспроможності банку. Управління розвитком, 12, 38-39.
3
Довгань, Ж. (2005). Базельскі стандарти оцінювання адекватності власного капіталу банків. Вісник ТАНГ, 5
(2), 19-34.
4
Примостка, Л. О. (2012). Фінансовий менеджмент банку. Київ: КНЕУ.
5
Андрейчиков, А. В., Андрейчикова О. Ю. (2001). Анализ, синтез, планирование решений в экономике.
Москва: Финансы и статистика.
6
Коломиец, И. В. (2012). Модели оценки конкурентноспособности банка. Управління розвитком, 19 (140), 52-54.
7
Павленко, Л. (2013). Ціноутворення на процентні банківські продукти як основа економічного розвитку та
ефективного функціонування банків. Кременчук: ПП Щербатих.
8
Павленко, Л. Д., Криклій, О. А., Маслак Н. Г. (2012). Оцінка собівартості продукту в системі банківського
ціноутворення. Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного університету, 3 (46),
177-180.
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потенціалу є запорукою досягнення підприємством високих конкурентних позицій. Поняття
«потенціал» виходить з латинського «potentia» – здатність, прихована можливість, яка може
проявитись в певних умовах1. Звичайно під потенціалом підприємницької фірми розуміють
сукупність різноманітних ресурсів, які знаходяться у розпорядженні даної фірми і використовуються
в процесі ділової діяльності. Автори роботи2 зазначають, що «конкурентний потенціал організації
визначається сукупністю параметрів, що характеризують можливість (потенціал) і здатність
організації ефективно функціонувати на ринку у перспективі». Отже, конкурентний потенціал банку
можна охарактеризувати як здатність залучати та розміщувати банківські ресурси внаслідок реалізації
широкого спектру банківських продуктів та послуг на ринку, адекватних потребам споживачів.
Наявний конкурентний потенціал дозволяє банку утримувати стійку конкурентну позицію та
збільшити її в наслідок реалізації конкурентної стратегії протягом визначено періоду часу. Таким
чином, підвищення конкуренції на ринку банківських послуг, яке спостерігається протягом останніх
років в наслідок глобалізації фінансових ринків та експансії іноземного капіталу у банківський
сектор, зумовлює необхідність розв’язання низки завдань.
Сьогодні основу банківської системи складають банки з участю держави в капіталі
(«Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «Приватбанк»), які зайняли в різних сегментах ринку
нішу понад 50%. Зросла питома вага банків з іноземним капіталом, які витримали вимоги НБУ щодо
капіталізації, і українських банків, які втрималися в своїх нішах бізнесу і виконують вимоги
регулятора. Внаслідок переходу ПАТ «Приватбанк» у стовідсоткову власність держави частка
державних банків в структурі банківської системи України значно зросла. На рис. 2 представлена
інформація щодо динаміки зміни кількості банків України з 1 січня 2016 р. по 1 січня 2019 р.
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Рис. 2. Динаміка структури зобов’язань комерційних банків
у 2016-2019 рр.
Протягом 2016-2019 рр. спостерігається скорочення кількості комерційних банків в Україні.
Станом на 01.01.2016 р. кількість функціонуючих банківських установ становила 117 одиниць, а
станом на 01.01.2019 р. лише 77 одиниць, що свідчить про виважену політику НБУ стосовно
очищення банківської системи від неплатоспроможних банківських установ. Схожа тенденція
притаманна банкам з іноземним капіталом, кількість яких станом на 01.01.2016 р. становила
41 одиниць, а станом на 01.01.2019 р. – 37 одиниць. Тенденцію до зростання кількості банків
Медведєв, М. В. (2013). Сутність конкурентоспроможності банку. Управління розвитком, 12, 38-39.
Павленко, Л. Д., Криклій, О. А., Маслак Н. Г. (2012). Оцінка собівартості продукту в системі банківського
ціноутворення. Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного університету, 3 (46),
177-180.
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за аналізований період мають лише банки зі 100 % іноземним капіталом, а саме з 17 банків станом
на 01.01.2016 р. і до 23 банків станом на 01.01.2019 р1.
Приплив іноземного капіталу має позитивний вплив на розвиток національної економіки, проте
цьому повинен слідувати належний контроль з боку НБУ. Зауважимо, що зростання частки
іноземного банківського капіталу сприяє залученню іноземних інвестицій в країну, збільшенню
обсягів кредитування населення, сприяє росту рівня рентабельності банків, зменшенню корупції,
підвищенню гарантування вкладів тощо. Також залучення іноземного капіталу може принести
в країну новітні банківські технології, фінансові продукти, що сприяє підвищенню рівня конкуренції
на ринку банківських послуг. Проте, варто вказати і на негативні сторони присутності значної частки
іноземного капіталу, серед яких основними є труднощі пов’язані із контролем спрямованості
іноземного капіталу, що прибуває в економіку України. Проведення аналізу банківських операцій
на макрорівні необхідне НБУ для вивчення та прогнозування ситуацій на фінансовому та кредитному
ринках країни, стійкості та надійності як банківської системи загалом, так і окремих банків.
На сьогодні прослідковується тенденція пов’язана з незначним припливом депозитів в іноземній та
національній валюті. Частка депозитів, залучених в іноземній валюті, в сукупному клієнтському
портфелі коливається біля позначки в 50%. Джерелами формування банківських ресурсів є
акумуляція грошових коштів юридичних та фізичних осіб, а також власний капітал банків. Для
повного визначення ситуації на фінансовому ринку необхідно розглянути структуру ресурсів даних
банків. У таблиці 1 представлено показники сумарних пасивів комерційних банків України.
Таблиця 1
Сумарні пасиви українських комерційних банків в 2016-2019 рр.

2

Роки

Показники

Темпи зростання (спаду), %

2016

2017

2018

2019

2017/2016

2018/2017

2019/2018

Статутний капітал

222170

414668

495377

465532

86,6

19,4

-6

Зобов’язання банків

1150672

1132515

1172761

1205114

-1,57

3,55

2,75

Кошти суб’єктів
господарювання

318568

369913

403927

406166

16,1

10,9

0,55

Кошти фізичних осіб

402137

437152

478565

508869

8,7

9,5

6,3

Пасиви (всього)

1254385

1256299

1336358

1360764

0,15

6,3

1,8

Як видно з таблиці 1, за період 2016-2019 рр. загальний обсяг пасивів банківських установ
зростає з 1254385 млн грн у 2016 році до 1360764 млн грн станом на 2019 рік. У 2019 році в порівнянні
з 2018 роком загальна сума пасивів зростає на 1,8%, але відбувається спад темпів нарощування
статутного капіталу до 6% при зростанні зобов’язань банків на 2,75%, коштів суб’єктів
господарювання на 0,55%, коштів фізичних осіб на 6,3%.
На рисунку 2 представлено структуру зобов’язань комерційних банків за період 2016-2019 рр.
Як свідчать дані, головним джерелом ресурсів є зобов’язання банків перед вкладниками і
кредиторами, частка яких у середньому становить 85–88% від загального обсягу ресурсів, а решта
припадає на власний капітал вітчизняних банків в період з 2016 р. по 2019 р.
Суттєвий вплив на показники банківської діяльності має облікова ставка НБУ. Так у березні
2015 р. НБУ підняв облікову ставку до 30% для стримування інфляції в країні. Проте дії регулятора
призвели до зменшення можливостей банку виконувати одну з основних функцій – кредитування
економіки, що ще більше посилило економічну кризу в Україні.
Протягом аналізованого періоду облікова ставка НБУ зростала та спадала. У 2015 році даний
показник становив 30 %. В 2016 році тенденція щодо величини облікової ставки Національного банку
України суттєво покращувалася і становила 22 %. Згідно зі статистичними даними НБУ, протягом
Офіційний сайт Національного банку України (2020). Головна сторінка <http://www.bank.gov.ua>
(2020, січень, 12).
2
Там само.
1
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2017 року середня відсоткова ставка знизилися до 14 %. Проте на початку 2018 року спостерігається
тенденція до зростання облікової ставки до позначки 16 %. Станом на 19.07.2019 року облікова ставка
продовжувала зростати до 17 %. Таким чином, попри всі кризові явища, які торкнулися і банківської
системи України, комерційні банки й надалі залишаються фінансовими посередниками
в національній економіці. Активи банків протягом 2016-2019 рр. зростали, проте це не було
зумовлено природнім зростанням, а стало наслідком девальвації національної валюти та погіршенням
економічної ситуації в Україні загалом. Враховуючи ризики зовнішнього середовища, банки
здійснювали дуже обмежену кредитну діяльність. Кредитування реального сектору економіки
залишилося низьким.
Розроблення напрямів підвищення конкурентоспроможності української банківської системи
вимагає вивчення факторів, що визначають і формують конкурентоспроможність окремих банків і
всієї банківської системи. На нашу думку, конкурентоспроможність банківської системи визначається
такими чинниками, як: 1) висока капіталізація та високий рівень достатності капіталу; 2) стійкість
банківської системи до ризиків; 3) ефективність діяльності банків, їх здатність забезпечувати
інвестиціями подальший розвиток економіки; 4) захист прав вкладників коштів, а також вміння
відстоювати національні інтереси в умовах глобалізації фінансових відносин.
Для того щоб визначити рівень конкурентоздатності банку, необхідно провести його оцінку.
Як відомо, метою функціонування будь-якого банку є максимальне задоволення потреб клієнтів
за рахунок залучення для користування банківськими послугами найбільшої кількості споживачів
банківських послуг. Перший напрямок оцінки конкурентоздатності банку – це привабливість банку
для клієнтів. Розглядаючи конкурентоздатність банку, не можна обійти увагою конкурентоздатність
банківських продуктів, оскільки ці два поняття співвідносяться між собою як ціле і частина.
Конкурентні можливості окремого банку залежать від конкурентоздатності вироблених їм послуг,
здатних задовольнити потреби клієнтів, як за ціною, так і за якістю. Для того щоб завоювати їх довіру,
банки повинні забезпечити клієнтам простий доступ до надійної та достовірної інформації про банк,
зокрема за даними про обсяги його чистих активів і доходів. Виходячи з цього, модель довіри
до банку можна представити у такому вигляді1:

T  t1  t2  t3 ,

(1)

де T – ступінь довіри клієнтів до банку;
t1- чисті активи банку;
t2 - стабільність доходів банку;
t2 - якість інформації про банк.
Кожен із зазначених критеріїв дозволяє клієнтам банку оцінити ступінь довіри до установи.
При цьому існує пряма залежність між цими показниками. Довіра до банку зростає при збільшенні
обсягів активів (за мінусом зобов'язань), підвищенні стабільності доходів та якості інформації.
Дослідження довело, що важливу роль у виборі банку для клієнта відіграє ступінь зручності
в процесі його обслуговування. Даний показник можна визначити за такими параметрами:

C  c1  c2  c3  c4  c5 ,

(2)

де C – зручність для клієнта;
c1 – географія ринку банку;
c2 – асортимент послуг банку;
c3 – витрати клієнта для отримання послуги в банку;
c4 – якість наданих послуг;
c5 – якість обслуговування.

Федулова, Л., Ворощук, І. (2011). Управління конкурентоздатністю банків в умовах трансформаційної
економіки. Київ: Науковий Світ.
1
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Збільшення території обслуговування банком та асортименту його послуг, а також підвищення
їх якості, якості обслуговування і оптимізації вартості призводять до зростання привабливості банку
для клієнта. Вважаємо, що на вибір клієнтом банку впливає також надійність фінансово – кредитної
установи. Вона визначається, як:

S

Рсф
Ар



СК
,
А

(3)

де S – ступінь надійності банку для клієнта;
Рсф – сформовані резерви під активні операції банку;
Ар – робочі активи банку;
ВК – власний капітал банку,
А – активи банку.
Чим вище ступінь надійності, тим нижче ризик для клієнта, однак збільшення резервів і
власного капіталу призводить до відволікання коштів з обороту, тим самим банк втрачає частину
потенційного прибутку і знижується прибутковість по депозитах для клієнтів. На
конкурентоздатність банківських продуктів, впливає багато інших показників, таких як реклама,
імідж, рівень обслуговування та інші. Звичайно, вони є вагомими, але визначальними в процесі її
забезпечення є їх якість і ціна. Відповідно до цього, формулу конкурентоздатності можна представити
у такому вигляді:

Cc  p  q  c  s ,

(4)

де 𝐶𝑐 – рівень конкурентоздатності банку для клієнтів,
𝑝 – ціна послуги банку,
𝑞 – якість,
𝑐 – обслуговування,
𝑠 – зручність.
Іншим напрямком оцінки конкурентоздатності банку є позиція банку на банківському ринку. У
ході дослідження нами було з'ясовано, що банківський ринок являє собою сукупність ринків збуту
банківських послуг. Його специфіка полягає в тому, що це дуже складне утворення, яке має дуже
широкі межі та складається з безлічі елементів1.
Успішна діяльність банку пов'язана не тільки зі здатністю професійно будувати свою
внутрішню політику, а й пристосуватися до зовнішніх умов з максимальною для себе користю,
передбачати тенденції розвитку ринку й отримувати конкурентні переваги. Конкурентною перевагою
є стан банку, що дозволяє йому надавати високоякісні послуги та обходити конкурентів.
До конкурентних переваг сьогодні можна віднести наступні: гарний імідж і ділову репутацію;
стійку клієнтуру, високий професіоналізм персоналу; ефективну рекламну та маркетингову діяльність
тощо2 .
Погоджуємося з тими авторами3, які вважають, що формуючи систему показників
конкурентних переваг банку, необхідно вибирати ті, які найбільш точно і об'єктивно характеризують
рівень конкурентних переваг банку на ринку банківських послуг в цілому або його окремих сегментах
і дозволяють відстежити їх зміни в динаміці. Сукупність таких показників формується за критеріями
комплексності, інтегрованості відображення результуючого стану основних причинних взаємодій в їх
кількісних і якісних взаємозв’язках.
Лаврушин, О. И. (2009). Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент).
Москва: Юрист.
2
Койбічук, В. В. (2012). Концептуальна модель конкурентоздатності банку в сучасних умовах. Вісник
Університету банківської справи Національного банку України, 2 (14), 323-329.
3
Пікуш, Ю. П. (2006). Управління конкурентоздатністю банку в умовах фінансової лібералізації. Суми: ДВНЗ
УАБС НБУ.
1
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Висновки. Проведені дослідження підтвердили теоретичну доцільність і практичну значимість
оцінки рівня конкурентоздатності банків, що дозволяє визначити фактори, які формують конкурентні
переваги банків, і на цій основі збільшити частку ринку його прибуток. Запропонована модель може
використовуватися для всебічної оцінки конкурентоздатності банку органами нагляду, банками, їх
клієнтами і тими, хто розв’язує проблеми вибору розміщення грошових коштів. Враховуючи таку
ситуацію, підвищення конкурентоздатності банку потрібно розглядати як тривалий послідовний
процес пошуку і реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, яка здійснюється
відповідно до обраної стратегії довгострокового розвитку з урахуванням змін у зовнішньому
середовищі та власний стан.
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MONITORING OF THE FICTITIOUS ACTIVITY
OF ECONOMIC ENTITIES
The article is devoted to the study of the monitoring of the fictitious activity of economic entities.
Existing approaches to the definition of “monitoring” are considered. The monitoring of the
fictitious activity of economic entities as a direction of control is identified. It is suggested to
understand under the category "monitoring of fictitious activity of economic entities"
the systematic monitoring of economic entities, wich purpose is obtaining shadow economic
benefits, to form information and to identify measures to counteract the illegal activity of legal
entities and entrepreneurs. The stages of monitoring of the fictitious activity of economic entities
are presented and described. The concept of monitoring of the fictitious activity of economic
entities is formulated, which is based on five stages: information gathering, analysis, evaluation,
control, forecasting.
Keywords: fictitious activity of economic entities, monitoring, control, economic security,
shadow economy, shadow economic benefit.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки, який характеризується
високою швидкістю змін, нестабільністю та невизначеністю, важливе значення має ефективна
протидія фіктивній діяльності суб’єктів господарювання. Вагоме значення у боротьбі з цим
негативним явищем є визначення алгоритму проведення моніторингу такої діяльності, що
в подальшому сприятиме більш ефективній протидії фіктивному підприємництву. Адже фіктивна
діяльність становить серйозну небезпеку для розвитку національної господарської системи,
викривлює економічні зв’язки, гальмує наповнення державного бюджету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження науковців з проблем моніторингу
тіньової економіки (З. Варналій1, В. Мандибура2, В. Турчинов3 та ін.) свідчать про відсутність
визнаних методів моніторингу фіктивної діяльності суб’єктів господарювання. Наявні підходи у своїй
більшості присвячені моніторингу економічної безпеки суб’єктів господарювання (Т. Васильців4,
А. Кириєнко5, Н. Подлужна6) та моніторингу економічної безпеки держави (О. Барановський7,
В. Шлемко8, В. Мунтіян9, та ін.). Вагомий вклад у дослідження сутності моніторингу внесли вчені:
Варналій, З. (2006). Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації. Київ: НІСД.
Мандибура, В. О. (1998). Тіньова економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження. Київ:
Парламентське видавництво.
3
Турчинов, О. В. (1996). Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. Київ:
Інститут Росії НАН України.
4
Васильців, Т. (2008). Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення.
Львів: Арал.
5
Кириєнко, А. В. (2000). Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства. Київ: Київський
національний економічний університет.
6
Подлужна, Н. О. (2003). Організація управління економічною безпекою підприємства. Донецьк: Інститут
економіки промисловості НАН України.
7
Барановський, О. І. (2004). Економічна безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення).
Київ. Київський національний економічний університет.
8
Шлемко, В. Т., Бінько, І. Ф. (1997). Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення. Київ: НІСД.
9
Мунтіян, В. І. (1999). Економічна безпека України. Київ: КВІЦ.
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В. Галіцин1, М. Пугачова2, Н. Цопа3 та ін. Однак питання моніторингу фіктивної діяльності суб’єктів
господарювання залишились поза увагою вчених, що актуалізує обрану тематику дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є систематизація теоретико-методичних засад
формування системи моніторингу фіктивної діяльності суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу. Центральною ланкою у комплексі заходів запобігання,
мінімізації та протидії фіктивній діяльності суб’єктів господарювання є процес моніторингу.
Поняття моніторингу не нове в економічній теорії та господарській практиці й прийшло в дані
сфери з екологічних наук. Термін «моніторинг» іншомовного походження (аналог в англійській
мові – Мonitoring, в німецькій лексиці – Monitoring). Щодо етимології цього поняття, то воно
утворене від латинського monitor – той, що контролює, попереджає4.
Щодо моніторингу в економіці, слід звернутися до енциклопедій і словників. Так,
«Економічний енциклопедичний словник» трактує моніторинг як безперервне спостереження і аналіз
діяльності економічних об'єктів5. А. Азріліян визначає моніторинг як спостереження, відстежування,
аналіз, і оцінку діяльності будь-якого явища чи об'єкту6. У «Великому економічному словнику»
моніторинг трактується як спостереження, оцінка і прогноз стану якогось явища чи процесу, аналіз
їхньої діяльності як складова частина управління7. У «Тлумачному словнику економіста» наводиться
наступне визначення моніторингу – це складова управління економічними об’єктами, що полягає
в системному аналізі їхньої діяльності, вивчені стану справ8.
На даний момент не існує загальновизнаного тлумачення терміна "моніторинг", оскільки він
використовується у межах різних сфер науково-практичної діяльності. У найбільш загальному
розумінні моніторинг – це процес спостереження за об’єктом шляхом збору, систематизації,
оброблення та накопичення інформації9.
Наразі існує два основних підходи щодо визначення поняття «моніторинг». Згідно з першим,
моніторинг включає спостереження, оцінку й прогноз стану середовища та є складовою функцією
управління. Представниками даного напряму є В. Галіцин10, С. Гончаров11, Н. Цопа12 та ін.
Прихильники другого підходу, серед яких В. Забродський13, Я. Побурко14, Д. Хан15 та ін. розглядають
моніторинг як один із методів контролю, проте, на їхню думку, контроль є не результатом, а процесом
діяльності, виявлення тенденцій її динаміки. Отже, під моніторинговим мається на увазі не тільки
процес вивчення діяльності, але й контроль результату16.
Галіцин, В. К., Суслов, О. П., Самченко, Н. К. (2013). Концептуальні засади моніторингу. Бізнес Інформ, 9,
330-335.
2
Пугачова, М. В. (2003). Концептуальні основи статистичного моніторингу. Київ: НДІ статистики
Держкомстату України.
3
Цопа, Н. В. (2010). Система моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища промислового підприємства.
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 3 (47),
136-143.
4
Мочерний, С. М. (2001). Економічна енциклопедія. Київ: Академія.
5
Кураков, Л. П. (2005). Экономический энциклопедический словарь. Москва: Вуз и школа.
6
Азрилиян, А. Н. (1997). Большой экономический словарь. Москва: Институт новой экономики.
7
Борисов, А. Б. (2002). Большой экономический словарь. Москва: Книжный мир.
8
Гончаров С. М. (2008). Тлумачний словник економіста. Рівне: НУВГП.
9
Забродский, В. А., Кизим, Н. А. (2000). Диагностика финансовой устойчивости функционирования
производственно-экономических систем. Харьков: Бизнес Информ.
10
Галіцин, В. К., Суслов, О. П., Самченко, Н. К. (2013). Концептуальні засади моніторингу. Бізнес Інформ, 9,
330-335.
11
Гончаров С. М. (2008). Тлумачний словник економіста. Рівне: НУВГП.
12
Цопа, Н. В. (2010). Система моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища промислового підприємства.
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 3 (47),
136-143.
13
Забродский, В. А., Кизим, Н. А. (2000). Диагностика финансовой устойчивости функционирования
производственно-экономических систем. Харьков: Бизнес Информ.
14
Побурко, Я. О. (2006). Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищ розвитку регіону.
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України.
15
Хан, Д. (1997). Планирование и контроль: концепция контроллинга. Москва: Финансы и статистика.
16
Яріш, О. В., Дуда М. О. (2013). Моніторинг як складова управління різними сферами практичної діяльності.
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки, 24, 25-30.
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На нашу думку, моніторинг фіктивної діяльності суб’єктів господарювання є напрямом
контролю, який передбачає систематичне спостереження з метою подальшого виявлення такого роду
діяльності, оскільки вносить деструктивні зміни у економічну систему країни та становить загрозу
економічній безпеці. У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» термін
«контроль» (від англ. «Сontrol», франц. «Сontrolе») визначається як: перевірка або спостереження,
за діяльністю кого-, чого-небудь; облік чого-небудь; нагляд за кимось, чимось1. У ст. 1 Лімської
декларації керівних принципів контролю зазначено, що контроль – не самоціль, а невід’ємна частина
системи регулювання, метою якої є встановлення відхилень від стандартів і порушень принципів
законності, ефективності і економії витрачання матеріальних ресурсів на якомога ранній стадії
з метою прийняття корегуючих заходів, а в окремих випадках, залучення винних до відповідальності,
отримання компенсації за завдану шкоду і здійснення заходів по упередженню або зменшенню таких
порушень у майбутньому2.
У ст. 62 Податкового кодексу України зазначено, що моніторинг виступає одним із способів
здійснення податкового контролю3. У ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» встановлено, що фінансовий моніторинг – це сукупність
заходів, які здійснюються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення державного
фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу4. Наведені законодавчі підходи
до розуміння поняття «моніторинг» дають підстави стверджувати, що моніторинг фіктивної
діяльності суб’єктів господарювання є напрямом контролю.
Моніторингу як явищу притаманні такі основні риси:
– об'єкти моніторингу динамічні та перебувають у постійному розвитку.
Вони залежні від зовнішніх впливів, а це, у свою чергу, може призвести до небажаних змін
у функціонуванні об'єкта спостереження;
– застосування моніторингу передбачає організацію постійного спостереження за об'єктом.
Міра сталості визначається особливостями об’єкта і ресурсними можливостями;
– організація спостереження передбачає добір обґрунтованих показників та індикаторів.
Спостереження здійснюється шляхом безпосереднього виміру чи опису параметрів об’єкта;
– результати моніторингу застосовуються для прогнозу розвитку об’єкта;
– кожна конкретна система моніторингу орієнтована на певного споживача5.
Система моніторингу повинна базуватися на певному алгоритмі його проведення. Зокрема
в спільній роботі В. Степашко, В. Карпова та М. Пугачова загальна методика проведення моніторингу
соціально-економічних процесів подається за такими етапами:
– формування завдання моніторингу певного об’єкта, явища, процесу;
– спостереження за обраними показниками і підготовка статистичної інформації;
– оцінка стану контрольованих процесів на основі змістовного та експертного аналізу;
– попередня обробка статистичних даних з метою усунення пропусків та аномальних значень;
– первинний аналіз даних;
– багатовимірний аналіз даних з метою одержання кількісних та якісних характеристик
зв’язку цільових показників з факторами впливу;
– короткострокове прогнозування контрольованих показників;
Бусел, В. Т. (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Ірпінь: Перун.
Лімська декларація керівних принципів контролю 1977 (Конгресс Международной организации высших
контрольных органов). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001>
(2020, січень, 29).
3
Податковий кодекс, ст. 62, гл. 2., 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2020, січень, 29).
4
Закон Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 2003.
(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18>
(2020, січень, 29).
5
Морозов, А. О., Косолапов, В. Л., Колосов, В. Є. (2002). Інформаційне і аналітичне забезпечення системи
моніторингу. Науково-технічна інформація, 3, 18-23.
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– інтерпретація отриманих результатів1.
Методика зазначених авторів найбільш повно відповідає сутності моніторингу та основним
завданням, які необхідно вирішити при його проведені.
Таким чином, моніторинг економічної діяльності є одним з найважливіших інструментів
організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки країни, починаючи від
підприємств і закінчуючи системами управління регіонів. Моніторинг передбачає організоване
системне спостереження за ходом і характером кількісних і якісних змін досліджуваних економічних
процесів.
Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання – це соціально-економічне явище, яке задіяне
одночасно у двох сферах економіки – тіньовій та легальній. З одного боку, це самостійна діяльність
господарюючого суб'єкта, спрямована на отримання економічної вигоди шляхом порушення
економічних зв'язків господарської системи країни. З іншого – використання різноманітних
фіктивних схем підприємницької діяльності, що дозволяє створювати видимість здійснення
господарських операцій виключно шляхом їх документального оформлення, без реального
здійснення. Тобто, фіктивна діяльність суб’єктів господарювання є формою прояву тіньової
економіки, яка направлена на отримання тіньової економічної вигоди шляхом документарного
супроводження реально не здійснюваної підприємницької діяльності та становить загрозу
економічній безпеці держави2.
Таким чином, розглянувши особливості моніторингу економіки в цілому і її тіньового сектора,
ми розробили наступну концепцію моніторингу фіктивної діяльності суб’єктів господарювання, яка
базується на п’яти основних етапах.
На першому етапі здійснюється збір інформації. Цей етап передбачає виявлення фіктивних
господарських операцій. Відбувається процес збору інформації про поведені фінансово-господарські
операції, а також дані введення бухгалтерського обліку сумнівного підприємства.
Другий етап має назву «Аналіз». Спочатку проводиться аналіз первинної документації.
Здійснюється документальна перевірка шляхом зіставлення відомостей про фінансово-господарські
операції з фактами їх реального здійснення. При визнанні операції фіктивною здійснюється
ідентифікація суб’єктів фіктивної діяльності.
Потім передбачається процес виявлення використаної схеми при здійсненні фіктивної
діяльності суб’єктів господарювання. Методом причинно-наслідкових зв’язків встановлюється
використана фіктивна схема, здійснюється її характеристика, проводиться аналіз управлінських
зв’язків та виявлення її учасників: замовника, організатора та виконавця.
Далі встановлюються податкові зобов’язання перед державою. Будується економічна модель
за участі фіктивного суб’єкта господарювання та держави, за результатами якої здійснюється аналіз
податкових зобов’язань, що виникають у результаті здійснення фіктивної діяльності суб’єктів
господарювання.
Третій етап називається «Оцінка». Спочатку відбувається характеристика отриманої тіньової
економічної вигоди. На основі виявлених економічних зобов’язань здійснюється детальна оцінка
отриманої тіньової економічної вигоди. Потім оцінюються наслідки отримання тіньової економічної
вигоди від фіктивної діяльності суб’єктів господарювання. Припускається ситуація, де фіктивний
суб’єкт заміщується добросовісним суб’єктом господарювання. Це надасть змогу розрахувати прямий
збиток постраждалим суб’єктам економіки.
Четвертий етап «Контроль» передбачає визначення способів відшкодування збитку від
фіктивної діяльності суб’єктів господарювання.
Заключний п’ятий етап «Прогнозування» спрямований на розробку заходів щодо боротьби
з фіктивною діяльністю суб’єктів господарювання шляхом мінімізації факторів, що сприяють
отриманню тіньової економічної вигоди від такого роду діяльності. Здійснюється оцінка ефективності
протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання з метою удосконалення боротьби
з фіктивним підприємством.
Висновки. Отже, підсумовуючи викладене можна зазначити, що моніторинг фіктивної
діяльності суб’єктів господарювання – це систематичне спостереження за суб’єктами
Карпов, В., Пугачева, М., Степашка, В. (2000). Статистичний моніторинг соціально-економічних процесів
як актуальне завдання державної статистики. Статистика України, 2, 33-40.
2
Оніщик, А. В. (2018). Економічна природа фіктивної діяльності суб’єктів господарювання. Держава
та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 3 (102), 40-46.
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господарювання, метою яких є отримання тіньової економічної вигоди, для формування інформації
та визначення заходів щодо протидії незаконній діяльності юридичних та фізичних осіб –
підприємців.
Етапами такого моніторингу є збір інформації, аналіз, оцінка, контроль та прогнозування.
Метою їх є виявлення та нейтралізація фіктивної діяльності суб’єктів господарювання. Вважаємо, що
розроблена методика моніторингу фіктивної діяльності суб’єктів господарювання сприятиме
ефективній протидії фіктивному підприємництву в Україні.
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING
AND ANALYTICAL SYSTEMS
OF BUSINESS ENTITIES
IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE
The author distinguished the accounting and analytical systems which differ by the content of the
accounting and analytical information that is applied in the management of the agricultural entity.
Main tasks of accounting and analytical systems of agricultural entities with taking into
consideration separate groups of information users were characterized. Four groups of factors of
organizing accounting and analytical systems were defined. The effectiveness of the main
accounting and analytical systems’ organization depends on the reliability of accounting and
analytical information and the completeness of the information space formation with a minimal
impact of information asymmetry on the financial security of agricultural enterprises. It is
concluded that the main feature of the organization of accounting and analytical systems of
economic entities in the agricultural sector of the Ukrainian economy is the necessity to take into
account the peculiarities of the life cycle of biological assets as the main objects of such accounting
and analytical systems, the season character of agricultural production and the needs of different
groups of users of accounting and analytical information
Keywords: agrarian sector of economy, accounting and analytical support, accounting and
analytical system, accounting and analytical activity, agricultural enterprise, subject of economic
activity.
Problem statement. According to systematic approach the accounting subsystem shall be considered
as an element of accounting and analytical system. The effectiveness of accounting and analytical systems of
agricultural enterprises is vital for: the reliability of accounting and analytical information, based on which
the business entities make necessary decisions in the agricultural sector of the Ukrainian economy and
completeness of the information space, which is under the minimal influence of information asymmetry
at the agricultural entities.
The current legislation in Ukraine regulates accounting by areas of economic activity. Thus, accounting
performed in agriculture significantly differs from accounting in other sectors of the economy, first of all, the
features of biological assets as objects of accounting and analytical process, their inventory at agricultural
enterprises, cost of the produced and sold agricultural products also the identification of facts of thefts and
notes when writing off tangible assets. This is how issues of organization of their accounting and analytical
systems become actual.
Analysis of the recent publications. For the first time the term "accounting and analytical system"
was introduced into the theory and practice of accounting in the middle of 1990’s1, and since then, all elements
of the accounting and analytics system (accounting, analysis, audit (control) and planning) have been
investigated together2. In particular, the accounting and analytical system is considered in the narrow sense,
as a system of accounting and reporting of any investigated enterprise, depending on the structure of the
system and the specifics of the enterprise, as well as in the broad sense, as general principles and methods
Сайфетдинова, В. В. (2016). Учетно-аналитическая система. Внутрифирменное бюджетирование: актуальные
вопросы теории и практики. Студенческий научный форум <https://scienceforum.ru/2016/article/2016020717>
(2020, January, 15).
2
Будько, О. В. (2013). Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання.
Економічний аналіз, 12 (4), 192-196; Юзва, Р. П. Обліково-аналітична система – інформаційне забезпечення
управління підприємством. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал <http://magazine.faaf.org.ua/oblikovoanalitichna-sistema-informaciyne-zabezpechennya-upravlinnya-pidpriemstvom.html> (2020, січень, 15); Яценко, В. Ф.
(2014) Обліково-аналітична система багато сегментного підприємства: теоретичне обґрунтування й практична
реалізація. Бухгалтерський облік і аудит, 11, 25-37.
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that are universal for different subjects different spheres of economic activity1. Additionally as a result of the
analysis of recent thematic publications, it has been found that the term "accounting and analytical system"
is associated with terms such as "accounting and analytical support" (the process of preparing accounting and
analytical information, as well as the provision of quantity and quality of the latter)2 and "accounting and
analytical activity" (professional activities aimed at meeting the information needs of business entities) 3.
In retrospect, quite interesting is a monographic study of V.E. Shvets4, in which the methodological
foundations of forming accounting and analytical systems of business entities in Ukraine were considered.
Analysis of recent publications has shown that an important problem of creating accounting and
analytical systems in agriculture is their organization, which is necessary for the realization of the goals of
the development of the management system of the entity. Developing organizational frameworks and designs
for such systems will enable timely identification of internal revenue growth reserves by reducing costs and
increasing product profitability.
Purpose. Article is aimed at researching the peculiarities of organization of accounting and analytical
systems of business entities in the agrarian sector of economy of Ukraine.
Research results and discussion. Agro-industrial complexes, agricultural enterprises, farms and other
economic entities in the agricultural sector of the Ukrainian economy, being open systems, use information
flows in economic activity in order to make management decisions. It is important for them to possess
knowledge about their external counterparties and of all internal business processes. The volumes of these
information flows are extremely large and therefore require high quality level of generalization and
concretization. The accounting and analytical system, which generates appropriate information is aimed at
fulfilling these tasks.
Such information concretizes the specific areas of accounting of an agricultural entity, such as:
accounting of biological assets, wages, land lease and taxation, inventory, agricultural machinery, etc.
Additionally, accounting information includes a control subsystem to ensure the objectivity, reliability and
efficiency of the agricultural accounting system. Accounting and analytical information is applied in
management as well as in planning and forecasting of the agricultural entity’s further activity.
Along with internal purposes, the accounting and analytical information is intended for decisionmaking by the management of a business entity in the agricultural sector of the economy. Besides this, the
most of accounting and analytical information contains data on recognized expenses, as well as the cost of
production and sales of agricultural products used to determine the amount of tax payments. It follows that
the integration of all the above mentioned elements of the accounting and analytical system according to their
functional correlation is mandatory, but the classification (typology) of the agricultural accounting system by
type – is relative, because it is based on the leading functional aspects. Therefore, it is possible to organize
such basic accounting and analytical systems, such as operational, tactical and strategic, which differ from
each other by the content of accounting and analytical information, which is used in the management of an
agricultural enterprise.
Hence in order to create an effective accounting and analytical system it is necessary to specify
the main tasks, including:
– formation of an accounting and analytical system of preservation and movement of assets
of an agricultural enterprise;
– monitoring the ownership of property and determining the level of responsibility of contractors
within the accounting and analytical system;
Сайфетдинова, В. В. (2016). Учетно-аналитическая система. Внутрифирменное бюджетирование: актуальные
вопросы теории и практики. <https://scienceforum.ru/2016/article/2016020717> (2020, January, 15).
2
Вольська, В. В. (2012). Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської
діяльності аграрних підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу, 3 (24), 83-88; Титенко, Л. В. (2017). Напрями формування концептуальної моделі обліковоаналітичного забезпечення системи стратегічного управління. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Економіка і менеджмент, 28, 234-238; Штангрет, А. М. (2015). Процес здійснення обліковоаналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Наукові записки Української
академії друкарства. Економічні науки, 2, 15-22.
3
Тринька, Л. Я. (2014). Обліково-аналітична діяльність суб’єктів господарювання: сутність та складові. Вчені
записки університету КРОК. Економіка, 36, 181-188.
4
Швець, В. Є. (2010) Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні. Львів:
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 448.
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– ensuring the proper level of efficiency of management of an agricultural enterprise;
– monitoring the legal and socio-economic consequences of business operations in the reporting
period.
Moreover, Table 1 shows typical tasks of accounting and analytical systems of agricultural entities by
individual groups of users of information – shareholders and managers of the enterprise, accountants,
agronomists and zoo technicians, economists and financiers, mechanics. In particular, the organization of an
operational accounting and analytical system of business entities in the agrarian sector of the economy shall
enable one to solve the problems of identifying deviations, establishing their causes, distributing
responsibilities and prompt decision-making in order to eliminate the deviations found in the accounting1.
In turn, the tactical accounting and analytical system of the agricultural entity involves the analysis of
agricultural resources expenditures by composition and structure, comparative evaluation of past and current
data, assessment of planned tasks, factor analysis of detected deviations, as well as control over the use of
agricultural enterprise resources. Organization of a tactical accounting and analytical system allows to
determine management decisions based on the total results of the agricultural entity's activity during the
reporting periods, as well as to diagnose the financial status of the latter in order to prevent bankruptcy risks2.
At the same time, the main tasks of organizing a strategic accounting and analytical system of economic
entities in the agricultural sector of the economy is to provide opportunities to make choice concerning an
indicator of their activity that affects the value of costs, an adequate mathematical function, as well as the
method of forecasting the costs of resources of the agricultural entity3. The organization of strategic
accounting and analytical system increases the efficiency of agricultural activity aimed at achieving strategic
development goals, increases flexibility of management of the agricultural enterprise, and also provides
information basis for making strategic decisions. Thus, the organization of strategic accounting and analytical
system by combining strategic accounting and management reporting, analysis and control (audit) gives an
opportunity to register, analyze the strategic indicators of the agricultural entity, monitor them, track and
eliminate deviations, as well as search the most optimal strategic decisions4.
It should be noted that in the process of organizing an accounting and analytical system of an
agricultural enterprise, one shall apply the criterion of comparability of expected benefits in order to manage
the latter with the costs of its management, as well as to estimate the value of the accounting and analytical
system to achieve the purpose of the agricultural enterprise. In addition, the efficiency of the organization of
accounting and analytical systems for each economic entity in the agricultural sector will depend on five
groups of factors: organizational, methodical, methodological, technological and sectoral5.
The group of organizational factors of accounting efficiency and analytical systems of an agricultural
enterprise encompasses forms of accounting, accounting’s organization and the procedure of control (audit)
by the subject of economic activity in the agricultural sector, etc. Increasing the control (audit) is determined
by the volume of agricultural activity, the area of rented and used agricultural land and the number of staff,
necessitates the complex character of the accounting and analytical systems’ organization.
In turn, special factors that are used in accounting, analysis and control (audit) are important factors in
organizing the accounting and analytical systems of an agricultural entity, depending on the legal form
chosen. These are the elements of accounting method, accounting procedures, comprehensive methods of
analysis and evaluation of agricultural enterprise development, control (audit) methods, etc. It should be noted
that agricultural entities in Ukraine operate on the basis of state and private property, the development
Нещадина, Г. И. (2001) Учетно-аналитическая система управления затратами в малых предприятиях:
диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук. Москва: Московский
государственный университет коммерции, 218.
2
Нещадина, Г. И. (2001) Учетно-аналитическая система управления затратами в малых предприятиях:
диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук. Москва: Московский
государственный университет коммерции, 218.
3
Ibid.
4
Цыганова, И. Ю. (2013) Стратегическая управленческая учетно-аналитическая система: строение и
необходимость создания. Международный бухгалтерский учет, 40, 38-44.
5
Будько, О. В. (2013). Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання.
Економічний аналіз, 12 (4), 192-196; Рябенко, Л. М. (2015) Особливості обліково-аналітичного забезпечення
стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Науковий вісник Херсонського
державного університету, 12 (3), 207-212.
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Table 1
Typical tasks of agricultural accounting entities in the context of groups
of users of information [based on sources1]
Accounting and analytical information

Users of
information

Operative

1
1

2
Shareholders
and managers
of the
enterprise

3
Collecting, storing and
converting the data needed
to solve production problems
of any complexity

4
Control of the spent
resources
of the enterprise, the
size and formation
of its capital

2

Accountants

Collection, storage,
processing of accounting
data, creating information
about personnel changes;
payroll; registration
of all payment documents,
accounting for the costs
of biological transformation

3

Agronomists
and zoo
technicians

4

Economists
and
financiers

Monitoring of the current
state of biological
transformations; decision
making and analysis
of actions’ results
Conversion accounting data
about biological
transformations, which are
necessary to meet the
financial and economic
challenges of maintaining
food demand stability
Keeping track
of vehicle availability and
movement

Rational distribution
of working time;
automatization
of calculation
of holidays, sick
leaves; adherence
to the procedure
for calculating and
paying taxes
Conducting analysis
of seed and fertilizer
costs; formation soil
testing reporting

Improving
the efficiency
of enterprise
management taking
into account the season
character of production
process
The automation
of the accounting shall
be conducted
in accordance with
current legislation;
evaluates the activity
of an enterprise engaged
in agricultural survey
organization
Yield forecast for crop
and livestock, and
observance of crop
rotation

Analysis and planning
of enterprise activity;
determining the cost of
production; preparing
financial reports in
accordance with
applicable laws
Minimization of labor
costs for the operation
of vehicles

Enterprise cost
management; budgeting;
cash flow forecast;
rationalization of the
system of financial flows
in view of the season
character of production
Estimated consumption
of fuel and lube oil and
spare parts

No.

5

Mechanics

Tactic

Strategic
5

of which is an incentive to find progressive methods of accounting for agricultural assets and sources of their
formation2. It is necessary to highlight that the partial decentralization of the accounting and analytical system
of the agricultural entity is evidenced by differences in accounting, analysis and control (audit) in the subject,
research methods and scope.
GS GROUP (2020). Облік у сільському господарстві: презентація <http://gs-group.pro/1s-oblk-v-slskomugospodarstv-uk.html> (2020, January, 15); Рябенко, Л. М. (2015). Особливості обліково-аналітичного
забезпечення стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Науковий вісник
Херсонського державного університету, 12 (3), 207-212; Нещадина, Г. И. (2001) Учетно-аналитическая
система управления затратами в малых предприятиях: диссертация на получение научной степени кандидата
экономических наук. Москва: Московский государственный университет коммерции, 218.
2
Мельник, К. П. (2016). Особливості бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах. Східна
Європа: економіка, бізнес та управління, 4 (04), 396-399.
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Methodological factors of organization of accounting and analytical systems of the subject
of agricultural activity are the concepts and directions of development of accounting, analysis and control
(audit). For example, the concept of organization and operation of an accounting and analytical system of an
agricultural enterprise may involve the use of procedural and regulatory methods of expenses accounting in
determining the cost of agricultural products. For the purposes of planning and control the activities of
structural units of an agricultural entity, the method of accounting by responsibility centers may be applied,
whereas the method of calculating direct costs with the possibility of break-even analysis is used for
the preparation of internal reporting1.
The technical and technological factors of organization of accounting and analytical systems
of a business entity in the agricultural sector of the economy include the set of modern, measures, methods,
tools and techniques, used to conduct the process of accounting, analysis and control (audit). These are the
stages of processing accounting and analytical information, software etc2. Today, in most agricultural entities
in Ukraine, partially decentralized accounting and analytical systems are automated owing to information
technologies developed by specialized research institutes or programs created as so-called add-ons based on
Accent, BAS software. Enterprise "," 1C: Enterprise ", etc.
Sectoral factors of organization of accounting and analytical systems of a subject of economic
activity in the agrarian sector of the economy include stable demand for agricultural products,
dependence of the performance of economic activity on the fertility of agricultural lands and natural and
climatic conditions, seasonality of agricultural production with the use of living organisms, the products
of vital activity of which are interdependent and volatility in world agricultural prices 3. Thus, the uneven
use of resources, long time limits for agricultural production, irregular sales and revenue from its sale
causes not only the imbalance of input and output cash flows, but also the uneven intensity of document
turnover, and, consequently, the dependence of the volumes of information in the accounting and
analytical system, from the seasonality of agricultural production. Besides this, biological assets, which
are identified, authentically evaluated and controlled by the accounting and analytical system on different
stages of their transformation grow or degenerate, produce or reproduce new biological assets and their
products of vital activity.
Therefore, the effective functioning of an organized accounting and analytical system of an agricultural
entity will facilitate the development and implementation of effective decisions aimed at achieving financial
and economic sustainability, as well as increasing the level of competitiveness of agro-industrial complexes,
agricultural enterprises, farms and other agricultural entities in Ukraine.
Conclusions. Among the peculiarities of the organization of accounting and analytical systems of
business entities in the agrarian sector of the Ukrainian economy it is necessary to highlight the necessity to
take into account the peculiarities of the life cycle of biological assets as the main objects of such accounting
and analytical systems, the season character of agricultural production and the needs of different groups of
users of accounting and analytical information.
The organizational components of the formation (creation) of accounting and analytical systems
in agriculture are the applied methods, principles, rules of conducting, as well as procedures of all elements
of the accounting and analytical system, which provide opportunities for solving topical problems of
information support of the agricultural enterprise management and any specialists in the field of agriculture,
and determine the synergy effect from its organization in the course of creating information flows, which
is necessary for managing agricultural enterprise. At the same time, each accounting and analytical system
of agricultural entities remains exceptionally unique in view of the diversity of their legal forms
of economic activity, as well as the correlation of the performance of the main branches of agriculture
in Ukraine.
Prospects for further research are the development of a mechanism for organizing accounting and
analytical systems of agricultural entities in Ukraine.

Довжик, О. О. (2012) Порівняння методів калькулювання та обліку витрат в сільськогосподарському
виробництві. Технологічний аудит та резерви виробництва, 2, 26-31.
2
Будько, О. В. (2013). Формування цілісної обліково-аналітичної системи суб’єктів господарювання.
Економічний аналіз, 12 (4), 192-196.
3
Рябенко, Л. М. (2015) Особливості обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління
сільськогосподарськими підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету, 12 (3),
207-212.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОРЕЛЯЦІЙНОРЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Elena Skopova
Sumy National Agrarian University, Ukraine

APPLICATION OF CORRELATION-REGRESSION
ANALYSIS FOR MODELING AND FORECASTING FINANCIAL
PROVISION OF THE REPRODUCTION OF NATURAL
RESOURCES IN THE AGRARIAN INDUSTRY
In this article, the author considers the possibility of using correlation-regression analysis
for modeling and forecasting of financial support for the reproduction of natural resources in the
agrarian sphere of Sumy region. The dynamics and structure of environmental taxes paid
by agricultural enterprises for 2012-2018 are analyzed. There has been a significant increase
in environmental tax for waste disposal in designated areas in 2018. Correlation analysis is carried
out and the main factors influencing the size of environmental taxes are determined, namely:
gross value added, number of agricultural enterprises and animals, non-current assets
of enterprises. The forecast of environmental tax revenues for the period from 2019 to 2023 using
the regression model is constructed.
Keywords: environmental tax, correlation, regression equation, model.
Постановка проблеми. В ході раніше проведених досліджень нами було виявлено, що одним
із основних джерел фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів виступають екологічні
податки. Тому питання їх моделювання з метою подальшого прогнозування є досить актуальним,
особливо в аграрній сфері.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженням проблем та аналізу екологічного
оподаткування в Україні займались наступні вітчизняні науковці, як: Найденко О.Є., Нікітішин А.О.,
Яковенко К.А., Сучек С., Черненко Н.О. та інші.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка економічної моделі прогнозування
екологічних податків до 2023 року, що сплачують сільськогосподарські підприємства Сумської
області.
Виклад основного матеріалу. Сумська область знаходиться на північному сході України та
простягається на 23,8 тис км2, що складає 3,9% території держави1. В області значно розвинута
промисловість та сільське господарство.
Сільськогосподарські підприємства починаючи з 2011 року сплачують до бюджету екологічний
податок. Зупинимось більш детально на його структурі (рис.1).
За даними рис. 1 до складу екологічного податку входять податки за розміщення відходів
у спеціально відведених місцях, за викиди у водні об’єкти та за викиди у атмосферне повітря.
Протягом аналізованого періоду найбільша питома вага у складі екологічних податків належала
до 2018 року екологічному податку за викиди у атмосферне повітря. У 2018 році ситуація різко
змінилась на користь екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях.
Що можна пояснити змінами у законодавстві в розділі ставок оподаткування та коригуючих
коефіцієнтів за даним видом податку.
Головне управління статистики у Сумській області (2019). Статистичний щорічник Сумської області
за 2018 рік. Суми, 21.
1
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Рис. 1. Динаміка та структура екологічного податку,
сплаченого сільськогосподарськими підприємствами Сумської області
за 2012-2018 роки
Так, відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України1 з 1 січня 2018 року ставки
за скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку було збільшено у 1,5 рази.
Екологічний податок за розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення
забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку за розміщення відходів
у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах зросли у 3 рази. Окрім того, змінами
передбачено використання коефіцієнта до податкових ставок, який залежить від місця розміщення
відходів. Так, за розміщення відходів у межах населеного пункту або на відстані менше 3 км
коефіцієнт становить 3, а якщо відходи розміщено на відстані від 3 км і більше – 1.
Логічно-теоретичним шляхом нами обрано наступні факторні ознаки, які, на нашу думку,
впливають на результативну ознаку – розмір екологічних податків, що сплачують
сільськогосподарські підприємства Сумської області (таблиця 1).
З метою визначення ступеню та характеру взаємозв’язків між вищезазначеними факторами, які
впливають на зміну розміру екологічних податків, побудуємо матрицю парних кореляцій.
Як зазначає Гаркавий В.К.2 прямий зв’язок між заданими параметрами присутній, коли
коефіцієнт кореляції коливається від 0 до +1 і зворотній зв’язок – від 0 до – 1. Чим ближчий цей
коефіцієнт до ± 1, тим щільніший зв’язок спостерігається між результативною та факторними
параметрами. Якщо коефіцієнт кореляції r < 0,3 зв’язок відсутній, при r = 0,3 – 0,5 спостерігається
слабкий зв’язок. При r = 0,5 – 0,7 – середній і при r> 0,7 – щільний.

Лист про адміністрування у 2018 році екологічного податку, 2018 (ДФС України) Офіційний портал
Державної фіскальної служби України <http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/
72713.html> (2020, січень, 29).
2
Горкавий, В. К. (1994). Статистика. Київ. Вища школа, 165.
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Таблиця 1

Екологічні платежі (Y)

Валова додана вартість (X1)

Фінансовий результат
до оподаткування (X2)

Капітальні інвестиції та
поточні витрати
на природоохоронні заходи
(X3)

Кількість
сільськогосподарських
підприємств (X4)

Площа
сільськогосподарських угідь
(X5)

Кількість
сільськогосподарських
тварин (X6)

Необоротні активи (X7)

Вихідні дані для кореляційного аналізу

2012

275,6

3565

1011,6

3999,1

344

1739,1

382,7

2400

2013

307,9

4375

294,1

6647,3

339

1739,1

385

2874,6

2014

566,3

6002

766,5

7946

341

1698,5

351,3

3718,2

2015

498,8

9525

5030,5

17966,9

342

1698

331,6

5990,7

2016

1332

11399

4252,1

9949,6

337

1697,5

326,4

7700,3

2017

1554,8

12596

3887,5

16372,4

327

1697,5

311,5

9557,3

2018

7853

14885*

3989,1

15812,3

320

1695

306,3

11340

– за відсутності офіційних даних у Статистичному щорічнику Сумської області дані
прогнозовано автором за допомогою функцій «ТЕНДЕНЦИЯ» та «ПРЕДСКАЗ» MS Excel
Джерело: систематизовано автором за даними1
*

У наступній таблиці побудуємо матрицю парних кореляцій для результативної ознаки Y
та факторних ознак X1 – X7.
Показник Х1 – це валова додана вартість сільськогосподарських підприємств Сумської області,
Х2 – фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, Х3 – капітальні інвестиції та поточні витрати
на природоохоронні заходи, Х4 – кількість сільськогосподарських підприємств Сумської області,
Х5 – площа сільськогосподарських угідь, Х6 – кількість сільськогосподарських тварин
та Х7 – необоротні активи підприємств.
За даними таблиці 2 можемо сказати, що слабкий зв'язок спостерігається між екологічними
податками та фінансовими результатами до оподаткування підприємств, капітальними інвестиціями
та поточними витратами на природоохоронні заходи, площею сільськогосподарських угідь, так як
коефіцієнти кореляції за цими факторними ознаками знаходяться в межах від 0,3 до 0,5.
Кількість сільськогосподарських тварин має середній зв'язок із розміром екологічних податків,
коефіцієнт кореляції в межах 0,5 – 0,7. Окрім того за даною факторною ознакою спостерігається
зворотній зв'язок із результативною ознакою.
Валова додана вартість, кількість сільськогосподарських підприємств та вартість необоротних
активів мають щільний зв'язок із результативною ознакою, так як значення кореляційних коефіцієнтів
цих факторних ознак мають значення більше 0,7.
Позначені кореляції є значущими при p <0,05. Таким чином, для подальшого розрахунку ми
залишаємо показник валової доданої вартості, кількості сільськогосподарських тварин
та підприємств, необоротних активів, що належать цим підприємствам.
На рис. 2 схематично зображено ступінь кореляційних зв’язків між результативною та
факторними параметрами. Прямий щільний зв'язок позначено між факторною та результативною
ознакою позначено прямою, а зворотній – штрихованою.
Головне управління статистики у Сумській області (2019). Статистичний щорічник Сумської області
за 2018 рік. Суми.
1
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Таблиця 2

Валова додана вартість (X1)

Фінансовий результат
до оподаткування (X2)

Капітальні інвестиції та
поточні витрати
на природоохоронні заходи
(X3)

Кількість
сільськогосподарських
підприємств (X4)

Площа
сільськогосподарських угідь
(X5)

Кількість
сільськогосподарських
тварин (X6)

Необоротні активи (X7)

Екологічні платежі (Y)

Матриця парних кореляцій

X1

1,00000

0,83554

0,81697

-0,83672

-0,80363

-0,97050

0,99055

0,72757

X2

0,83554

1,00000

0,85798

-0,43988

-0,73829

-0,84827

0,77536

0,38181

X3

0,81697

0,85798

1,00000

-0,58062

-0,75358

-0,85179

0,78122

0,45037

X4

-0,83672

-0,43988

-0,58062

1,00000

0,48703

0,74540

-0,89754

-0,86694

X5

-0,80363

-0,73829

-0,75358

0,48703

1,00000

0,90893

-0,74142

-0,41868

X6

-0,97050

-0,84827

-0,85179

0,74540

0,90893

1,00000

-0,94608

-0,62094

X7

0,99055

0,77536

0,78122

-0,89755

-0,74142

-0,94608

1,00000

0,77211

Y

0,72757

0,38181

0,45037

-0,86694

-0,41868

-0,62094

0,77211

1,00000

p=0,064

p=0,398

p=0,311

p=0,012

p=0,350

p=0,137

p=0,042

ВАЛОВА ДОДАНА
ВАРТІСТЬ

КІЛЬКІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ

0
,7276
ЕКОЛОГІЧНІ
ПОДАТКИ
0,8669

0,6209

КІЛЬКІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТВАРИН

0
,7721
НЕОБОРОТНІ
АКТИВИ

Рис. 2. Кореляційний зв'язок між результативною та факторними ознаками
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За допомогою інструменту аналізу Регресія в MS Excel нами було побудовано наступні таблиці.
Таблиця 3
Регресійна статистика за показником «Екологічні платежі»
Показник

Значення

Множинний R

0,888301

R-квадрат

0,789079

Нормативний R – квадрат

0,367236

Стандартна помилка розрахунку

2170,63

Спостереження

7

За даними таблиці 3 коефіцієнт кореляції R становить 0,888301, що свідчить про щільний
зв’язок між заданими параметрами. Коефіцієнт детермінації (R-квадрат) становить 78,9%, що
свідчить про те, що практично 80% варіації екологічних податків пояснюються відібраними раніше
факторами, а 20% – іншими, не врахованими у моделі..
Таблиця 4
Дисперсійний аналіз
df

SS

MS

F

Значимість F

Регресія

4

35253554,79

8813389

1,870552546

0,3774

Залишок

2

9423299,781

4711650

Разом

6

44676854,57

Так як, коефіцієнти множинної регресії та детермінації мають високі значення, дана залежність
є закономірною.
Адекватність запропонованої моделі перевіримо за допомогою F-критерію Фішера. Так як,
значимість F = 0,3774, що менше 0,5, дану модель можна визнати адекватною. Відповідно її
результати є реальними і значимими.
У наступній таблиці розглянемо підсумкові дані моделі, а саме: коефіцієнти b, стандартну
помилку, критерій Стьюдента та p-значення.
Таблиця 5
Підсумок регресії для залежної змінної: Екологічні платежі (Y)
Коефіцієнти

Стандартна
помилка

t – критерій
Стьюдента

p-значення

114324,8

180624,3

0,632942

0,59148983

1,74

3,2

0,547954

0,63871

Кількість сільськогосподарських
підприємств (X2)

-400,0

465,6

-0,85918

0,48077757

Кількість сільськогосподарських
тварин (X3)

54,6

133,0

0,410797

0,721052874

Необоротні активи (X4)

-2,0

4,6

-0,43136

0,708252807

Екологічні платежі (Y)
Валова додана вартість (X1)

З метою оцінки значущості складових рівняння множинної регресії застосовується критерій
Стьюдента. За даними таблиці 5 значення t – критерія Стьюдента для результативного та факторних
параметрів рівняння регресії мають рівновеликі значення.
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Другий стовпчик таблиці 5 містить значення коефіцієнтів b, тому рівняння регресії матиме
наступний вигляд:
Y = 114324,8 + 1,74 * Х1 – 400,0 * Х2 + 54,6 * Х3 – 2,0 * Х4

Название оси

Визначений коефіцієнт регресії свідчить про те, що за умови зростання валової доданої вартості
на 1 млн. грн розмір екологічних податків зросте на 1 740 грн. за умови збільшення кількості
сільськогосподарських підприємств на 1 екологічні податки зменшяться на 400 тис. грн. кількість
сільськогосподарських тварин має прямий вплив на розмір екологічних податків і відповідно
до рівняння регресії можна сказати, що при збільшенні поголів’я сільськогосподарських тварин
на 1 тис. голів, екологічні податки зростуть на 54,6 тис. грн. Необоротні активи мають зворотній
вплив на розмір екологічних податків: при збільшенні суми необоротних активів на 1 млн. грн розмір
екологічних податків зменшиться на 2,0 тис. грн.
Наступним кроком прослідкуємо основні тенденції зміни факторних показників
за аналізований період (рис. 3-6).

20000
18000
y = 1992,8x - 4E+06
16000
R² = 0,9801
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Название оси

Рис. 3. Валова додана вартість сільськогосподарських підприємств
2012-2018 роки

350
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340
335
y = -3,5714x + 7532,1
R² = 0,7576
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325
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315
2010
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Рис. 4. Кількість сільськогосподарських підприємств Сумської області
у 2012 – 2018 роках
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Рис. 5. Кількість сільськогосподарських тварин 2012 – 2018 роки
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Рис. 6. Необоротні активи сільськогосподарських підприємств
2012-2018 роки
За даними рис. 3 валова додана вартість у сільському господарстві має загалу тенденцію
до приросту, що є позитивним та достовірним на 98% (значення R2 = 0,9801). Кількість же
сільськогосподарських підприємств поступово скорочується, як і кількість сільськогосподарських
тварин. Таким чином, в обох випадках маємо спадну лінійну функцію. Щодо вартості необоротних
активів, то можна стверджувати про тенденцію до зростання, що можна пояснити двома причинами.
Або відбувається поступове оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських
підприємств Сумської області, або просто проводиться регулярна їх дооцінка.
На основі розглянутих тенденцій в MS Excel за допомогою функції ПРЕДСКАЗ визначимо
значення факторних показників від Х1 до Х4. Значення ж результативного показника визначимо
виходячи із рівняння регресії, побудованого нами.
Отримані результати наведено у таблиці 6.
За результатами таблиці 6 можемо сказати, що валова додана вартість сільськогосподарських
підприємств Сумської області за прогнозом у 2023 році в порівнянні з 2019 роком зросте на 8,0 млрд
грн. Необоротні активи на 6309,7 млн. грн. а кількість сільськогосподарських тварин та підприємств
скоротиться відповідно на 57,3 тис. голів та 14 господарюючих суб’єктів.
За даними рис. 7 можна зробити висновок про те, що розмір екологічних податків у 2019 році
зменшиться у порівнянні із 2018 на 2252,1 тис. грн. що можна пояснити впливом
Наступні роки до 2023 розмір екологічних податків матиме тенденцію до приросту, що складе
у 2023 році у порівнянні з 2019 роком 3,8 млн грн.
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Таблиця 6
Прогноз надходжень екологічних платежів
Екологічні
платежі
(Y)

Валова
додана
вартість
(X1)

Кількість
аграрних
підприємств
(X2)

Кількість
сільськогосподарських
тварин (X3)

Необоротні
активи
(X4)

2019

5600,9

16878

321

284,8

12535,5

2020

6560,0

18871

318

270,5

14112,9

2021

7519,2

20864

314

256,2

15690,3

2022

8478,3

22856

311

241,8

17267,7

2023

9437,4

24849

307

227,5

18845,2
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Рис. 7. Екологічні податки сільськогосподарських підприємств Сумської області
за 2012-2023 роки
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, в ході проведеного
дослідження було виявлено зміну структури екологічних податків, що сплачено
сільськогосподарськими підприємствами Сумської області. З 2018 року найбільша питома вага
належить екологічному податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях. Дана зміна
пояснюється змінами у податковому законодавстві щодо ставок екологічного податку та коригуючих
коефіцієнтів.
В результаті проведеного кореляційно-регресійного аналізу екологічних податків, як основного
джерела фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері Сумської
області, від обраних факторів (валова додана вартість, кількість сільськогосподарських підприємств
та тварин, необоротні активи підприємств), було виявлено основні кореляційні зв’язки та побудовано
достовірну регресійну модель.
В подальшому бачимо за необхідне продовжити дослідження в напрямку використання
за цільовим призначення сум екологічних податків, що надійшли до бюджетів різних рівнів
за аналізований період.
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
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STRATEGIC ANALYSIS AS THE BASIS FOR PROJECT
MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
The article is devoted to the study of theoretical and methodical foundations of strategic analysis
as a basis for managing enterprise development projects. It is stated that strategic analysis is a
crucial stage of enterprise strategic management. Emphasis is placed on defining strategic analysis
as a systematic study. It is noted that it is advisable to take into account both high- and low-impact
factors when conducting a strategic analysis. It is determined that the main criterion for the
systematization of factors affecting the enterprise economic activity and its development is their
belonging to the entity external or internal environment. It is suggested to use a number of other
criteria to take into account the various characteristics of the influencing factors. The contextual
diagram of strategic analysis is presented.
Keywords: analysis, strategic analysis, management, project, project management,
development, enterprise.
Постановка проблеми. Умови перехідної вітчизняної економіки, глобалізаційні процеси,
кризові явища є джерелом нестабільності, невизначеності та ризику, наявність яких визначає
необхідність аналізу їхніх проявів та врахування впливів в господарській діяльності підприємств.
Однією з умов виживання та здійснення успішної діяльності суб’єктами господарювання є їхній
розвиток. Задля реалізації планів щодо розвитку підприємства керівництвом все частіше
застосовується проектне управління (англ. Project Management) або управління через проекти. В
межах управління проектами проводиться проектний аналіз, що дозволяє визначити, оцінити
різноманітні чинники та їхній вплив на результативність проекту. Враховуючи те, що управління
проектами є складовою системи управління підприємством, одним із інструментів стратегічного
управління, важливим є визначення сутності стратегічного аналізу, інших теоретичних та методичних
аспектів його проведення через важливість його результатів в даному контексті. На увагу також
заслуговує деталізація взаємодії аналізів, що проводяться в межах стратегічного та проектного
управління.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є опрацювання теоретичних та методичних
засад стратегічного аналізу господарської діяльності підприємства як базису для управління
проектами його розвитку. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
визначити сутність стратегічного аналізу; розглянути критерії систематизації чинників зовнішнього
та внутрішнього середовищ підприємства, що впливають на його розвиток; навести методи
стратегічного аналізу задля формування його інструментарію; встановити взаємозв’язок
стратегічного аналізу з проектним аналізом, управлінням проектами підприємства загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Численні праці фахівців та науковців, які розглядали
різноманітні аспекти стратегічного аналізу, зокрема чинники впливу на господарську діяльність
підприємства та його розвиток, визначають актуальність та важливість проблематики. Василенко А.В.
досліджує управління сталим розвитком підприємств1. Колектив авторів визначає стратегічні

Василенко, А. В. (2005). Менеджмент устойчивого развития предприятий. Киев: Центр учебной
литературы.
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напрями розвитку підприємств поліграфічної галузі, видавничої діяльності і книготоргівлі1. Квасній
Л.Г. та Щербан О.Я. аналізують чинники впливу на розвиток підприємств туристичної галузі2.
Кривов’язюк І.В. досліджує сутність та класифікаційні підходи до видової характеристики
стратегічних можливостей підприємства3. Леонтюк-Мельник О.В. розглядає економетричне
моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства4. Райко Д.В. та Цейтлін
Л.М. приділили увагу систематизації чинників впливу на розвиток промислового підприємства5.
Шурпенкова Р.К. розглядає сутність та значення стратегічного аналізу як складової процесу
управління підприємством6. Приділено увагу й визначенню особливостей та проблемних аспектів
інноваційного розвитку підприємств в Україні за умов Індустрії 4.07.
Опис основного матеріалу дослідження. Забезпечення розвитку підприємств в першу чергу
відбувається через стратегічне управління ним. В контексті стратегічного управління керівництво
намагається визначити та розробити оптимальну стратегію функціонування підприємства,
забезпечивши довгостроковий успіх господарської діяльності.
Важливими аспектами стратегічного управління розвитком є стратегічний аналіз,
прогнозування, а також використання такого інструментарію як управління проектами задля
досягнення мети господарської діяльності підприємства. Стратегічний аналіз покликаний визначити,
проаналізувати та оцінити вплив різноманітних чинників на господарську діяльність підприємств
задля формування оптимальної стратегії. Отримана за результатами аналізу інформація
використовується також з метою нейтралізації чи принаймні мінімізації негативного впливу чинників
та максимізації позитивного.
На думку Райковської І.Т., сьогодні не існує єдиного підходу щодо трактування сутності
стратегічного аналізу, його завдань, об’єктів та етапів, а також однозначно не визначено його предмет
та інструментарій8. Однак, на нашу думку, такий висновок мав місце через те, що фахівці, науковці,
висловлюючись щодо сутності терміну «стратегічний аналіз», наводять одну чи декілька окремих
його характеристик. Такий підхід може вводити в оману, хоча сутність стратегічного аналізу
ідентифікована та загальновідома. Як зазначає Шурпенкова Р.К.9 зарубіжні вчені, зокрема Бетц Ф.
(Betz F.)10, визначають стратегічний аналіз в якості попереднього етапу стратегічного вибору, що
містить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Стратегічний аналіз підприємства визначатимемо як системне дослідження господарської
діяльності підприємства. В межах дослідження проводиться аналіз чинників як зовнішнього, так і
внутрішнього середовищ суб’єкта господарювання. Головна мета стратегічного аналізу – отримання
максимально повної інформації щодо умов функціонування підприємства задля проведення стратегічного
прогнозування. Зауважимо, що жодним чином не можна ігнорувати ті чинники, що на перший погляд
здаються не суттєвими, оскільки може мати місце посилення їхнього впливу в складній системі, якою є
соціально-економічна система. Результати стратегічного аналізу та прогнозування, що є складовими
стратегічного планування, є основною для формування стратегії підприємства. Визначивши основні
характеристики стратегічного аналізу, сформуємо його контекстну діаграму (рис. 1).
Ганжуров, Ю. С. (ред.). (2015). Стратегічні напрями розвитку підприємств поліграфічної галузі, видавничої
діяльності і книготоргівлі. Київ.
2
Квасній, Л. Г., Щербан, О. Я., Федишин, В. В. (2018). Аналіз та оцінка чинників впливу на розвиток
підприємств туристичної індустрії Прикарпаття. Вісник соціально-економічних досліджень, 1 (65), 87-94.
3
Кривов’язюк, І. В., Стрільчук, Р. М. (2016). Сутність та класифікаційні підходи до видової характеристики
стратегічних можливостей підприємства. Економічний форум, 4, 150-157.
4
Леонтюк-Мельник, О. В., Захарчук, Д. В. (2016). Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування
основної діяльності підприємства. Галицький економічний вісник, 2, 164-171.
5
Райко, Д. В., Цейтлін, Л. М. (2015). Чинники впливу на розвиток промислового підприємства. Маркетинг і
менеджмент інновацій, 3, 149-159.
6
Шурпенкова, Р. К. (2015). Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством. Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України, 2 (112), 96-99.
7
Занора, В. О. (2019). Інноваційний розвиток підприємств в Україні: особливості та проблемні аспекти
за умов Індустрії 4.0. Вісник Черкаського університету. Економічні науки, 2, 27-33.
8
Райковська, І. Т. (2017). Зміст стратегічного аналізу в сучасному ринковому середовищі. Международный
научный журнал Интернаука, 1, 73-39.
9
Шурпенкова, Р. К. (2015). Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством. Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України, 2 (112), 96-99.
10
Betz, F. (2002). Strategic Business Models. Engineering Management Journal, 1(14), 24-34.
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Рис. 1. Контекстна діаграма стратегічного аналізу
Джерело: сформовано автором.
На вході стратегічного аналізу – інформація про зовнішнє та внутрішнє середовища, на виході –
опрацьована інформація. Інформація на вході має характеризуватися першочергово актуальністю,
достовірністю та повнотою, інформація на виході – адекватністю та об’єктивністю. В якості вимог
до проведення стратегічного аналізу можуть мати місце положення про його проведення або
методика, методи, способи та моделі, що мають бути використані в процесі аналізу. Основні ресурси
для проведення – фахівці зі стратегічного аналізу, наприклад, аналітики, а також необхідне програмне
забезпечення. В якості ресурсів також можуть бути зазначені матеріальні, фінансові, технічні.
Райко Д.В. та Цейтлін Л.М.1, посилаючись на Василенко А.В.2, наводять таку класифікацію
чинників розвитку12:
1) чинники макросередовища (політико-правові, економічні, соціально-демографічні,
технологічні) і чинники мікросередовища (підприємство, споживачі, постачальники, посередники,
конкуренти);
2) чинники явного (економічні, юридичні й організаційні) і чинники латентного впливу (неявні,
приховані чинники, що виникають унаслідок впливу явних чинників при неефективній системі
управління, зокрема при конфлікті інтересів керуючої і керованої підсистем).
За результатами аналізу можемо зробити висновок, що чинники найчастіше систематизуються
з використанням одного критерію, а саме приналежності до зовнішнього та внутрішнього
середовищ3456. Однак мають місце також й класифікації, що враховують інші критерії. Важливою
характеристикою чинників є їхня керованість. За критерієм керованості чинники можуть бути як
керовані, так і некеровані. Отже, на нашу думку, варто їх систематизувати в кожному окремому
випадку, використовуючи різноманітні, важливі з точки зору управлінців критерії. Такий підхід
дозволить збільшити ймовірність отримання достовірнішої інформації щодо їхнього впливу
на господарську діяльність підприємства за рахунок врахування важливих характеристик чинників.
Райко, Д. В., Цейтлін, Л. М. (2015). Чинники впливу на розвиток промислового підприємства. Маркетинг і
менеджмент інновацій, 3, 149-159.
2
Василенко, А. В. (2005). Менеджмент устойчивого развития предприятий. Киев: Центр учебной
литературы.
3
Василенко, А. В. (2005). Менеджмент устойчивого развития предприятий. Киев: Центр учебной
литературы.
4
Кривов’язюк, І. В., Стрільчук, Р. М. (2016). Сутність та класифікаційні підходи до видової характеристики
стратегічних можливостей підприємства. Економічний форум, 4, 150-157.
5
Райко, Д. В., Цейтлін, Л. М. (2015). Чинники впливу на розвиток промислового підприємства. Маркетинг і
менеджмент інновацій, 3, 149-159.
6
Побережна, Н. М. (2016). Чинники інноваційного розвитку сучасного підприємства. Інформаційні
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2016) : тези доповідей 24-ї міжнародної
науково-практичної конференції (Харків, 18-20 травня 2016 р.), 3, 255.
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На думку колективу авторів, серед чинників, що є дестабілізуючими стосовно розвитку
підприємств в Україні, такі, а саме1: складна економічна ситуація в країні; військові події на Сході
країни; нестабільність фінансової системи; зменшення припливу іноземного капіталу; відсутність
чітко прописаних законів, орієнтованих на перспективу; занепад сфери виробництва матеріальних
благ; низький рівень заробітної плати працівників; зростання податкового тягаря для фізичних осібпідприємців; недостатність фінансування нововведень та інновацій у різних сферах підприємницької
діяльності та інші.
Сакун Л.М.2, посилаючись на Касича А.О.3, наводить такі чинники, що стримують розвиток
машинобудівних підприємств: нестача власних коштів (83,0% обстежених підприємств); недостатня
фінансова підтримка держави (56,6%); висока вартість нововведень (55,9%); високий ступінь ризику
(38,9%), недосконалість нормативно-правової бази (37,7%), довгий строк окупності інновацій
(34,6%); складний фінансовий стан замовників (31,7%), недостатня інформаційна підтримка (19,5%),
низький рівень кооперації (18,5%), нестача інформації про ринки збуту (18,3%), недостатній рівень
кваліфікації персоналу (17,2%), відсутність попиту на інноваційну продукцію (16%), несприйняття
працівниками нововведень (14,5%).
Погоджуємось з Побережною Н.М., яка зазначає, що кризові явища у фінансово-господарській
діяльності підприємств в умовах сьогодення визначають значущість таких питань як формування
інноваційно-інвестиційної моделі розбудови країни та розвитку, зокрема інноваційного, підприємств4.
Не дивлячись на наявність численних наукових досліджень щодо виявлення чинників, що
впливають на діяльність підприємств, такими питаннями, що потребують подальшого опрацювання,
є: узагальнення чинників; систематизація чинників; визначення причинно-наслідкових зв’язків;
проведення аналізу взаємного впливу. Наведені завдання мають виконуватись в межах стратегічного
аналізу.
З метою визначення та врахування впливу численних чинників на функціонування
підприємства застосовуються різноманітні методи. Методи стратегічного аналізу, як й інших
прикладних економічних дисциплін, базуються на певній сукупності загальнонаукових і власних
(прикладних) методичних прийомів. У стратегічному аналізі використовується низка
загальнонаукових прийомів: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, спостереження, порівняння,
моделювання, абстрагування, конкретизація, системний аналіз, оцінка, класифікація та ін. Окрім
загальнонаукових методичних прийомів у процесі проведення стратегічного аналізу виникає
необхідність застосування різних прикладних прийомів5.
Загалом усі методи стратегічного аналізу поділяють на три групи: статистичні; математичні;
спеціальні. Також їх розрізняють за середовищем: макросередовище; мікросередовище (рис. 2)6.
Однак є й комплексні методи, під час використання яких аналізуються як чинники внутрішнього
середовища, так і зовнішнього.
Методика стратегічного аналізу передбачає застосування різноманітного методичного
інструментарію, а саме таких методів та прийомів: дослідницько-аналітичні, евристичні, складання
профілю середовища, факторні, методи сценаріїв розвитку, визначення стратегічних позицій бізнесу
(моделі «BCG» (Boston Consulting Group), «GE/McKinsey» (General Electric/McKinsey), матриці
«Hofer/Schendel», матриці «ADL/LC» (Arthur D. Little/Life Cycle) та інші), експертні оцінки,
моделювання, прогнозування, порівняння, функціонально-вартісний аналіз, SWOT-аналіз, PESTаналіз, аналіз LOTS, PIMS-аналіз тощо12.
Квасній, Л. Г., Щербан, О. Я., Федишин, В. В. (2018). Аналіз та оцінка чинників впливу на розвиток
підприємств туристичної індустрії Прикарпаття. Вісник соціально-економічних досліджень, 1 (65), 87-94.
2
Сакун, Л. М. (2017). Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі України.
Економічний вісник, 3, 119-127.
3
Касич, А. О., Канунікова, К. О. (2016). Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та
шляхи вирішення. Інвестиції: практика та досвід, 22, 21-24.
4
Побережна, Н. М. (2016). Чинники інноваційного розвитку сучасного підприємства. Інформаційні
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2016) : тези доповідей 24-ї міжнародної
науково-практичної конференції (Харків, 18-20 травня 2016 р.), 3, 255.
5
Ганжуров, Ю. С. (ред). (2015). Стратегічні напрями розвитку підприємств поліграфічної галузі, видавничої
діяльності і книготоргівлі. Київ.
6
Шурпенкова, Р. К. (2015). Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством. Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України, 2 (112), 96-99.
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Рис. 2. Методи стратегічного аналізу
Джерело: сформовано автором на основі12.
Задля наочності представимо SWOT та PEST аналізи у вигляді причинно-наслідкових діаграм
(рис. 3).
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Рис. 3. Інтерпретація SWOT та PEST аналізів
за допомогою причинно-наслідкової діаграми (а) – SWOT; б) – PEST)
Джерело: сформовано автором.
Використання того чи іншого методу, моделі, прийому стратегічного аналізу визначається
поставленими перед ним завданнями. Здебільшого використовуються комплексні методики, що
містять декілька методів, моделей, прийомів. Такий підхід до стратегічного аналізу має як переваги,
так і недоліки. Для реалізації він потребуватиме більше ресурсів, однак забезпечуватиме розгорнутий
аналіз.
Результати стратегічного аналізу є підґрунтям для стратегічного прогнозування розвитку
підприємства. Прогноз – передбачення напрямів і тенденцій розвитку процесу, об’єкта або явища.
Головна мета прогнозів – виявити процеси розвитку явищ та передбачити розвиток подій
у майбутньому, а також побудова моделі найімовірнішого майбутнього стану. Прогнозування –
процес формування прогнозу про розвиток об’єкта на основі вивчення тенденцій його розвитку1.
Чинники, що аналізуються, доцільно інтерпретувати в якості ризиків, а саме можливостей чи
небезпек, що можуть позитивно, нейтрально або ж негативно вплинути на діяльність підприємства.
У той же час варто звернути увагу й на обмеження стратегічного аналізу, проблемні аспекти його
проведення, тобто на ймовірність отримання за його результатами некоректних, помилкових,
недостовірних даних, таких, що не відповідатимуть реальному стану господарської діяльності
підприємства.
Найбільш типовими методами стратегічного прогнозування є2: метод експертних оцінок; метод
кореляційного моделювання; метод оптимізаційного моделювання; метод багатофакторного
економіко-математичного моделювання; розрахунково-аналітичний метод; методи обробки
Леонтюк-Мельник, О. В., Захарчук, Д. В. (2016). Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування
основної діяльності підприємства. Галицький економічний вісник, 2, 164-171.
2
Нестор, О. Ю. (2015). Фінансове прогнозування як складова стратегічного фінансового планування суб’єкта
господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету, 12, 170-173.
1
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просторових, часових і просторово-часових сукупностей; методи ситуаційного аналізу
та прогнозування.
В більшості випадків отримана за результатами проведення стратегічного аналізу інформація є
вхідною для проектного аналізу. Однак можуть мати місце й ситуації, коли проектний аналіз
проводиться одночасно зі стратегічним. Результати аналізу проектів підприємства в подальшому
використовуються задля уточнення даних, отриманих за допомогою стратегічного аналізу.
Взаємозв’язок стратегічного та проектного аналізів є важливим через вплив отриманої інформації
на корегування стратегії підприємства.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, розглянувши теоретичні та
методичні засади стратегічного аналізу як підґрунтя управління проектами розвитку підприємства,
можемо зробити висновок, що категорія «стратегічний аналіз» визначається зарубіжними вченими
в якості багатоетапного дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ. У той же час
вітчизняні фахівці, надаючи їй визначення, акцентують увагу на окремих характеристиках
стратегічного аналізу, що призводить до плутанини щодо розуміння його сутності серед фахівців та
науковців.
Задля врахування впливу чинників на господарську діяльність підприємств, їхній розвиток
необхідним є стратегічний аналіз численних та різноманітних аспектів функціонування суб’єкта
господарювання.
В якості критеріїв щодо класифікації чинників впливу на розвиток підприємства науковці та
фахівці найчастіше використовують їх приналежність до внутрішнього чи зовнішнього середовищ.
Однак через доцільність врахування різних характеристик чинників впливу варто застосовувати й
інші критерії для їхньої систематизації.
Стратегічний аналіз є одним із основних елементів стратегічного управління, що визначає
стратегію діяльності підприємства. Саме результати стратегічного аналізу є основою для прийняття
рішень щодо подальшого функціонування підприємства та його розвитку в тому чи іншому напрямі.
Методи стратегічного аналізу традиційно поділяють на три основні групи, а саме: статистичні,
математичні та спеціальні. Спеціальні методи призначені для застосування саме під час проведення
стратегічного аналізу.
Важливою складовою управління проектами є проектний аналіз. Вхідними даними для його
проведення є також дані, отримані за результатами стратегічного аналізу. Отже можемо говорити про,
по-перше, тісний зв’язок між стратегічним та проектним аналізами, по-друге, про важливість
отримання достовірних результатів стратегічного аналізу, оскільки вони є основою для проектного
у тому випадку, коли підприємство використовує методологію управління господарською діяльністю
через проекти.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОРТФЕЛЯ ТА РИЗИК
Lyudmila Dobrynina
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THE EFFICIENCY OF INVESTMENT
PORTFOLIO AND RISK
The most common methodological approaches to risk determination in the world practice are
analyzed, their main advantages and disadvantages are highlighted. Risk groups and their impact
on the formation of an effective enterprise portfolio are investigated. The problems that arise
when choosing an investment object are considered. It is substantiated that the choice
of the optimal method of risk assessment is recommended to be made on the basis of peculiarities
of a particular market situation and a specific investment object. The value of risk on the
effectiveness of the investment portfolio has been proved. The ways of increase of efficiency
of management of the investment portfolio of the enterprise are presented.
Keywords: investment attractiveness, portfolio efficiency, investment portfolio, risks of the
investment portfolio, risk management.
Постановка проблеми. Для успішної роботи підприємству необхідно ефективно проводити
інвестиційну діяльність. Інвестиційна діяльність підприємства вимагає мобілізації значних
фінансових ресурсів, тому підприємство має певні завдання такі як, пошук ресурсів, вибір об’єкта
в який найдоцільніше вкласти кошти, при цьому досягти оптимального поєднання можливого
ризику і прогнозованого доходу маючи за мету пошук найбільш оптимального та ефективного
методу управління інвестиційним портфелем підприємства. Існуючі теорії дають можливість
створити портфель максимальної ефективності, тобто максимізувати прибуток при фіксованому
ризику, або створити портфель мінімального ризику, що дозволяє мінімізувати ризик вкладення при
заданому рівні прибутковості. Узагальненням цих двох завдань є багатокритеріальна задача
оптимізації, що полягає в отриманні максимального доходу при мінімальному ризику. Вкрай
важливо дослідити складові ризику які необхідно враховувати в процесі формування ефективного
інвестиційного портфеля.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми розвитку портфельної
теорії присвячені роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених: М.В. Чинєнов розглянув поняття
інвестиційного портфеля; Інші вітчизняні та зарубіжні вчені: В.Г. Антонов, О.Г. Бондаренко,
А.О. Булка, А.М. Вачегін, В.В. Кожушко, Е.П. Мажаренко, В.В. Маслєніков, Е.А. Рузієва,
Л.Г. Скамай у своїх роботах зосередили увагу як на проблемі оцінки, так і на проблемі управління
ризиками інвестиційного портфеля.
Специфіку та механізм управління інвестиційним портфелем, включаючи види та
інструментарій реалізації інвестиційної стратегії, розглядають у своїх працях такі вчені:
В. В. Бочарова, О. Д. Вовчак, О. Коваленко, Б. Л. Луціва, Т. В. Майорова, Л. П. М. Рушишко,
В.П. Савчук та ін. Проблеми ризику та невизначеності докладно досліджувалися вченими:
С.В. Беренс, М.Т. Бирман, М.А. Лимитовским, А.В. Мертенс, А. А. Пересадою та іншими.
Постановка завдання. Незважаючи на достатньо велику кількість наукових досліджень,
присвячених питанню управління інвестиційним портфелем підприємства, відкритою ланкою
досліджень залишаються методи управління ризиком та шляхи його оптимізації, підвищення
ефективності управління інвестиційним портфелем підприємства.
Мета статті. Метою цієї роботи є з’ясування впливу ризику на ефективність інвестиційного
портфеля підприємства.
Виклад основного матеріалу. Нестабільність сучасного підприємництва, що призводить
до підвищеного ризику при інвестуванні, недостатність інформації щодо ринкової ситуації, особливо
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на сьогоднішній день, суттєвий вплив на ринкову ситуацію політичної кон’юнктури обумовлюють
актуальність пошуку найбільш оптимального та ефективного методу управління інвестиційним
портфелем підприємства.
Ефективність інвестиційної діяльності характеризується рівнями дохідності та ризику
інвестиційних проектів, тобто знаходження оптимального співвідношення між ризиком та доходим.
З метою збільшення доходів та зменшення ризику інвестиційної діяльності підприємство формує
інвестиційний портфель.
Інвестиційний портфель підприємства являє собою цілеспрямоване поєднання різних
інвестиційних активів (сукупність об'єктів як реального та й фінансового інвестування) щодо
здійснення інвестиційної діяльності відповідно до інвестиційної стратегії підприємства, завдяки
підбору найбільш прийнятних, ефективних та надійних інвестиційних вкладень1,2.
Інвестиційний портфель підприємства – це сукупність активів, інвестованих у проекти
власного та/або іншого підприємства. Формування інвестиційного портфеля підприємства – це
процес підбору інвестиційних проектів з метою отримання доходу або розвитку діяльності
підприємства3.
Формування інвестиційного портфеля зводиться до отримання необхідного рівня
прибутковості при більш низькому рівні очікуваного ризику. Ризик інвестиційного портфелю полягає
у ймовірності отримання очікуваного інвестором доходу з урахуванням його волатильності.
На ефективність управління інвестиційним портфелем впливає включення до цього портфелю
різних активів, які розподіляють економічні ризики поміж собою, балансуючи ефективність та
отримання доходу.
Оскільки, уникнути ризику в інвестиційній діяльності підприємства практично неможливо, то
його вивчення та кількісне оцінювання з метою мінімізації рівня, є першочерговим завданням
менеджменту будь-якого підприємства. Зниження рівня ризику означає зменшення залежності
інвестицій від нестабільності ринку та стабільність в отриманні доходу.
Діяльність будь-якого підприємства пов'язане як внутрішніми так і зовнішніми ризиками. Усі
вони взаємопов'язані і безперервно видозмінюються, більш того, поточний рівень розвитку науки і
техніки, інформаційних технологій породжують нові види ризиків, які важко спрогнозувати,
визначити і оцінити кількісно. У зв’язку з цим існує гостра необхідність створення системи
управління ризиками або оптимізації вже існуючої системи.
Головна мета управління ризиками – підвищення ефективності роботи підприємства, зростання
вартості компанії і її доходів, мінімізація втрат.
Ризик пов’язують з терміном "невизначеність". Найчастіше під невизначеністю розуміють
неоднозначність результату подій і їх варіативність.
Ризик – це подолання невизначеності в ситуаціях, що вимагають неминучого вибору.
Сутність ризику виражається наступними елементами:
 ймовірне відхилення від передбачуваної мети;
 шанс досягнення бажаного результату роботи;
 можливість виникнення втрат, пов'язаних із здійсненням однієї з альтернатив в умовах
невизначеності.
Ризики інвестиційного портфеля підприємства надано в таблиці 1.
У зарубіжній і вітчизняній економічній науці ще не сформувалася єдина точка зору як
на класифікацію, так і на розуміння сутності деяких видів інвестиційних ризиків. Причина полягає
в їх різноманітті, а отже, й у складності комплексного або ієрархічного представлення всієї
сукупності інвестиційних ризиків. Проте формування такої класифікації є підставою для побудови
адекватних моделей оцінки ризику, збільшення прозорості інвестиційних процесів, підвищення
ефективності та оперативності механізмів управління ризиками.

Некрасова, Л. А. (2014) Процес формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства та його
проблеми. Науковий вісник Херсонського державного університету, 5 (2), 204-207.
<http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/128.pdf> (2020, січень, 22).
2
Чиненов, М. В. (2007) Понятие инвестиционного портфеля. Москва: КНОРУС, 248.
<https://institutiones.com/download/books/1463-investicii-chichenov-uchebnoe-posobie.html> (2020, січень, 22).
3
Там само.
1
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Таблиця 1
Ризики інвестиційного портфеля підприємства
Характеристика ризику
Ризики
1

Портфель реальних інвестицій

Портфель фінансових
інвестицій

2

3

Зовнішні ризики
Ризики
політичнозаконодавчої
сфери

Ризики
економічної
сфери

1. Ризик законодавчих змін – виникає внаслідок нестабільної законодавчої бази,
яка має тенденції до частих або несприятливих для інвестиційної діяльності змін.
2. Політичний ризик – ризик, втрати прибутку внаслідок існуючої в країні
системи політично-правових відносин (порушення умов виробничого процесу
в результаті діяльності органів державного керування).
3. Податковий ризик – можливість втрат внаслідок зміни податкової політики
та формування несприятливої системи оподаткування інвестиційної діяльності
(нові види податків, обмеження податкових пільг).
4. Ризик зовнішньоекономічної діяльності – виникає у випадку, якщо
підприємство працює на закордонному ринку та характеризується
1. Валютний ризик – характеризує ймовірність фінансових втрат внаслідок
нестабільності валютних курсів.
2. Інфляційний ризик – можливість втрат внаслідок зростання інфляції та
знецінення грошових доходів.
3. Комерційний ризик – виникає в процесі
Фінансовий ризик – виникає
виробництва додаткових обсягів продукції,
в процесі здійснення
диверсифікування виробничої діяльності
фінансових угод та виникає
внаслідок реалізування проектів реального
наслідок:
інвестування. Виявляється шляхом
– зміни процентних ставок
недоотримання доходу внаслідок:
за фінансовими інструментами;
– зменшення цін на продукцію, виготовлену – неочікуваних змін
в рамках певного проекту,
в фінансовому стані або процесі
– зниження обсягів реалізації внаслідок
управління підприємствами,
падіння попиту;
в акціонерний капітал яких
– отримання збитків внаслідок діяльності
здійснюється фінансова
конкурентів
інвестиція
Внутрішні ризики

Ризики
організаційноуправлінської
сфери

Ризики
виробничо
господарської
сфери
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1. Управлінський ризик – виникає внаслідок неправильних дій зі сторони
керівництва в процесі прийняття рішення щодо інвестиційної діяльності,
характеризується:
– селективним ризиком – неправильний вибір напрямку інвестування та
структури інвестиційних ресурсів для фінансування інвестиційної діяльності;
– ризиком помилок керівництва в процесі управління інвестиційною
діяльністю за обраними напрямками і стратегіями.
2. Інформаційний ризик – ризик втрат внаслідок недоотримання або отримання
неправдивої інформації з доступних джерел
Виробничі ризики характеризуються
додатковими витратами внаслідок –
недотримання або використання
неефективної технології;
– зниження або невідповідності якості
продукції;
– збільшення матеріальних затрат.
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Продовження табл. 1
1
Ризики
структури
портфеля

2
3
1. Ресурсні ризики – незаплановані обмеження у обсягах фінансування з певних
джерел, або підвищення вартості інвестиційних ресурсів
2. Ризики втрати платоспроможності підприємства в результаті зниження рівня
фінансової стійкості та ділової активності підприємства
3. Кредитний ризик – ймовірність не виконання кредитних зобов’язань (щодо
виплати тіла кредиту, або відсоткових платежів)

Джерело: згруповано автором на підставі літературних джерел 1,2,3.
Однак, менеджери зможуть ефективно керувати довгостроковими інвестиціями в тому випадку,
якщо будуть розуміти природу інвестиційного ризику та його кількісну оцінку. Вагоме місце
займають способи і методи безпосереднього впливу на рівень ризику для того, щоб отримати його
максимальне зниження, підвищити безпеку та фінансову стійкість підприємства, на якому
інвестиційний проект реалізується. Основні методи зниження ризиків:
 купівля інструментів з низьким ризиком інвестування, таких як казначейські облігації або
інші цінні папери;
 купівля інструментів з високою ліквідністю;
 диверсифікація інвестиційного портфеля;
 захист інвестиційного портфеля від несприятливої зміни цін тощо4.
Також існує перелік загальноприйнятих прийомів та рекомендацій щодо нейтралізації або
зниження ризику:
 уникнення ризику;
 лімітування концентрації ризику;
 розподіл ризиків; самострахування;
 страхування проектних ризиків спеціальними страховими компаніями;
 інші методи внутрішньої нейтралізації проектних ризиків5.
Управління ризиками є комплексом методів і прийомів щодо аналізу, оцінки та зниження або
нейтралізації негативних наслідків ризикових подій. У ході управління ризиком залежно від типу
ризику його можна або повністю уникнути, або зменшити потенційно можливі наслідки. Якщо
внутрішні ризики за рахунок якісного менеджменту можна зменшити та нейтралізувати, то стосовно
зовнішніх ризиків можна говорити тільки про мінімізацію можливих наслідків. У загальному випадку
послідовність аналізу ризику така:
• виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів ризику;
• аналіз їх потенційної загрози інвестуванню;
• оцінка можливих фінансових втрат;
• визначення стійкості проекту до виявлених ризиків;
• встановлення критерію припустимого рівня ризику;
• розробка антиризикової технології управління інвестуванням;
• планування заходів щодо зниження ризику;
• моніторинг поведінки факторів ризику в ході інвестування;
Мажаренко, Е. П., Кожушко, В. В., Булка, А. О. (2015). Методы оценки риска инвестиционного портфеля
Международный научный журнал <http://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenkiriska-investitsionnogo-portfelya>
(2020, січень, 22).
2
Рузиева, Э. А., Бондаренко, Е. Г. (2016). Совершенствование оценки риска финансовых инструментов при
формировании инвестиционного портфеля страховых компаний Проблемы современной науки и образования,
4 (46), 71-73.
3
Масленников, В. В. и др. (2014). Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция
и методология. Москва: Русайнс, 188.
4
Мажаренко, Е. П., Кожушко, В. В., Булка, А. О. (2015) Методы оценки риска инвестиционного портфеля
Международный научный журнал. <http://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenkiriska-investitsionnogo-portfelya>
(2020, січень, 22).
5
Масленников, В. В. и др. (2014). Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция
и методология. Москва: Русайнс, 188.
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• прийняття рішень щодо нейтралізації факторів ризику за наявності реальної загрози
інвестуванню;
• зміни в інвестиційних планах для зменшення або нейтралізації загрози проекту;
• планування ефективного (з мінімальними втратами) вимушеного виходу з проекту;
• зупинка інвестиційного процесу за даним проектом і продаж активів або прав.
Висновки. У сучасній економічній науці одним з найважливіших понять в теорії портфельних
інвестицій є поняття ефективного портфеля, що являє собою портфель, який забезпечує максимальну
прибутковість за умови певного рівня ризику або мінімальний ризик при заданому рівні
прибутковості.
Поєднуючи в собі протиріччя між бажаним і дійсним, ризик і невизначеність є як руйнівною,
так і рушійною силою розвитку інвестиційної діяльності підприємства.
Для будь-якого заданого набору інвестиційних інструментів існує унікальний ефективний
портфель, що відповідає заданому рівню волатильності, ефективність портфелю буде залежати від
вміння їм керувати.
Оскільки, уникнути ризику в діяльності підприємства практично неможливо, то його вивчення
та кількісне оцінювання з метою мінімізації рівня є першочерговим завданням менеджменту будьякого підприємства.
Проте, для формування оптимального інвестиційного портфеля підприємства важливо
враховувати специфіку його діяльності. Тому доцільним є розроблення системи управління процесом
формування інвестиційного портфеля. Система управління процесом формування інвестиційного
портфеля – це послідовні етапи, виконання яких забезпечує досягнення основних цілей інвестиційної
діяльності підприємства1.
Інвестиційна діяльність підприємства вимагає мобілізації значних фінансових ресурсів, тому
при формуванні інвестиційного портфеля (сукупності об’єктів реального та фінансового
інвестування) необхідно забезпечити включення до нього проектів високої дохідності. Такі проекти,
як правило, пов’язані із високим ризиком. Однак у рамках інвестиційного портфеля цей рівень
потрібно мінімізувати в розрізі окремих напрямків інвестиційної діяльності. При цьому головна увага
повинна приділятися зменшенню ризику втрати прибутку.
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ПОЛІТИКА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ
Svitlana Iorga
Odesa National Economic University, Ukraine

CURRENT ASSETS FINANCING POLICY
AS A MEANS OF OPTIMIZING FINANCIAL RISK
The expediency of solving the dilemma of financial management "risk-return" in the framework
of the current activity of enterprises is determined. The experience of financing Ukrainian
enterprises proves the need to consider not the minimization of financial risks, but their
optimization. The focus only on minimization of risk is unjustified as it may lead to the loss of a part
of the economic effect in the form of under-earning of potential revenue. The necessity of using
the policy of current assets financing as a tool for optimization of the financial risk was proved.
The conducted research makes it possible to conclude that the main goal of the policy of financing
the current assets of the enterprise should be the ensuring of its equilibrium position on the “riskreturn” scale by optimizing the level of financial risk in the process of financing current business
activity for the maximization of the owners' well-being.
Keywords: current asset financing policy, financial risk.
Постановка проблеми. Ефективність процесу досягнення економічних цілей підприємства
базується на раціональному управлінні фінансовими ресурсами. Однією з основних проблем
фінансового управління є проблема підтримання динамічної рівноважної позиції підприємства
на шкалі «ризик – доходність», що забезпечує максимальне економічне зростання підприємства.
Процес фінансування підприємства потребує вирішення цієї дилеми як у стратегічній, так і
у тактичній площині. Раціональне рішення даної дилеми у рамках поточної діяльності підприємства
є підґрунтям досягнення стратегічних цілей підприємства та дозволяє забезпечити відносно стійкий
розвиток підприємства в умовах нестабільного економічного середовища. У практичному аспекті
дане завдання вирішується менеджментом підприємства іноді на підставі інтуїції, соціальних
вподобань та емоційних чинників.
Об’єктивна необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій вирішення проблеми
стійкого розвитку підприємств в Україні відповідно до сучасних умов господарювання, дискусійність
її методологічних аспектів у сфері фінансування поточної діяльності підприємства з врахуванням
фінансових ризиків обумовили актуальність і основні напрями дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна економічна література приділяє
дослідженню питань сутності фінансових ризиків та політиці фінансування оборотних активів досить
значну вагу. Вагомі внески у розробку даних питань зробили як вітчизняні, так і зарубіжні науковці
зокрема : T. Андерсен, І. А. Бланк, С. Бородіна, за участі Ж.-К. Буї А. Дамодаран , Джоэл А. Хьюстон,
Е. Кох, М. Маккарті, Модільяні Ф., Міллер М., Г. Монахан, І. М. Посохов, П. Світінг, О. С. Стоянова,
Т. Флін, О. Швиркова, Юджин Ф. Бригхэм, та ін. Разом із тим проблема дослідження політики
фінансування оборотних коштів у якості інструменту оптимізації рівня фінансового ризику
у сучасних умовах трансформаційних перетворень ще не знайшла належного відображення у наявних
вітчизняних наукових працях.
У рамках дослідження постає необхідність вирішення наступних завдань:
- визначити особливості практичної реалізації фінансових ризиків на підприємствах України;
- довести доцільність вирішення дилеми фінансового управління «ризик-дохідність» у рамках
поточної діяльності підприємств;
- обґрунтувати необхідність оптимізації фінансових ризиків підприємств;
- довести необхідність використання політики фінансування оборотних активів у якості
інструменту оптимізації фінансового ризику підприємства;
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- сформулювати основну мету та завдання політики фінансування оборотних активів з огляду
на оптимізацію фінансового ризику підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Динамічність зовнішнього середовища
функціонування підприємств, прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику,
тенденції ускладнення та багатогранності бізнес-процесів зумовлюють актуальність дослідження
у сфері управління фінансовими ризиками підприємства. У процесі функціонування підприємства
виникають різноманітні ризики пов’язані з дією як внутрішніх, так і з зовнішніх факторів.
Концепція забезпечення фінансової рівноваги у процесі господарської діяльності підприємства
та її реалізація на практиці показала, що дана мета не враховує коливання кон’юнктури ринку
капіталів, а мінімізація фінансових ризиків не дозволяє в повній мірі реалізувати резерви формування
та використання капіталу.
Сучасна економічна наука у якості основної мети функціонування підприємства вважає
забезпечення максимізації добробуту власника. Ця головна мета конкретизується в постійному
зростанні ринкової вартості підприємства. У процесі досягнення максимізації добробуту власника
підприємства вирішення дилеми «ризик-дохідність» у рамках фінансового управління потребує
більш зважених підходів до фінансового ризику.
Відмітимо, що найбільш відомою школою у теорії фінансового ризику та ризик-менеджменту
з 1955 року є американська школа (А. Дамодарана, Ф. Джоріона, Дж. Кальмана, М. Круї, М. Маккарті,
Р. Марка, Т. Фліна та ін.). Аналітичне опрацювання їх досліджень дозволило зробити досить цікавий
висновок. Так, більшість вітчизняних та європейських науковців у визначенні фінансового ризику
роблять акцент на ймовірності втрат фінансових ресурсів. Представники американської школи
акцентують увагу передусім на позитивному ефекті ризику та його використання для збільшення
прибутку компанії1. Згадаємо нобелівських лауреатів Міллера та Модільяні, які доводять, що
фінансування фірми за рахунок позикового капіталу призводить до максимізації вартості її акцій та
прибутковості.2 Практично теорія Міллера-Модільяні доводить корисність фінансових ризиків для
підприємства.
Рівень фінансового ризику підприємства є величиною прямо пропорційною до рівня його
рентабельності, що стає одночасно основою і загрозою подальшого економічного зростання
підприємства. Максимізуючи фінансовий ризик, ми максимізуємо рівень економічного ефекту,
покращуючи фінансові результати і тим самим збільшуючи масштаби та перспективи розвитку
підприємства. Так, за умови достатнього рівня рентабельності та перспектив подальшого розширення
ринку – надання переваги фінансуванню підприємства за рахунок кредитних ресурсів є виправданим
з точки зору зростання рівня ефективності його функціонування. Варто згадати основні положення
теорії Міллера-Модільяні, що доводять доцільність фінансування фірми на 100% позиковим
капіталом. Причому, основні положення теорії Міллера-Модільяні щодо врахування особливостей
оподаткування прибутку є актуальними і в умовах економіки України. Так, джерелом виплати
дивідендів власникам підприємства в Україні є чистий прибуток (прибуток після оподаткування).
Крім того, власники підприємств акціонерної форми власності сплачують також податок
на дивіденди – тобто має місце подвійне оподаткування. В той же час витрати на виплату відсотків
за кредитом, згідно положень розділу третього Податкового кодексу України3 відносяться до складу
витрат в процесі визначення суми оподаткованого прибутку. Таким чином, фінансовий ризик,
реалізуючись у високоризикованому підході надання переваги позиковим джерелам фінансування
діяльності підприємства, є реальною основою зростання рівня його прибутковості.
Одночасно максимізація фінансового ризику породжує ймовірність настання несприятливих
фінансових подій – неплатежів, штрафів, втрат контрагентів, тощо, що в кінцевому підсумку стає
реальною загрозою стійкого розвитку підприємства та підвищує ймовірність його банкрутства.
Зокрема, використання більш дешевих короткострокових кредитних ресурсів на фінансування
довгострокових активів, що є досить розповсюдженим у практиці фінансування підприємств України,
часто закінчується втратою платоспроможності при високому рівні рентабельності. Часто
менеджмент підприємств, не приділяє уваги питанням доцільності вибору того чи іншого варіанту
Посохов, І. М. (2013). Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту. Маркетинг і
менеджмент інновацій, 4, 164-172.
2
Модильяни, Ф., Миллер, М. (2001). Сколько стоит фирма? Москва: Дело.
3
Податковий кодекс, ст. 141, р. 3, 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2020, лютий, 02).
1
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фінансування, вибір відбувається на основі простого порівняння рівня рентабельності з рівнем
відсоткової ставки. У даному аспекті виникає необхідність забезпечення відповідності строків
залучених джерел фінансування та напрямків їх інвестування, а також врахування можливості
зростання ризикованості структури фінансування підприємства.
Таким чином, у контексті практичних аспектів фінансування підприємств України, необхідним
є розгляд проблематики не мінімізації фінансових ризиків, а саме їх оптимізації. Націленість
на мінімізацію ризику на нашу думку є невиправданою, оскільки може призвести до втрати частини
економічного ефекту у вигляді недоотримання потенційно можливого доходу.
Важливим є визначення та конкретизація сфери зародження фінансових ризиків підприємства.
Практичні аспекти інтерпретації фінансового розвитку підприємства дають змогу розглядати процес
реалізації фінансових відносин підприємств у рамках здійснення його поточної та стратегічної
діяльності. Першоосновою та базою для виокремлення стратегічних фінансових ризиків є поточна
фінансова діяльність та ризики, які вона продукує. Це дозволяє обмежити сферу дослідження
фінансовими відносинами, що виникають у процесі поточної діяльності підприємства.
Тобто основою успішного функціонування підприємства в ринковій економіці є передусім
оптимізація рівня фінансового ризику підприємства у рамках його поточної діяльності.
Раціональний підхід до вирішення дилеми «ризик-дохідність», як переконує світова практика,
є передумовою його економічного розвитку. Так, світова фінансова криза 2008 року показала, що
помилки фінансового управління можуть обходитися дуже дорого. Причиною краху багатьох
компаній стала саме високоризикова політика фінансування1.
Як наголошує відомий американський експерт у галузі фінансів Юджин Ф. Брігхем, в основі
стабільного розвитку підприємства лежать два взаємозалежних чинники: наявні активи, що
забезпечують прибутки й необхідний обсяг готівки, і можливості зростання, тобто можливості нових
капіталовкладень, що приведуть до збільшення обсягів прибутків та готівки у майбутньому2. З огляду
на це забезпечення стійкого розвитку підприємства потребує поєднання таких характеристик
фінансово-господарської діяльності: високої обіговості власних коштів, високої платоспроможності,
фінансової незалежності, високої фондовіддачі та високої рентабельності. Бачення цих показників
через призму фінансових ризиків дає змогу визначити їх внутрішні протиріччя. Так, досягнення
високого рівня платоспроможності та фінансової незалежності (мінімальний фінансовий ризик)
не дає змоги отримати максимально високий рівень рентабельності та фондовіддачі (максимальна
дохідність).
Перед менеджментом підприємства постає задача реалізації комплексу управлінських впливів
щодо визначення необхідного оптимального рівня фінансового ризику допустимого у процесі
фінансування поточної діяльності підприємств. Обмеження сфери дослідження рамками поточної
діяльності підприємства дозволяє нам визначити об’єкт цих управлінських впливів, як оборотні
активи підприємства та напрямки їх фінансування.
Якщо конкретизувати за допомогою фінансових показників завдання, що ми ставимо
на початку дослідження, то можемо визначити рішення дилеми «ризик-дохідність», у рамках трьох
завдань:
1) забезпечення постійної платоспроможності;
2) забезпечення зростання рентабельності власного капіталу;
3) встановлення правильного балансу між 1 і 2 завданням.
Платоспроможність підприємства полягає у його здатності не зупиняючи свою діяльність,
своєчасно і в повному обсязі виконувати фінансові зобов’язання, термін сплати яких настав.
Платоспроможність підприємства водночас забезпечується достатнім рівнем ліквідності його активів
(можливість перетворення існуючих активів у активи, що швидко реалізуються), та спроможністю
своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання. Рівень ліквідності активів визначається
передусім галузевою належністю підприємства. Так, співвідношення між обсягом інвестування
до основного та оборотного капіталу підприємства визначається специфікою основної його
діяльності. Таким чином, вплив управлінських рішень у цій сфері є досить обмеженим. Більш
гнучкою до фінансового управління є найбільш ліквідна частина активів підприємства – оборотні
активи, що формалізуються у обсягах та структурі інвестицій у оборотний капітал.
1

Borodina, S., Shvyrkov, O., Bouis, J. (2010). Investing in BRIC countries: evaluating risk and governance in Brazil,
Russia, India, & China. New York : McGraw-Hill.
2
Бригхэм, Ю.Ф., Хьюстон, Д. А. (2013). Финансовый менеджмент: экспресс-курс. Санкт-Петербург: Питер.
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Таким чином, фінансовий ризик підприємства, конкретизований показником його
платоспроможності виникає у процесі формування, перерозподілу та використання фінансових
ресурсів, направлених на фінансування оборотних активів підприємства.
Оптимізація фінансового ризику має відбуватися у рамках вибору політики фінансування
оборотних активів. З огляду на рівень фінансового ризику вітчизняними та зарубіжними вченими
загальноприйнято виділяти три підходи до фінансування та формування оборотних активів –
помірний, консервативний та агресивний1,2,3. Звичайно структура та склад оборотних активів також
залежить від галузевої належності підприємства, проте критерії ефективності формування останніх
повинні бути чітко обмежені величиною оптимального фінансового ризику. Управління процесом
формуванням і фінансуванням оборотних активів дозволяє впливати на ліквідність підприємства та
рівень дохідності його операційної діяльності. Таким чином, удосконалення політики фінансування
оборотних активів виступає основою оптимізації фінансового ризику підприємств.
Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що головною метою політики
фінансування оборотних активів підприємства має стати забезпечення його рівноважної позиції
на шкалі «ризик-дохідність» шляхом оптимізації рівня фінансового ризику в процесі фінансування
поточної господарської діяльності для максимізації добробуту власників підприємства.
Оптимізацію фінансового ризику слід розглядати у якості інструменту досягнення фінансової
рівноваги підприємства, оскільки наявність певного оптимального фінансового ризику дасть змогу
забезпечити достатній рівень платоспроможності при одночасному зростанні добробуту власників
підприємства.
Реалізація головної мети політики фінансування оборотних активів підприємства передбачає
рішення певної сукупності завдань:
1. Формування оптимального обсягу фінансування необхідного рівня оборотних активів. Дана
задача реалізується в процесі визначення загальної потреби фінансування оборотних активів, їх
складу та структури з огляду на забезпечення безперервності господарських процесів та збереження
достатнього рівня ліквідності активів.
2. Формування оптимальної структури фінансування оборотних активів націленої
на забезпечення зростання рівня доходності власного капіталу підприємства. При цьому найбільш
важливим є мінімізація вартості джерел фінансування оборотних активів та встановлення такого
співвідношення між окремими його елементами, що забезпечує отримання максимального прибутку.
3. Забезпечення фінансової рівноваги та заданого рівня фінансової гнучкості підприємства
у процесі його поточної діяльності. Фінансова рівновага досягається достатнім рівнем
платоспроможності та дохідності підприємства. Фінансова гнучкість знаходить своє відображення
в здатності підприємства в процесі поточної господарської діяльності досить швидко та ефективно
формувати додатковий оборотний капітал за рахунок різних джерел, дотримуючись раціональної
його структури.
4. Забезпечення оптимізації фінансового ризику в процесі формування та використання
оборотного капіталу підприємства. Це завдання вирішується як шляхом оптимізації залучених джерел
фінансування оборотних активів, так і диверсифікації вкладення цих коштів в оборотні активи.
Суттєве значення має використання як внутрішніх так і зовнішніх сучасних інструментів хеджування
фінансових ризиків.
Висновки та перспективи подальших досліджень. На нашу думку вирішення питання
оптимізації фінансового ризику в процесі поточної діяльності підприємства є запорукою подальшого
його розвитку, адже постійна розбалансованість співвідношення складових частин дилеми
фінансового управління – «дохідність – ризик», рано чи пізно призведе до фінансової кризи навіть
дуже успішного підприємства.
З метою забезпечення стабільного розвитку підприємства необхідна подальша розробка
методики вибору найкращої, з точки зору оптимізації фінансового ризику підприємства, політики
фінансування обігових коштів в умовах невизначеності та ризику.
Важливим є напрацювання інструментарію управління фінансуванням поточної діяльності
підприємства як базового елементу реалізації його генеральної фінансової стратегії. Правильні та
раціональні рішення у сфері фінансування оборотних активів це щоденна кропітка робота фінансових
Бланк, И. А. (2007). Основы финансового менеджмента. Москва: Омега-Л, Эльга.
Стоянова, Е. С. (2010). Финансовый менеджмент: теория и практика. Москва: Перспектива.
3
Кірейцев, Г. Г. (2002). Фінансовий менеджмент. Київ: ЦУЛ.
1
2
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служб. Організація цієї роботи повинна базуватись на визначенні оптимального рівня фінансового
ризику та напрацюванні інструментів його дотримання.
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COMPETITIVENESS OF SERVICE ENTERPRISES:
METHODOLOGICAL EVALUATION INSTRUMENT
The article summarizes the conceptual apparatus of the competitiveness of services companies;
the classification of methods for assessing the competitiveness of enterprises is considered;
examples of classifications developed by domestic scientists are studied; the complex approaches
to the estimation of competitiveness of the enterprise are presented; such an approach is
proposed to evaluate the competitiveness of enterprises, which allows to assess the real state of
the enterprise in a competitive environment and to rank it relative to competitors; the structurallogical scheme of development of the competitiveness index of the service industry enterprise is
offered.
Different approaches to the classifications of competitiveness assessment methods are
considered, and we offer a classification that will allow a comprehensive evaluation of the object
of evaluation at each stage of the study. Assessment of the competitiveness of the enterprise is
considered as a sequential process that begins with the assessment of the market and the
competitive environment, already gradually moving to the analysis of the position of the company
among competitors, ending with the evaluation of the product itself.
Keywords: competitiveness, sphere of services, methods of evaluation, competitiveness of
service, service, methodical tool, innovative development, evaluation.
Formulation of the problem. The development of services in the modern economy is conditioned by
the impact of innovative development and the emergence of new types of goods that require an additional
range of services for their implementation, after-sales services, etc. Currently, a country cannot be considered
as a developed country if less than 60% of GDP is generated in its services sector. It should be noted that in
the US, services account for about 80% of jobs and 74% of GDP. A similar trend is observed in Western
Europe, where more than 66% of the total employment is in the services sector. In EU countries, services
account for about 63% of GDP and 62% of employed; in Japan – 59% and 56% respectively. Statistics
confirm that the service sector is one of the most promising sectors of the economy today, which, moreover,
is rapidly developing at the expense of a smaller initial investment and a shorter life cycle of its products.
The purpose of the article. The purpose of the article is to adapt the methodological toolkit for
assessing the competitiveness of service companies
Analysis of recent research and publications. Significant contribution to the development of the
problem of definition, evaluation and management of competitiveness made by domestic and foreign
scientists: S.P. Gavriluk, OO Gradinarova, G.G. Savina, O.P. Savetska, I.Y. Sivachenko, Y.M. Stolarchuk,
V.M. Kuzyomko, S.M. Klimenko, V.S. Mazur, TV Omelyanenko, A.M. Lieutenant, I.M. Repin,
R.A. Fathutdinov, A. Smith, D. Ricardo, J. Mill, A. Marshall, M. Porter, A. Chandler, J. Schumpeter,
A. Thompson, F. Kotler and others.
Presenting main material. The competitiveness of an enterprise is a complex integral characteristic
of an enterprise's activity, which fully reflects the efficiency of its activity. Therefore, it is obvious that when
assessing the effectiveness of the enterprise, we are faced with the question of assessing the competitiveness
of the enterprise. The methodological and applied complexity of competitiveness assessment is related to:
– first, the difficulty of selecting a base object to compare (finding information to identify a product
or business leader in a particular market segment);
– second, justification for the choice of a system of indicators, criteria and methods for assessing
competitiveness (the development of cumbersome and difficult to interpret methods of calculating
competitiveness limits the real possibilities of the evaluation procedure);
– third, the problematic use of complete and reliable information to assess competitiveness (lack of
experience in marketing research in the domestic and foreign markets, the inaccessibility of information about
competitors' activities can lead to incorrect conclusions and making unreasonable management decisions).
The assessment of the competitiveness of the enterprise is carried out using certain tools, which
includes a set of approaches and methods of assessment. Scientists offer many methods of assessing
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competitiveness at the enterprise level: bases of comparative advantages, equilibrium of firms and industry;
structural and functional; "Profiles" and quality; matrix; the theory of effective competition; semantic
positioning and others. V. Goncharov and O. Larin systematized the existing assessment methods into
the following groups: matrix; by market share; based on firm and industry theory; based on the theory
of product quality, in particular marketing theory; based on the analysis of comparative advantages1.
Modern scientific literature presents a large number of assessment methods using diverse indicators,
criteria and mechanisms for implementing evaluation results. However, it is not possible to determine
a single, universal method, since their use is conditioned by the specific nature of the business entity's activity,
industry characteristics and the immediate purpose of the assessment
According to the classical approach, the whole set of methods is divided according to the following
classification features2:
1) by the method of displaying the final results: graphical methods, mathematical methods, logistic
methods.
2) possible management decisions: one-time, strategic.
3) by way of evaluation: indicator, matrix.
The following are examples of classifications developed by domestic scientists. In essence,
the methods are the same, but the classification features are different.
Milevsky S.V. proposes to systematize existing methods of assessing the competitiveness
of an enterprise in such groups3:
– methods of determining the integral indicator of the enterprise's competitiveness using exclusively
expert assessments;
– methods that determine the competitive status of the enterprise; graphic (matrix) methods;
– methods based on the synthesis of an integral indicator from a set of economic indicators;
– methods of assessing the competitiveness of an enterprise by one resultant indicator of production
and economic activity;
– methods based on determining the value of the business.
Shinkarenko V.G. and A.S. Bondarenko4 provide a more comprehensive list of methods for assessing
competitiveness: methods based on the analysis of comparative advantages; methods based on the theory
of equilibrium of firms and industry; methods based on effective competition theory; methods based
on product quality theory; matrix evaluation methods; integrated (integral) methods.
Other methods of assessing competitiveness at the enterprise level are also found in scientific practice:
bases of comparative advantages; equilibrium of firms and industry; structural and functional; "Profiles" and
quality; matrix; the theory of effective competition; semantic positioning and others. Goncharov V. and Larin
O.5 systematized existing assessment methods into the following groups: matrix; by market share; based on
firm and industry theory; based on the theory of product quality, in particular marketing theory; based on
comparative advantage analysis.
The classification of the scientist Gorodnya T.A. is fundamentally different6. The author identifies four
main groups of methods:
– the traditional approach: the methods of this group involve the calculation of single group metrics.
In the first stage of evaluation, the most important for the consumer are the characteristics of the product:
consumer and economic. On the basis of the comparison of the characteristics of the basic model and
the sample, determine the individual competitiveness indicators. Then, within each group of criteria, they
rank the indicators according to their importance to the consumer. Then group indexes of the Consolidated
Гаврилюк, С. П. (2006). Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу. Київ:
Національний торговий економічний університет.
2
Городня, Т. А., Рибницький, Д. О. (2010). Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності
підприємства. Науковий вісник НЛТУ України, 20.9, 26.
3
Мілевський, С. В., Мілов, О. В. (2007). Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових
підприємств. Наукове видання. Харків: ХНЕУ.
4
Шинкаренко, В. Г, Бондаренко, А. С. (2003). Управление конкурентоспособностью предприятия. Харків:
ХНАДУ, 147.
5
Гончаров, В., Ларін, О. (2006). Аналіз існуючих підходів і методів оцінки конкурентоспроможності промислового
підприємства. Журнал Схід, 5 (77) <http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_I D=11254>
(2019, June, 10).
6
Городня, Т. А., Рибницький, Д. О. (2010) Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства.
Науковий вісник НЛТУ України, 20.9, 26.
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Competitiveness Index on Consumer and Economic Properties and the Integral Index of Product
Competitiveness are calculated
– matrix methods, which are based on the construction and analysis of two-dimensional matrices.
These matrices are constructed on the basis of a coordinate system, on one of the axes of which indicate the
indicators of assessing the state or prospects of development of the market, industry, strategic zone
of management, and on the other – indicators of the competitiveness of their respective business areas.
– marketing approach, which involves not only taking into account consumer requirements for
product characteristics, but also assessing a set of factors that determine the effectiveness of all marketing
activities of the enterprise as a whole. These factors include the efficiency of the supply system,
the organization of service and warranty service, the reputation of the company and others
– a production approach based on the estimation of the profitability of sales of a specific product and
its market share. According to this method, the more competitive product is the one whose sales profitability
and market share of the manufacturer is higher. The integral indicator of competitiveness is calculated
for a set of goods and each of them is assigned a specific rank.
In today’s market conditions, complex approaches to assessing the competitiveness of an enterprise
are gaining popularity1:
– a method based on effective competition theory;
– approaches to assessing the competitiveness of an enterprise, which correlate its level with
the quality (competitiveness) of the output;
– methods based on competitive advantage theory;
– benchmarking method;
– methods based on the methods of complex assessment of financial and economic activity
of the enterprise and others.
These methods are fundamentally different in nature and basis for the formation of competitiveness
indicators. Their use can be convenient in different situations depending on the specifics of the industry
to which the object under study belongs.
Considering different approaches to the classifications of competitiveness assessment methods,
we propose a classification that will allow a comprehensive assessment of the object of evaluation at each
stage of the study. Assessing an enterprise’s competitiveness is a sequential process that begins with
evaluating the market and the competitive environment, gradually moving to an analysis of the company’s
position among competitors, ending with the evaluation of the product itself. Table 1 lists the methods for
assessing the competitiveness of an enterprise.
Table 1
Classification of methods for assessing the competitiveness
of the enterprise
Classification feature:
stage of research
Assessing the competitive
environment
Evaluation of the position of the
company in relation to competitors
Evaluating the product’s
competitiveness
Develop a competitive strategy

Methods
PEST analysis, SWOT analysis, M. Porter's competitive
advantage theory, 5 Porter competitive forces, building
a competitive market map
competitive element set method, index method, rank method,
benchmarking, point method
Integrated product competitiveness index, building an entity
profile
McKinsey matrix, BCG matrix, competitiveness analysis of firms
J.-J. Lamben, Shell matrix, Arthur D. Little model (ADL),
I. Ansoff matrix, SPACE analysis, A. Thompson matrix and
A. J. Strickland matrix

Source: Generalized by the author
Драган, О. І. (2006). Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Київ:
ДАКККіМ, 160.
1
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Therefore, the methods of assessing the competitiveness of an enterprise differ in both the method
of assessment and the way the results are interpreted. Such a variety of methods for assessing
the competitiveness of enterprises is determined, first of all, by the objectives to be appraised, as well as by
the number of competing enterprises, the method of obtaining information and its accessibility. Therefore,
for each individual company, you should choose the method that is best suited in this case.
It is important to note that the use of only one valuation method cannot adequately show the state
of the enterprise and its potential. For more accurate and objective assessment, you should combine existing
methods or use complex techniques. This approach allows you to evaluate the real state of the enterprise
in a competitive environment and rank it relative to competitors. The overall methodology for assessing
competitiveness is to determine the competitive advantages of a particular enterprise and compare them
with competitors, so to determine the features of evaluation of enterprises in the service sector, it is necessary
to identify the factors that shape the competitive advantage.
The competitiveness of the service is manifested by the values that the service brings to the particular
consumer. In turn, service value can be defined as a set of characteristics that shape the quality of service.
Unlike product quality, service quality is a much broader concept
The quality of the service depends on the expectations of the consumer, which are shaped by
the recommendations of acquaintances, feedback from other consumers and advertising, as well as on the real
perception, that is, the real benefits that the consumer receives by using the service.
Attracting quality resources allows you to improve the results of the service, and the use of the latest
technologies, on the one hand, optimizes the whole process of service provision, on the other – allows you
to provide services with additional properties that were not there before. Depending on the pricing policy,
the price of the service is formed. But it is important to remember that the price is important not only to
the consumer, but also to the additional benefits that affect the value and overall quality of the service.
These components of the quality of services can become key characteristics of assessing
the competitiveness of the service industry (Fig. 1).
1) the transfer of warehouses,
which form the value, at warehouses

Competitiveness
of the service industry
Validity
of the
servants

Quality
of the
servants

2) competitiveness criteria

5) introduction of indicators to the competitive
indicator of competitiveness
4) calculation of indicator

Criteria for Competitiveness

Indicators
of the assessment

3) the development of the indicator,
which characterizes the assessment
of the single criterion

Fig. 1. Structural and logical scheme of development of the indicator
of competitiveness of the enterprise services
Source: Created by the author
In order to determine the competitiveness criteria of a particular service enterprise, it is first of all
necessary to determine the constituent values of the service for the consumer, then each component is
transformed into the criterion of quality of service. Having a set of criteria that make up the quality of service,
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we determine the competitiveness criteria, which are evaluated using the developed indicators. By combining
all the metrics obtained into a single consolidated metric, we determine the overall competitiveness of the
enterprise.
One of the features of the service industry is a clear specialization and orientation of the market, so
when assessing competitiveness, it is imperative to identify competitors that are part of a particular
competitive group, this is done by market segmentation. In the second step, we define competitiveness criteria
that are relevant to the quality of service components. Previously, service quality components and criteria
have been identified to achieve the required value characteristics.
A very important role is played by service, so product evaluation is characterized by the number
of satisfied customers who reuse the services of an enterprise. Price plays a very important role
for the customer when choosing, but the value for money offered by the company needs to be evaluated
The main idea of valuation is to integrate all single indicators into a single value that will characterize
the competitiveness of the enterprise.
Further research is aimed at refining the scorecard and presenting a general model for assessing
the competitiveness of a car service company.
Conclusions. Assessment of competitiveness is possible using a variety of quantitative and qualitative
methods, which are quite widely represented in the scientific literature in different classifications.
We consider assessing the competitiveness of an enterprise as a consistent process that begins
with the assessment of the market and the competitive environment, already gradually moving to the analysis
of the position of the enterprise among competitors, and ending with the evaluation of the product itself.
Based on this hypothesis, it is advisable to classify methods of assessing competitiveness on such
a classification basis, as the stage of research. We identify a group of methods for assessing the competitive
environment, assessing the position of the company relative to competitors, assessing the competitiveness
of the product directly and the final stage – developing a competitive strategy depending on the competitive
position of the company. This approach makes it possible to comprehensively assess the competitiveness
of the enterprise.
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METHODS OF THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION
OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE
OF UKRAINE'S ENTERPRISES
The article, based on the objective definition of the essence of the enterprise organizational
culture, establishes a connection with the culture of the organization and the importance
of the activity of firms. A model of organizational culture of an industrial enterprise that is
adequate to the peculiarities of the Ukrainian national economy is developed. The ways of
effective implementation of this organizational culture model, which are appropriate to apply
individually in the transformation business processes of enterprise activity, are offered.
The peculiarities of perception of changes in the organizational culture of enterprises by their
employees are analyzed.
Keywords: organization, culture, organizational culture, organizational culture of the enterprise,
implementation of the model, model of organizational culture of the enterprise.
Introduction. In modern conditions of the functioning of enterprises the organizational culture is one
of the leading categories, the most actively discussed by domestic and foreign scientists and practicing
scientists of management. This situation describes, firstly, the sharp increase in competition against the
background of the downturn in economies and most countries of the world, and secondly, the role played by
the organizational culture of the enterprise in achieving its goals. On the one hand , culture is a source of
information about generally acceptable and unacceptable behavior, what we expect to know about certain
actions, management style, and employee social relationships. It provides an opportunity to explore the
organization more broadly from the middle, striking a balance between the individual and the general interests
of employees. The organizational culture of enterprise clearly defines great forks and regulations which
formed relations between employees vertically and horizontally, and attitude to the customers, clients,
sponsors, stakeholders and others. Analyzing the experience of leading domestic firms directing effort
(mental and physical) in collaboration with necessary material and immaterial resources on the development
of organizational culture of enterprise enhances competitive 's advantages, including by creating a unified
system of adoption in management decisions. However , inadequate study of the organizational culture as a
whole or of its individual components causes unpredictable consequences and results down to disintegration
, loss of control over the production process, financial flows, and in the worst cases , bankruptcy. So, after
analyzing all the above listed We note the importance of the study claim practical and theoretical aspects of
the abovementioned problem of formation and development of organizational culture of the enterprise.
Target setting. The representation for comprehensive scientific discussing of the research results
effectively implementation the model of organizational culture of enterprise in all contexts and determine its
impact on the functioning of enterprises.
Analysis of recent research and publications. This issue was the focus of leading foreign and
domestic scientists, among whom should be distinguished N.Ya. Pitel 1, V.P. Kukoba2, V.A. Anischenko3,
L. A. Pashko4, K.O. Lopukhov5, A. A. Rozkoshna6 and so on. Researching the works of leading scientists
of the world and analyzing the results of monitoring of culture at enterprises, it should be noted that the issue
Пітель, Н.Я. (2012). Корпоративна культура підприємства в умовах глобалізації. Інформаційна економіка,
6, 62-65.
2
Кукоба, В.П. (2016). Упорядкувальний аспект організаційної культури підприємства: сутність, складові,
основні атрибути. Стратегія економічного розвитку України, 39, 20-30.
3
Аніщенко, В. О. (2009). Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень. Актуальні
проблеми економіки, 3, 64-71.
4
Пашко, Л. А. (2003). Організаційна культура як передумова ефективності управління людськими
ресурсами. Вісник НАДУ, 3, 170–176.
5
Лопухова, К.О. (2010). Вплив корпоративної культури на соціальні процеси підприємства. Вісник економіки
транспорту і промисловості, 31, 216-219.
6
Розкошна, О. А., Гордієнко, В. П., Матюшенко А. В., (2012). Корпоративна культура як інструмент
ефективного менеджменту організацій. Інноваційна економіка, 9 (35), 96–99.
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of improving organizational culture is relevant and needs formation and development. The development of
any society or separate organization is determined first of all by the level of culture in this group of people,
which is explained by their shared goals, ideas, values towards themselves and the environment, principles,
approaches and levers for solving everyday tasks.
However, a unified approach to defining the essence of the concept of "organizational culture", the
content of its components and the peculiarities of its perception by employees of organizations, institutions,
firms, factories and enterprises have not yet been defined or developed. Without solving this problem, it is
not possible to form an understanding of the relationships of organizational culture with other key elements
of the company, in particular, its structure and incentive system, to develop effective measures for the
implementation and improvement of organizational culture, to predict the development of other elements of
the internal cultural environment in general (business culture, professional culture, commercial culture,
business ethics, professional ethics, etc.).
Research result and discussion. The current state of the Ukrainian economy is characterized by
economic transformations in the sphere of production, which requires improvement of the organizational
culture of the enterprise. Therefore, special attention should be paid to improving the formation and
development of the organizational culture of enterprises in complex industries with significant characteristics.
At present it is not fully understood what constitutes the organizational culture of the enterprise, which
segment and its activities as it is formed and developed.
In the general typology of the sedentary type of enterprise culture is organizational. It refers to the system
of material and spiritual values that are accepted by the members of the organization, shape their relationship to
themselves, the organization and the environment and reflected in their behavior and actions to achieve the
goals of the organization. Behavior is considered by many scholars to be the only basis for more or less correct
conclusions, since it, unlike motives, intentions, even words, can be objectively observed. Employees are the
bearers of the organizational culture of the enterprise. But in an organization with a culture already formed, it
seems to separate itself from the people and become an attribute of the organization, its part, which has an active
influence on the members of the organization, their behavior in accordance with those norms and values that
form its basis. The organizational culture of the enterprise regulates interpersonal relations in teams, relations
between management and subordinates, the nature of relations with the external business environment of the
organization, as well as activities in the technological environment. It finds coverage in the strategies and
structures of enterprises and organizations, management principles, which in turn are seen as tools of
organizational culture. Therefore, if culture plays a particular role in the life of an organization, then it must be
the subject of close attention by top management. Management not only meets the organizational culture of the
enterprise and highly dependent on it, but may in turn have an impact on its formation and development. To do
this, managers must be able to analyze the organizational culture of the company and influence its formation,
strengthening and further development in the desired direction of the company.
At present, it is quite important that almost every successful company has its organizational culture –
a set of the most important provisions of the organization's activities, determined by the mission and strategy
of development, which are reflected in the social norms and values of most employees. Such a culture
distinguishes an organization, creates an atmosphere of identity for its members, enhances social stability and
is a controlling mechanism that guides and shapes employee attitudes and behavior.
The organizational culture of the enterprise allows to solve two key problems: to establish optimal
relations of the enterprise with the external environment (external adaptation) and to promote stable and
productive work of staff on a partnership basis (internal integration ). Due to their specific functions and
orientation (positive or negative), the organizational culture of the enterprise can significantly influence the
work behavior, motivation of employees' self-development, as well as the degradation of the work potential
of the enterprise. Thus, in terms of the depreciation of many social values and human reasons , the appearance
of distrust most of the working population in the state , organizations and employers brewing urgent need for
a meaningful system formation models of organizational culture of the company, which would have raised
the effectiveness of the role of human factor positive influenced the development of its qualitative
characteristics and motivated the high quantitative and qualitative results of professional activity of
employees of companies.
The decisive role in the effective economic maintenance of the functioning of the organizational culture
is played by the order and sequence of the works - the organization of execution of the formation procedures.
Since the scientific and applied literature and descriptions of scientific researches do not specify the ways
and methods of organization of works on formation and further development of organizational culture of the
enterprise, in addition to the procedures for determining corporate and business culture during the creation of
the enterprise, this part of the work will pay attention to the aspects of rational organization of work execution,
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formation and development of organizational culture of the enterprise. The main and directions of actions for
forming the organizational culture of the enterprise are defined by us: works on forming the organizational
culture at the enterprise and a set of works on the development of organizational culture at the enterprise.
Actions of formation of the organizational culture of the enterprise that describe aimed at determining
the real extent of spread and penetration depth organizational processes, implementation of procedures to
enhance the activity of the positive impact of organizational culture manifestation and expansion of areas of
its distribution - the direction " formation of organizational culture in the company";
With the amount of actions on the development of organizational culture at the enterprise carried out
in the framework of the extension of procedures of organizational, technical and financial-investment
direction, and in the presence of effective results the extension of procedures of local and general direction
for the enterprise - the direction of "Development of organizational culture at the enterprise".
Compressed by the number of stages (complexes of work), but the most innovative and one of the most
time consuming is the process of developing measures for the formation of organizational culture in the
enterprise. Within this framework it is necessary to develop and approve the concept of creating activities in
the directions. On the basis of this concept a project plan for the formation of measures should be developed,
coordination of its components in time, according to resources and contractors. The developed project plan
should be approved by the management and communicated to the executors of the organization in the order
established by the enterprise. A generalized model of the process "Development of measures for the formation
of organizational culture at the enterprise" in graphical form is presented in Pic1.1.

Approving and bringing
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Implementatio
n monitoring
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(contractor)

Pic. 1.1 Graphical representation of the model of the process "Development of measures
for the formation of organizational culture in the enterprise"
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The process of implementing the plan's activities is an active phase in the formation and further
development of organizational culture of the enterprise. It organizes the implementation of the organizational
culture development measures at the enterprise, to form a system for monitoring the parameters of the
implementation of the destabilization prevention plan under the influence of various manifestations or
processes, as well as to create conditions for timely and effective implementation of the organizational culture
development plan. The model of the process "Development of organizational culture in the enterprise" is
presented in Pic. 1.2 in graphical form.
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Pic. 1.2 Graphic model of the process "Development of organizational culture
in the enterprise"
The final stage of forming a model of organizational culture at the enterprise is the procedure of its
implementation. The sequence of work on the implementation of the organizational culture of the enterprise
is sufficiently differentiated and depends on the state of the enterprise itself, the method of implementation
of the system, the composition of participants in the implementation processes, etc. In view of this, we
summarize the existing practical approaches to the implementation of different organizational systems and
proposed the following sequence of works: 1) the situational analysis of the enterprise; 2) the determining
the composition of management decisions to be adopted (approval); 3) the setting limits on the costs of time,
money, material and labor resources; 4) the planning the implementation of management decisions in time
and space; 5) the realization of implementation procedures in accordance with the decisions taken; 6) the
control of performance of works on implementation of decisions; 7) the analysis of the results of the
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implementation works; 8) the assessing the effectiveness of implementing the appropriate model
of organizational culture of the enterprise; 9) the making decisions on adjusting the implementation work.
A graphical interpretation of this algorithm is presented in Pic. 1.3.
The first stage of the implementation works provides analysis of the company as a whole. In the process
of this determine its directions of activity, scale of production, status and level of utilization of the potential
of the firm , availability and sufficiency of material and intangible resources, level of organizational culture,
activity and orientation of environmental impact, etc. After the analysis with and its results a report is prepared
that provides information on the status and prospects of the organization's development in the near term.
In the second stage and implementation work is planned to develop a set of design solutions that can
effectively introduce a new system of management of organizational culture in the real environment
of a particular enterprise. At this stage, the composition and content of such decisions are determined, as well
as their selection and approval of the most reasonable ones for the further development of organizational
culture.
In the third stage, restrictions are put on the use of material and immaterial resources in the
implementation of design decisions. Considering that the most scarce resources are first identified and based
on this choice, the cost levels of other resources are modeled. In our view, particular attention should be paid
to time, manpower and financial resources when imposing restrictions on implementation resources.
The planning and realization of the implementation operations (the fourth and fifth stage of the stage)
should be carried out in accordance with the approved regulations of the implementation works, as it is
controlled within the stage of "Control of the execution of works in the implementation of design decisions".
At the beginning of the implementation of the design decisions of the organizational culture
management system, it is advisable to train staff who will perform new management procedures. It will
provide timely adaptation of the system in real conditions of the enterprise in the short term. Methods of
personnel training , professional development and ways of their realization are chosen by the firm
independently, on the basis of its available resources.
When implementing the components of the organizational culture management system, it is necessary
to identify the relationships between them, as well as formalize and optimize the subordination of the
elements of the system. In a formalized way, the interconnections and subordination of the elements of the
organizational culture management system are represented in the organizational structure.
The appropriateness of the implementation activities to the goals and objectives of the procedure
for implementing the organizational culture management system is determined at the control stage. To ensure
the systematic and regularity of the controls, the timing and procedure for carrying out the control
measurements should be pre-determined. It is advisable to determine the terms and procedure of control over
the implementation of the organizational culture management system in the control charts and grid schedules
of the implementation of the implementation works, which are developed individually for each enterprise.
The key consideration in implementing the organizational culture formation (development) system
should be to analyze and evaluate the effectiveness of the implementation work and management system.
For this purpose it is necessary: to carry out horizontal and vertical analysis of indicators of activity of the
enterprise, the level of organizational culture; the effectiveness of the elements of the control system;
diagnose the condition of components and the system in general; analyze the stability of systems and the like.
Conclusions. Evolution of types of organizational culture is directly related to the development
of social and labor relations. Strategic implementation of management of modern models of organizational
culture is the most effective way of transformation of social and labor relations in enterprises.
The article proposes a fundamentally new technology for the formation and development
of an organizational model of organizational culture that is optimal for the enterprise, which includes
the following main stages: 1) the development of a strategy for the formation and development
of the organizational culture of the enterprise; 2) the determining the best option for the process of forming
and developing the organizational culture of the enterprise ; 3) the technology marketing; 4) the choice
of mechanisms of realization of formation and development of organizational culture of the enterprise;
5) the implementation of legal and logistical operations of formation and development of organizational
culture of the enterprise; 6) the administration of business processes after formation of organizational culture
of the enterprise. A detailed description of the main works for each of these steps is provided. To streamline
the sequence of implementation of the projected processes, to regulate the information exchange between
their participants and to determine the ways of interaction of these participants, these procedures are
formalized in the form of a model of organizational culture of the enterprise and a model of development
of organizational culture of the enterprise.
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Pic. 1.3. The algorithm of the process of formation (development)
of organizational culture of the enterprise
(developed by the author)
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