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Підтримка продовольчої безпеки належить
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МОДЕЛЬ ABC�XYZ ДЛЯ ОЦІНКИ

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

MODEL ABC�XYZ FOR EVALUATING REGIONAL FOOD SECURITY

Продовольча безпека є одним із головних соціальноNекономічних пріоритетів в усьому світі. Її підтримка склаN
дається із достатнього виробництва та забезпечення задовільного споживання базових продуктів харчування. Наразі
в Україні спостерігається порушення продовольчої безпеки стосовно плодів і ягід, м'яса, молока та яєць. У дослідN
женні запропоновано ABCNXYZ модель оцінки їх пропозиції і попиту на регіональному рівні. Для визначення стану
та перспектив зміцнення продовольчої безпеки держави наведено оцінки виробничих потужності та часток населенN
ня за категоріями областей з відносною продовольчою безпекою, регіонів, що є донорами й акцепторами продуктів
харчування, а також областей, які потребують подолання кризової продовольчої небезпеки. Встановлено, що найгоN
стріше відхилення від рекомендованих норм здорового харчування має місце на Донеччині та Луганщині. Найбільш
благополучною областю з питань продовольчої безпеки виявилася Вінниччина.

Food security is one of the key social and economic priorities around the world. Its provision supposes a composition
of food availability and affordability. They are evaluated via a sufficient agricultural production and recommended
consumption of nutritional healthy products. At present Ukraine is a paramount contributor to the global food security
with regard to cereals and oilseeds. Meanwhile, a domestic food security needs urgent improvements concerning meat,
milk, eggs, fruit and berries. The study goal associated with exploring regional food availability and affordability to
underpin demand and supply for the unbalanced components of the rational food basket in Ukraine. The core findings of
the performed research were the ABCNXYZ models applied to the regional annual production and consumption of the
chosen crucial food products. The ABC grades were linked with sufficient (rational), relative (above the national average),
and insufficient (below the average in Ukraine) food availability, i.e. production. The XYZ grades mirrored satisfactory
(rational), relative (above the national average), and unsatisfactory (below the average in Ukraine) food affordability,
i.e. consumption. To clarify state and prospects of reinforcing Ukrainian food security this paper was divided into several
parts. First, the study results estimated productive capacities and shares of population in the regions with a relative food
security. Second, the research findings specified regions that were donors and acceptors of food products. Their
development should be targeted at enhancing purchasing power of local population and implementing agricultural
innovations. Third, the obtained results identified regions which face dramatic food insecurity. The way to alleviate this
issue implies economic reforms to address challenges clarified by means of the Global Food Security Index. The study
conclusions were as follows. Vinnytsya region appeared to have the most balanced food basket. The sharpest deviations
from the recommended norms of healthy dietary were revealed in Donetsk and Luhansk regions. Unfortunately, not a
single region in Ukraine had appropriate consumptions of meat, milk, eggs, fruit and berries per capita per annum. But
the detected productions over the maximum rational capacities in some regional markets seemed to be promising signals
for restoring the national food security.

Ключові слова: продовольча безпека, регіони України, виробництво, споживання, ABCBXYZ
модель.

Key words: food security, regions of Ukraine, production, consumption, ABCBXYZ model.

кого Господарства (FAO) у складі ООН наго&
лошує про забезпечення базового права кож&
ної людини щодо вільного доступу до безпеч&
них та поживних продуктів харчування необ&
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хідних для здорового життя. У такому разі пе&
редбачається збалансування фізичної наяв&
ності продовольства (availability) та його фінан&
сової доступності (affordability). Іншими сло&
вами, йдеться про достатній розвиток сільсько&
го господарства та відповідну купівельну спро&
можність населення країни.

На сьогодні Україна має суттєві здобутки
у підтримці глобальної продовольчої безпеки
по зернових та олійних культурах [1]. Однак
на внутрішньому ринку існує брак окремих
продуктів харчування вітчизняного виробниц&
тва, особливо від галузі тваринництва. Крім
того, об'єктивні економічні складності по&
гіршують добробут населення, котре втрачає
здатність сформувати власний продовольчий
кошик згідно рекомендацій до його раціональ&
ного складу [2]. Зазначена проблема виріз&
няється помітною науковою актуальністю,
гідною окремого дослідження з питань аналі&
зу стану та перспектив продовольчої безпеки
в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інформаційною базою для розгляду продо&
вольчої безпеки в Україні був масив даних офі&
ційної статистики [3], зокрема, рівні виробниц&
тва (як показник availability) та споживання (як
індикатор affordability) на особу в рік основних
продуктів харчування. До них відносяться
хлібні продукти, олія, цукор, картопля, овочі,
плоди і ягоди, м'ясо, молоко, яйця. По останніх
4 видах продукції (1 — в рослинництві та 3 —
в тваринництві) станом на 2019 рік в Україні
зафіксовано порушення продовольчої безпе&
ки.

Рекомендований обсяг споживання пло&
дів і ягід складає 80 кг на особу і рік. На додачу
до експорту тропічних та екзотичних фрук&
тів обсяг власного виробництва плодів і ягід
має дорівнювати хоча б 70 кг на особу в рік. У
2019 році населення купувало в середньому по
58 кг фруктів, тоді як яких українські аграрії
забезпечували по 61 кг. Зрозуміло, що такий
результат є незадовільним, але він є суттєвим
покращенням у порівнянні з 22 кг та 15 кг у
1999 році.

Норма річного раціонального споживання
м'яса на людину становить 75 кг. Наразі про&
позиція і попит на цю продукцію були 56 і 53 кг.
Відзначимо, що це є кращим за 31 кг і 31 кг
2001 року, але значно поступається рівню
1990 року з обсягами 84 кг і 68 кг. Здорове хар&
чування передбачає споживання 300 кг молока
на рік. У 2019 році зафіксовано найгірші річні

показники виробництва і споживання молока
за часів незалежності України в обсязі 238 кг
та 198 кг на особу. Натомість,  у 1990 році
відповідні пропозиція і попит були на рівні 472
кг і 373 кг. Більш оптимістично виглядає ситуа&
ція з виробництвом і споживанням яєць, адже
їх показники збільшилися за період 1990—2019
років від 314 до 382 та від 272 до 275 штук на
особу в рік. Однак поточні рівні є зменшенням
за щорічну пропозицію 392—456 штук яєць
на людину у 2011—2015 роках та попит 290—
310 штук яєць на особу в 2010—2014 роках при
рекомендованому щоденному споживанні
1 яйця як джерела протеїну та вітамінів.

Зазначені соціально&економічні аспекти
зміцнення продовольчої безпеки турбують не
тільки вітчизняних вчених, але й зарубіжних
дослідників [4—7]. Вони відзначають, що
найбільш ефективними концепціями вирішен&
ня даної проблеми є ті, що підкріплюються
застосуванням сучасного математичного апа&
рату та новітніх інформаційних технологій.
Останнім часом впровадження методів мате&
матичного моделювання та комп'ютеризація
ведення сільського господарства стають все
більш поширеними і в Україні [8—10]. Проте
допоки це не дало бажаних результатів сто&
совно підтримки продовольчої безпеки. Зок&
рема, не вистачає наукових результатів, при&
свячених порівняльному аналізу продоволь&
чої безпеки поміж регіонами країни, що в
підсумку дозволить збалансувати попит і
пропозицію на загальнодержавному рівні не
нижче від раціональних норм здорового хар&
чування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою виконаного дослідження був регіо&

нальний аналіз доступності продуктів харчу&
вання, рівень виробництва і споживання яких
порушує продовольчу безпеку країни. Досяг&
нення сформульованої мети передбачало вирі&
шення завдань щодо:

— групування регіонів за показниками на&
лежних та неналежних рівнів пропозиції і по&
питу на продукти харчування із незадовільни&
ми середніми загальнодержавними індикатора&
ми продовольчої безпеки;

— надання обгрунтованих рекомендацій
стосовно зміцнення продовольчої безпеки ре&
гіонів по 4 незбалансованих компонентах ра&
ціонального харчового кошику.

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
З позиції подальшого залучення математич&

ного апарату та інформаційних технологій для
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вдосконалення регіональної продовольчої безпе&
ки в якості методологічної бази вирішення пер&
шого завдання дослідження обрано ABC&XYZ
моделі [11; 12]. Для їх адаптації під специфіку
розгляду регіональної продовольчої безпеки
доречна наступна модифікація. Градація ABC
була зіставлена з виробництвом продуктів хар&
чування на особу в рік, де:

— категорія A ("достатня наявність") об'єд&
нувала регіони з показниками виробництва ви&
щими за рекомендовану норму раціонального
споживання;

— категорія B ("відносна наявність") місти&
ла регіони з індикаторами пропозиції від серед&
нього по країні до рекомендованої норми здо&
рового харчування;

— категорія C ("недостатня наявність")
включала решту регіонів з показниками пропо&
зиції нижче загальнодержавного рівня вироб&
ництва.

Градація XYZ була зіставлена зі споживан&
ням продуктів харчування на особу в рік, де:

— категорія X ("задовільна доступність")
об'єднувала регіони з показниками попиту ви&
щими за рекомендовану норму раціонального
споживання;

— категорія Y ("відносна доступність")
містила регіони з індикаторами споживання від
середнього по країні до рекомендованої нор&
ми здорового харчування;

— категорія Z ("незадовільна доступність")
включала решту регіонів з показниками попи&
ту нижче загальнодержавного рівня споживан&
ня.

Слід підкреслити, що зазначена модифіка&
ція презентує градацію ABC як накопичуваль&
ну, "штовхаючу" компоненту продовольчої без&
пеки, тоді як її витратною, "тягнучою" складо&
вою виступає градація XYZ.

Регіональні рекомендації за другим завдан&
ням дослідження грунтувалися на одержано&
му за ABC&XYZ моделями розподілі областей
України.

По&перше, клітину AX утворювали регіони
з продовольчою безпекою згідно норм раціо&
нального здорового харчування.

По&друге, клітини AY, BX, BY об'єднували
регіони з продовольчою безпекою на рівні по&
точного соціально&економічного стану України.

По&третє, клітини AZ, BZ формувалися з ре&
гіонів, що є донорами аграрної продукції. В да&
ному разі рекомендовано звернути увагу на ре&
гіональний розвиток у частині соціального за&
хисту населення та підвищення його плато&
спроможності на ринку продуктів харчування
[2].

По&четверте, клітини CX, CY містили ре&
гіони, що є акцепторами продуктів харчування
за рахунок вищого добробуту їхнього населен&
ня. В цьому разі рекомендовано збільшити об&
сяги регіонального аграрного виробництва
шляхом впровадження інноваційних підходів
ведення сільського господарства [13; 14].

По&п'яте, клітина CZ включала регіони, що
перебувають у стані гострої продовольчої не&
безпеки за розглядуваною складовою харчово&
го кошику. Системний вектор виправлення цієї
ситуації можна визначити за допомогою Гло&
бального індексу продовольчої безпеки [15]. В
2018 році Україна посіла 76 місце серед 113 роз&
глянутих країн світу або останнє (26) серед оці&
нених країн Європи. Головними викликами й
загрозами продовольчій безпеці в Україні ви&
знано недосконалі стандарти якості і безпеки
харчової продукції, корупцію, низьку величи&
ну валового внутрішнього продукту, політичні
ризики та недієвість програм фінансування
фермерів.

Споживання Виробництво X Y Z 
A – Вінницька 

Хмельницька 
Чернівецька 

Закарпатська 
Полтавська 
Рівненська 
Тернопільська 
Херсонська 

B – – – 
C Київська Дніпропетровська

Запорізька 
Миколаївська 
Одеська 
Черкаська 
 

Волинська 
Донецька 
Житомирська 
Івано-Франківська 
Кіровоградська 
Луганська 
Львівська 
Сумська 
Харківська 
Чернігівська 

Таблиця 1. Результати ABC'XYZ моделі стосовно плодів і ягід

Джерело: обчислено автором за даними [3].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботі розглянуто 24 області України [3].
Результати ABC&XYZ моделей розподілу регі&
онів за 4 незбалансованими продуктами харчу&
вання наведено в таблицях 1—4. Їх аналіз доз&
волив встановити наступне.

За даними таблиці 1, відносну продовольчу
безпеку стосовно плодів і ягід підтримують
3 області або 12,5 % регіонів, що виробляють
31,7 % плодово&ягідної продукції і налічують
8,9 % населення України. 5 областей чи 20,8 %
регіонів є сільськогосподарськими донорами
плодів і ягід із часткою виробництва 21,6 %.
Тоді як мешканці цих регіонів, тобто 14 % на&
селення України, мають незадовільне спожи&
вання фруктів. 6 областей або 25 % регіонів з
населенням 34 % України є акцепторами пло&
дово&ягідної продукції. Проте виробничі по&
тужності цих регіонів становлять лише 21,8 %
від загальнодержавного обсягу. Критична про&
довольча небезпека у виробництві та спожи&
ванні плодів і ягід спостерігається в 10 облас&
тях чи 41,7 % вітчизняних регіонів, де на 43,1 %
населення припадає лише 24,9 % виробництва
фруктів.

Згідно з таблицею 2, відносну продовольчу
безпеку стосовно м'яса підтримують 3 області
або 12,5 % регіонів, що виробляють 30,2 % цієї
продукції і налічують 13,8 % населення Украї&
ни. 2 області чи 8,3 % регіонів є аграрними до&
норами м'яса із часткою виробництва 17,6 %.
Тоді як мешканці цих регіонів, тобто 6,1 % на&
селення України, мають незадовільне спожи&
вання м'яса. 5 областей або 20,8 % регіонів з на&
селенням 22,6 % України є акцепторами м'яс&
ної продукції. Проте виробничі потужності цих
регіонів складають тільки 17,3 % від загально&
державного обсягу. Критична продовольча не&
безпека у виробництві та споживанні м'яса спо&
стерігається в 14 областях чи 58,4 % вітчизня&
них регіонів, де на 57,5 % населення припадає
лише 34,9 % виробництва цієї продукції.

За даними таблиці 3, відносну продовольчу
безпеку стосовно молока підтримують 13 об&
ластей або 54,1 % регіонів, що виробляють
62,9% цієї продукції і налічують 36,4 % населен&
ня України. 3 області чи 12,5 % регіонів є
сільськогосподарськими донорами із часткою
виробництва 10,8 % молока. Тоді як мешканці
цих регіонів, тобто 7,8 % населення України,
мають його незадовільне споживання. 4 області
або 16,7 % регіонів з населенням 31,1 % Украї&
ни є акцепторами молочної продукції. Проте
виробничі потужності цих регіонів становлять
тільки 17,4 % від загальнодержавного обсягу.

Споживання Виробництво X Y Z 
A – Вінницька 

Волинська 
Дніпропетровська 

Черкаська 

B – – Івано-Франківська 
C – Запорізька 

Київська 
Кіровоградська 
Миколаївська 
Херсонська 

Донецька 
Житомирська 
Закарпатська 
Луганська 
Львівська 
Одеська 
Полтавська 
Рівненська 
Сумська 
Тернопільська 
Харківська 
Хмельницька 
Чернівецька 
Чернігівська 

Таблиця 2. Результати ABC'XYZ моделі
стосовно м'яса

Джерело: обчислено автором за даними [3].

Споживання Виробництво X Y Z 
A – Вінницька 

Волинська 
Житомирська 
Івано-Франківська 
Кіровоградська 
Полтавська 
Тернопільська 
Хмельницька 
Черкаська 
Чернівецька 
Чернігівська 

Рівненська 
Сумська 

B – Закарпатська 
Миколаївська 

Херсонська  

C – Дніпропетровська 
Київська  
Львівська 
Харківська 

Донецька 
Запорізька 
Луганська 
Одеська 

Таблиця 3. Результати ABC'XYZ моделі
стосовно молока

Джерело: обчислено автором за даними [3].

Споживання Виробництво X Y Z 
A – Вінницька 

Житомирська 
Київська 
Кіровоградська 
Полтавська 
Рівненська  
Хмельницька 
Черкаська 

Запорізька 
Тернопільська 
Херсонська 
Чернівецька 
 

B – – – 
C – Дніпропетровська 

Львівська 
Сумська 
Чернігівська 

Волинська 
Донецька 
Закарпатська 
Івано-Франківська
Луганська 
Миколаївська 
Одеська 
Харківська 

Таблиця 4. Результати ABC'XYZ моделі
стосовно яєць

Джерело: обчислено автором за даними [3].
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Критична продовольча небезпека у вироб&
ництві та споживанні молока спостерігається
в 4 областях чи 16,7 % вітчизняних регіонів, де
на 24,7 % населення припадає лише 8,9 % ви&
робництва цієї продукції.

Згідно з таблицею 4, відносну продовольчу
безпеку стосовно яєць підтримують 8 областей
або 33,3 % регіонів, що виробляють 52,8 % цієї
продукції і налічують 31,9 % населення Украї&
ни. 3 області чи 12,5 % регіонів є аграрними до&
норами із часткою виробництва 14,4 % яєць.
Проте їх споживання має незадовільний рівень
серед мешканців цих регіонів, тобто 9,1 % на&
селення України. 4 області або 16,7 % регіонів
з населенням 18,5 % України є акцепторами
аналізованої продукції. Однак виробничі по&
тужності цих регіонів складають тільки 12,9 %
від загальнодержавного обсягу. Критична про&
довольча небезпека у виробництві та спожи&
ванні яєць спостерігається в 9 областях чи 37,5
% вітчизняних регіонів, де на 40,5 % населення
припадає лише 19,9 % виробництва цієї про&
дукції.

ВИСНОВКИ
На підставі створених ABC&XYZ моделей та

проведеного аналізу встановлено, що для всіх
4 розглянутих видів продукції харчування ка&
тегорія X є переважно порожньою, тобто в
жодному регіоні не дотримуються рекомендо&
вані норми їх раціонального споживання. Єди&
ним виключенням є Київська області стосовно
плодів і ягід. Обчислена вага категорії Z свід&
чить, що гостра продовольча небезпека стосов&
но плодів і ягід, м'яса, молока та яєць має місце
в 62,5 %, 66,7 %, 29,2 % та 50 % областей, де меш&
кають 57,1 %, 63,6 %, 32,5 % та 49,5 % населення
України.

Ситуація з виробничою складовою системи
продовольчої безпеки є більш оптимістичною.
Згідно з визначеною вагою категорії А, аграр&
на пропозиція стосовно плодів і ягід, м'яса, мо&
лока та яєць перевищує рекомендовані норми
здорового харчування у 33,3 %, 16,7 %, 54,2 %
та 45,8 % регіонів із частками виробництва 53,3 %,
44,2 %, 64,3 % та 67,2 %.

Стабільна належність до клітини AY пере&
конує, що лише у Вінницькій області мали місце
достатня наявність та відносна доступність
4 розглянутих видів продовольства. Згідно з на&
лежністю до клітини CZ у таблицях 1—4, на До&
неччині та Луганщині наразі спостерігається
незадовільний попит і пропозиція відносно ана&
лізованих складових раціонального харчового
кошику.

У подальших дослідженнях за розглянутою
проблематикою планується продовжити мате&
матичне моделювання моніторингу продоволь&
чої безпеки України та регіонів.
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EUROPEAN EXPERIENCE OF SOIL CONSERVATION: KNOWLEDGE FOR UKRAINE

У статті досліджуються європейські практики охорони грунтів та визначаються найбільш ефективні з метою
впровадження в аграрну економіку. Здійснено порівняльний аналіз фактичного стану грунтів у країнах ЄС та світі.
Проаналізовано "Тематичні стратегії ЄС", які є базовими для реалізації практики збереження та захисту грунтів,
підгрунтям ефективних заходів подолання негативних тенденцій деградації земель у Європі. Проаналізовано особN
ливості охорони грунтів у країнах ЄС на основі Спільної сільськогосподарської політики. Визначено, що на початN
ковому етапі головними цілями ССП була підтримка фермерів та рівня їх життя. Внаслідок виникнення загроз та
негативних наслідків нераціонального землекористування орієнтири ССП змінилися на розробку кращих стандартів
управління грунтами та їх охорони. Виокремлено два важливі напрями ССП: перший — платежі та ринкові заходи,
другий — розвиток сільських територій. Виокремлено обов'язкові вимоги, яких повинні дотримуватись фермери,
серед яких збереження багатих вуглецем грунтів шляхом захисту водноNболотних угідь та торф'яників; управління
поживними речовинами для покращення якості води і зменшення рівня аміаку та закису азоту; сівозміни замість диN
версифікації сільськогосподарських культур. Крім того, фермери заохочуються до роботи за межами обов'язкових
вимог. Для них кожна країнаNчлен ЄС розробляє власну систему управління грунтами та агроекологічноNкліматичні
заходи, стимулює фермерів за практики, які відповідають місцевим вимогам кожної країни. Доведено, що Спільна
сільськогосподарська політика є важливим інструментом оптимізації родючості грунтів та зменшення їх забрудненN
ня, підтримкою кращих практик управління та охорони грунтів. Обгрунтовано важливу роль у галузі збереження та
охорони грунтів таких інституцій: Європейське сільськогосподарське інноваційне партнерство (EIPNAGRI) як платN
форма для об'єднання фермерів, радників, дослідників, підприємств та підтримки інновацій у сільському господарстві;
Європейський центр даних про грунти (ESDAC), функція якого — бути єдиним орієнтиром та розміщувати всі
відповідні дані про грунти в європейському інформаційному просторі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність питання раціонального земле&

користування та збереження, відтворення
грунтів зростає, враховуючи те, що це обмеже&
ний природний ресурс, який потребує якісно&
го управління, збереження та охорони в досяг&
ненні на майбутнє високого рівня продоволь&
чої безпеки. За даними ФАО грунти забезпе&
чують населення продуктами харчування на
98% [1]. Збереженню та охороні грунтів на гло&
бальному рівні приділяється значна увага ООН,
ФАО. На міжнародному рівні підкреслюється,
що охорона грунтів є основою продовольчої
безпеки та стійкості клімату.

Підтвердженням вищезазначеного є слова
Махатма Ганді, який зазначає, що "забувати, як
доглядати за грунтами, означає забувати про
себе" [2], відображаючи нашу залежність від
грунтів хорошої якості для їжі. За його правл&
іння більша частина населення Індії мешкала
поблизу сільського господарства та грунтів, від
яких залежав добробут. На сучасному етапі
спостерігається недостатнє усвідомлення вад&
ливості грунтів як джерела для підтримки еко&
систем, їх значення для у здоров'я, біорізнома&
ніття, зміну клімату, кругообіг води та інше.

The European practices of soil preservation, the most effective ones for implementation in the agricultural economy
have been examined in the article. Comparative analysis of the actual state of soil in the EU and around the world have
been made. "Thematic Strategy for Soil Protection" as the basis for soil saving and conservation practice implementation,
effective measures aimed at overcoming negative trends in land degradation in Europe has been analyzed. The peculiarities
of soil protection in the EU countries based on Common Agricultural Policy have been studied. It has been found out
that at the initial stage the main objectives of CAP were to support farmers and their standard of living. Threats and
negative effects of irrational use of land caused CAP guidelines changes towards the development of better standards of
soil management and protection. Two important areas of CAP have been distinguished: the first — payments and market
instruments, the second — rural development. Mandatory requirements for farmers have been emphasized, including
preservation of carbonNrich soils by protecting wetlands and peatlands; nutrient management to improve water quality
and reduce ammonia and nitrous oxide level; crop rotation instead of crop diversification. Moreover, farmers are
encouraged to act beyond the mandatory requirements. Each EU member state develops its own soil management system
and agriNenvironmental and climatic measures, encourages farmers for practices meeting local requirements. It has been
proved that.

Common Agricultural Policy is an important tool for soil fertility optimization and soil pollution reduction, as well
as for the best soil management and protection practices support. The following institutions role in the field of soil
conservation and protection has been substantiated: The agricultural European Innovation Partnership (EIPNAGRI) as a
platform, which consolidates farmers, consultants, researchers, businesses and supports innovation in agriculture;
European Soil Data Center (ESDAC), which functions as a single benchmark and places all relevant soil data in the
European Information Space.

Ключові слова: охорона грунтів, збереження грунтів, європейські практики, землекорисB
тування, стратегія, екосистема.

Key words: soil conservation, soil saving, European experience, land management, strategy,
ecosystem.

Попри те, що грунти є важливими для жит&
тєдіяльності, у багатьох регіонах світу нераці&
ональне управління землекористування при&
зводить до руйнування грунтів, що спричиняє
недостатній розвиток сільського господарства,
бідність та інші соціально&економічних пробле&
ми.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання охорони грунтів досліджували ук&

раїнські вчені А.О. Бойко [3], В.В. Горлачук [4],
О. Зигрій, Малиновський В. [5], О.Г. Мельник
[6], А.Я. Сохнич [7], М. Трегобчук [8] та інші.
Науковці розробили власні підходи та рекомен&
дації до вирішення питань раціонального зем&
лекористування й охорони.

У країнах ЄС результати досліджень щодо
використання грунтів та їх охорони акумулю&
ються в таких джерелах: Атлас грунтів Європи
[9], Європейська база даних про грунти [10],
Європейське бюро грунтових мереж [12]. На
сучасному етапі проводиться дослідження
шляхом аналізу зразків грунту (LUCAS) з усіх
країн ЄС у межах обстеження земель  з метою
оцінки біорізноманіття грунту, виокремлення
позитивних практик землекористування, наяв&
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ності забруднюючих речовин та охорони зе&
мель [12].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз європейських прак&

тик охорони грунтів та виокремлення найбільш
ефективних і визначенням можливостей їх
імплементації на національному рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Занепокоєність щодо відсутності глобаль&

ної свідомості щодо важливості грунтів, гло&
бальних загроз втрати та деградації призвело
до того, що 68&а Генеральна Асамблея ООН
проголошувала 2015 р. Міжнародним роком
грунтів. Головним завданням є усвідомлення
громадськістю вирішальної ролі грунтів для
світової продовольчої безпеки, можливої адап&
тації до кліматичних змін та пом'якшення її
наслідків, подоланні бідності та прискорення
руху до сталого розвитку. З 2015 р. увага до
грунтів на світовому рівні суттєво змінилася.
Було запроваджено численні програми, що
сприяють сталому управлінню грунтами задля
збереження здатності грунту забезпечити про&
довольством теперішні та майбутні покоління,
протидії втраті біорізноманіття та уповільнен&
ня темпів зміни клімату [2].

Фактичний стан грунтів у світі як продо&
вольчої бази представимо на схемі (рис. 1).

Діагностика особливостей використання
грунтів в країнах ЄС свідчить про наявність
певних загроз, серед яких найважливішими є
ерозія, зменшення органічних речовин у повер&
хневому шарі, грунтове різноманіття, забруд&
нення грунту та води, засолення та інші [14].
Водна ерозія грунтів є найпоширенішою фор&
мою деградації грунту в Європі, хоча вітрова
ерозія також впливає на певні регіони.

За підрахунками науковців, країни ЄС що&
року втрачають 970 млн т родючого грунту.
Для отримання 1 см родючого грунту може
знадобитися тисяча років, який можна втра&
тити лише за кілька років. Майже на третині
європейських сільськогосподарських площ
показники ерозії вищі, ніж стійкі показники
(2 т на гектар на рік), і 11% грунтів ЄС зазна&
ють впливу помірної та сильної водної ерозії
[12].

Зауважимо, що законодавство ЄС не розг&
лядає всі загрози комплексно, і не всі держа&
ви&члени мають спеціальне законодавство
щодо охорони грунтів. Європейська Комісія
впроваджує глобальну стратегію захисту
грунтів в країнах, враховуючи особливості з
них. Прийняття стратегії стало першим етапом

Рис. 1. Дані про фактичний стан грунтів у світі

Джерело: побудовано авторами за даними [1; 13].

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФАКТИЧНИЙ СТАН  ГРУНТІВ 
як втрата продовольчої бази людства щорічно 

1 рівень деградації близько 2 млрд га 

2 через ерозію втрачається 24 млрд тонн родючих ґрунтів 

3 втрати 20 мільйонів тонн зерна від нераціонального землекористування 

4 фінансові втрати від деградації земель складають 42 млрд дол. США 

5 110 країнам світу загрожує подальша деградація земель 

6 ґрунти забезпечують населення продуктами харчування на 98% 

7 у Європі ґрунтознавці нараховують понад 10 000 різних типів ґрунтів 

8 вартість деградації ґрунту в ЄС оцінюється приблизно в 38 млрд євро щороку 
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у розробці належної політики охорони грун&
тів у Європейському Союзі.

Порушення структури грунту має наслідки
для інших середовищ та екосистем. Не&
відповідні сільськогосподарські практики при&
скорюють ерозію від води та вітру, зменшують
кількість органічних речовин, що призводить до
втрати родючості грунту. Інтенсивне землеко&
ристування, приріст населення та туризм
збільшують ризик зсувів у районах із крутими
схилами. Індустріалізація та неефективна прак&
тика управління грунтами залишили у спадок
значні площі забруднених територій по всій
Європі. Близько 9% площі ЄС вкрито дорогами
чи бетоном, порушуючи потоки газу, води та
енергії, призводячи до незворотних втрат ро&
дючого грунту. Вартість деградації грунту в ЄС
оцінюється приблизно в 38 млрд євро щороку.
Деякі з цих загроз посилюються наслідками
зміни клімату, що спричиняє підвищення кліма&
тичної температури та екстремальні погодні
явища. Якщо деякі з цих загроз поєднати, вони
в кінцевому підсумку можуть призвести до спу&
стошення грунтів [15].

Підкреслимо, що різні дії ЄС сприяють захи&
сту грунтів, особливо аграрна політика, яка надає
право фермерів на отримання сільськогоспо&
дарських субсидій із дотриманням певних еколо&
гічних умов. Сільське господарство здебільшого
може позитивно впливати на стан грунту. На&
приклад, практики землеустрою, як&от: органіч&
не та інтегроване землеробство або великі агро&
культурні практики в гірських районах можуть
підтримувати і покращувати баланс органічних
речовин у грунті та запобігати ерозії та зсувам.

Однак положення на користь охорони грун&
тів розповсюджені в багатьох сферах політики
та, як правило, розробляються для захисту
інших середовищ. Отже, вони не становлять
послідовної політики захисту грунтів. Такий
нерівномірний та непрямий підхід не перешкод&
жає подальшій деградації грунтів у ЄС. На рівні
держав&членів підходи до захисту грунтів
різняться залежно від країни. Близько трети&
ни із них мають спеціальне законодавство про
охорону грунтів, але навіть тоді вони часто
охоплюють лише одну конкретну загрозу, як&от:
поверхневе забруднення грунтів.

Регулювання захисту грунтів у європейсь&
ких країнах реалізується на основі документу
"Тематичної стратегії ЄС", який прийнято
Європейською Комісією в 2006 р. [16]. Потреба
у безпечному землекористуванні   обумовлена
активізацією процесів деградації грунтів та зе&
мель у межах Європейського Союзу та прикор&
донних країн. "Тематичної стратегії ЄС" щодо

грунтів для Європейського Союзу є базисом
для ефективних заходів подолання негативних
тенденцій деградації грунтів та земель у Європі,
але й має значний вплив у світовому масштабі,
поширюючи дії в межах міжнародного співро&
бітництва.

Важливою для охорони грунтів у країнах
ЄС є Спільна сільськогосподарська політика
(ССП) для всіх країн ЄС, існує з 1962 р. На реа&
лізацію ССП витрачаються значні кошти, хоча
її питомі витрати з часом зменшуються. У 2018 р.
СПП становила більше третини зведеного бюд&
жету ЄС. На початковому етапі головними
цілями ССП була підтримка фермерів та їх
рівня життя з метою забезпечення стабільного
постачання доступних продуктів харчування
для громадян ЄС, підтримка розвитку сільських
районів і ландшафтів. Унаслідок виникнення
загроз та негативних наслідків нераціонально&
го землекористування, орієнтири ССП змі&
нилися в бік забезпечення кращих стандартів
управління грунтами та їх охорони, вимагаючи
від фермерів застосовувати належну сільсько&
господарську практику, щоб мати право на от&
римання субсидій. ССП поширюються на два
важливих напрями: перший — платежі та рин&
кові заходи, другий — розвиток сільських те&
риторій. Відповідно до першого напряму фер&
мери повинні підтримувати ландшафти у відпо&
відних "сільськогосподарських та екологічних
умовах". Ці стандарти спрямовані на накопи&
чення органічної речовини, підвищення біоріз&
номаніття, зменшення ерозії в грунтах та за&
хист водних ресурсів. Частину прямих виплат,
доступних фермерам, зумовлено застосуван&
ням "екологічних заходів".

Заходи стійкого землеробства передбача&
ють такі практики: диверсифікація або сівозм&
іни сільськогосподарських культур з виділен&
ням 5% ріллі під екологічні зони для підтримки
біорізноманіття й відновлення. Більшу підтрим&
ку можуть отримати фермери в межах другого
напряму ССП, яка є різною в країнах&членах
ЄС [17].

У 2018 р. Європейською Комісією визначе&
но особливості ССП на період після 2020 р.
Обов'язковими вимогами, яких повинні дотри&
муватись фермери є:

1) збереження багатих вуглецем грунтів
шляхом захисту водно&болотних угідь та тор&
ф'яників;

2) управління поживними речовинами для
покращення якості води, зменшення рівня аміа&
ку та закису азоту;

3) сівозміни замість диверсифікації сіль&
ськогосподарських культур.
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Крім того, фермери будуть винагороджені
за те, що вони вийшли за межі обов'язкових
вимог. Для них кожна країна&член розробить
власну систему екосистем та агроекологічно&
кліматичних заходів, щоб стимулювати фер&
мерів до практик, які відповідають місцевому
контексту кожної країни. Спільна сільськогос&
подарська політика є важливим інструментом
для оптимізації родючості грунтів та зменшен&
ня забруднення шляхом підтримки кращих
практик управління та охорони грунтів [17].

Важливу роль у галузі збереження та охо&
рони грунтів відіграють певні інституції.

Європейське сільськогосподарське іннова&
ційне партнерство (EIP&AGRI) було розпочато
ЄС у 2012 році як платформа для об'єднання
фермерів, радників, дослідників, підприємств
та НУО для підтримки інновацій у сільському
господарстві [18]. EIP&AGRI підтримує інно&
вації, спрямовані на конкурентоспроможне та
стійке ведення сільського та лісового госпо&
дарств, яке досягає більших та кращих резуль&
татів сприяє забезпеченню стабільного поста&
чання продуктів харчування, кормів та біома&
теріалів у гармонії з основними природними
ресурсами, від яких залежить ведення сільсько&
го господарства.

Європейський центр даних про грунт (ESDAC)
[19] є центром даних про грунти в Європі. Його
функція полягає в тому, щоб бути єдиним орі&
єнтиром та розміщувати всі відповідні грунтові
дані та інформацію на європейському рівні. Він
містить низку ресурсів, які організовані та
представлені різними способами: набори даних,
послуги / додатки, карти, документи, події,
проєкти та зовнішні посилання.

На основі вищезазначеного зауважимо, що
у країнах ЄС є достатня кількість позитивних
практик охорони грунтів за допомогою норма&
тивно&правового забезпечення та ініціативи
громади щодо створення певних центрів з ви&
рішення питань раціонального землекористу&
вання і збереження грунтів.

 В Україні питання захисту грунтів регу&
люється в межах існуючого законодавства.
Нормативно&правове забезпечення землекори&
стування та охорони грунтів реалізується
відповідно до Конституції України [20], Зе&
мельного кодексу України [21], Законів Украї&
ни "Про охорону навколишнього природного
середовища" [22], "Про охорону земель" [23],
"Про державний контроль за використанням та
охороною земель" [24], "Про землеустрій" [25].

В Україні з'явився Проєкт Закону України
"Про грунти та їх родючість" [26]. Зазначений
нормативно&правовий документ визначає пра&

вові, економічні, екологічні та соціальні осно&
ви використання земельних ресурсів та охоро&
ни грунтів, окреслює головні принципи держав&
ного регулювання земельних відносин, форму&
лює вимоги щодо збереження стану та якості
грунтів, захисту їх від негативних природних
та антропогенних впливів, а також визначає
особливості використання земельних ресурсів
на ринкових засадах.

Ефективна політика щодо захисту грунтів
може базуватися лише на детальній оцінці ви&
трат на відсутність заходів та потенційних еко&
номічних вигод від розширених стратегій захи&
сту грунтів у Європі. Загальні витрати на де&
градацію грунту можна оцінити на основі роз&
рахунків ерозії, зменшення органічної речови&
ни та забруднення.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження необ&

хідно підсумувати, що для національної еконо&
міки доцільно переглянути модель збережен&
ня та охорони грунтів та розпочати управлін&
ня грунтами з метою підвищення якості за
сприйнятливістю до ерозії, стійкості до посу&
хи та біорізноманіття.

На основі результатів використання пози&
тивних європейських практик збереження та
охорони грунтів, врахування національних
особливостей шукати інноваційні рішення, які
можуть підтримувати, відновлювати й активно
покращувати якість грунтів, що є запорукою
довгострокової підтримки екосистеми та доб&
робуту людини, високого рівня продовольчої
безпеки.
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USE OF INTELLECTUAL POTENTIAL IN MODERNIZING THE STRUCTURE OF THE REGIONAL
ECONOMY

У статті досліджується вплив інтелектуального потенціалу населення на структурну модернізацію регіональної
економіки як запоруки національної безпеки й збереження держави. Визначено, що структурна модернізація регіоN
нальної економіки має виняткове значення для сучасної України, яка шукає виходи з фінансових, політичних, соN
ціальних, ресурсних, військових та моральних ризиків і криз суспільства; знаходиться в стані стрімких втрат ринків,
територій, обмежень ресурсів і високих витрат на проведення військових операцій, охорону кордонів, підтримку
соціальної стабільності з низьким власним технічним та військовим потенціалом у стратегії і тактиці забезпечення
національної та регіональної безпеки. Розглянуто зміст та сутність інтелектуального потенціалу особистості,
підприємств, регіонів, національної економіки. Виявлено чинники його формування та здійснено їх розподіл за сфеN
рами впливу. Визначено основоположну роль інтелектуального потенціалу у модернізації економіки на регіональN
ному та інших рівнях організації та управління. Проте він не може бути ефективним без наявності дієвих інститутів
використання, належної організації відтворення та підтримки. З метою забезпечення результативних управлінських
рішень необхідно також враховувати взаємозв'язок інтелектуального потенціалу й інтелектуального капіталу.

The article examines the impact of the intellectual potential of the population on the structural modernization of the
regional economy as a guarantee of national security and the preservation of the state. It is determined that the structural
modernization of the regional economy is of exceptional importance for modern Ukraine, which is looking for ways out
of financial, political, social, resource, military and moral risks and crises of society; it is in a state of rapid losses of
markets, territories, resource constraints and high expenditures on military operations, border protection, and maintaining
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нова концепція формування економіки

знань  стала в останнє десятиріччя квінтесен&
цію або основною сутністю тих динамічних пе&
ретворень, які відбуваються в розвитку су&
спільної діяльності в усьому світі. Вона є чи не
основним теоретико&методологічним та науко&
во&практичним підгрунтям політики економіч&
ного зростання провідних країн; розкриває
нову роль і місце інтелекту людини в суспіль&
стві. У зв'язку з прискоренням темпів розвит&
ку технологій доступність знань та їх впровад&
ження у практику стає найважливішою умовою
для участі країни у глобальній конкуренції,
особливо в умовах криз.

 Знання залишаються тим ресурсом, що на&
буває значення не лише як рівень інтелектуаль&
них можливостей, а й як економічний ресурс,
що стає базисом і засобом створення та впро&
вадження інновацій. За експертними оцінками,
вартість інтелектуального потенціалу (ІП) су&
часного суспільства перевищує вартість основ&
них фондів традиційних галузей  національних
економік. Тому з метою модернізації структу&
ри регіональної економіки одним із вирішаль&
них пріоритетів для успішного розвитку краї&
ни загалом є створення умов і механізмів для
ефективного перетворення ІП нації на інтелек&
туальний капітал.

social stability with low own technical and military capabilities in the strategy and tactics of ensuring national and
regional security. All the more urgent and extremely important is the awareness of the importance of the intellectual
potential of society and the untapped opportunities for its implementation and development in the interests of
strengthening and stabilizing its own economy, primarily through its structural modernization at the regional level. The
content and essence of the intellectual potential of individuals, enterprises, regions, and the national economy are
considered. The factors of its formation are identified and their distribution by spheres of influence is carried out. The
fundamental role of intellectual potential in the modernization of the economy at the regional and other levels of
organization and management is determined. However, it cannot be effective without effective institutions of use, proper
organization of reproduction and support. Knowledge remains a resource that becomes important not only as a level of
intellectual capabilities, but also as an economic resource, which becomes the basis and means of creating and
implementing innovations. According to expert estimates, the cost of the intellectual potential of modern society exceeds
the cost of fixed assets of traditional branches of national economies. Therefore, in order to modernize the structure of
the regional economy, one of the crucial priorities for the successful development of the country as a whole is to create
conditions and mechanisms for the effective transformation of the nation's intellectual potential into intellectual capital.
In order to ensure effective management decisions, it is also necessary to take into account the relationship between
intellectual potential and intellectual capital.

Ключові слова: регіональна економіка, структурна модернізація, інтелектуальний потенB
ціал, інтелектуальний капітал, використання, національна безпека, управління.

Key words: regional economy, structural modernization, intellectual potential, intellectual
capital, use, national security, management.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні підходи до визначення ролі інтелек&
туального потенціалу, його компонентів, рівня
дослідження та чинників впливу відображено
в роботах вітчизняних вчених М. Бутка, О. Вла&
сюка, А. Гальчинського, В. Геєця, О. Грішнової,
М. Ігнатенка, І. Каленюк, Е. Лібанової, О. Ма&
карової, О. Нестеренка. Але, незважаючи на
такий обсяг досліджень, проблема формуван&
ня та використання ІП населення, особливо
трудових ресурсів, у модернізації структури
національної та регіональної  економіки не є до
кінця вивченою.

Диференціація досліджень різнопредмет&
них проявів інтелектуального потенціалу у
різних сферах діяльності людини руйнує ціліс&
ність його сприйняття та спричиняє появу ве&
ликої кількості галузевих і самостійних визна&
чень та понять, що ускладнює розкриття такої
категорії, як ІП національної й регіональної
економіки. Крім цього, нові вимоги постіндус&
тріального суспільства, тотальна інформатиза&
ція всіх процесів діяльності, науково&технічний
прогрес та загальна трансформація суспільних
відносин вимагають постійного оновлення ас&
пектів, які потребують наукового досліджен&
ня, насамперед, оцінки, діагностики, прогнозу&
вання та регулювання.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ролі та напрямів

використання інтелектуального потенціалу
населення у здійсненні структурної модерні&
зації регіональної економіки.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
За системного підходу до аналізу й оцінки

інтелектуального потенціалу людини як основи
інтелектуального потенціалу трудових ресурсів
і нації загалом, його ролі у модернізації структу&
ри регіональної економіки важливо знати, які
засоби діяльності повинен мати особистість, тоб&
то набір її предметних й інтелектуальних
функцій, та як ці функції нею реалізуються в пев&
них нормативних та інституційних умовах [1, с.
176]. ІП визначається передусім через оцінку спо&
собів мислення і поведінки людини, тобто в який
спосіб мислиться та чи інша дія, з чим вона
співвідноситься, якій нормі відповідає, як реалі&
зується.

Основною проблемою при досліджені
людського інтелектуального потенціалу є те,
що на практиці дослідження трудової й про&
фесійної діяльності достатньо чітко відпра&
цьовані окремі оцінкові й діагностичні проце&
дури виявлення, визначення та виміру соціаль&
но&психологічних якостей самих професіо&
налів, а оцінка та діагностування проявів пев&
них соціально&психологічних якостей людей як
особистостей у процесі реальної професійної
діяльності практично не наводиться [2, с. 301].
Тому спостерігається протиріччя між наявні&
стю і затребуваністю якостей особистості, а
також їх реалізацією в процесі професійної
діяльності. Сутність та зміст ІП як у модерні&
заційній політиці держави, так і в певній її
організації щодо регіонів визначається набо&
ром функцій, які виконують люди як особис&
тості,  предметним змістом їх діяльності [3, с.
302].

Інтелектуальний потенціал є результатом
інтеграції дій людини на ментальному (загальне
мислення), концептуальному (цінності) та
фізичному (відносини) рівнях змісту (знань)
та функцій (операційність) у цілісну, систем&
но пов'язану сукупність, що втілюється в осо&
бистій, трудовій, суспільній, стратегічній і
тактичній професійній або ж управлінській
діяльності. Оцінка та організація формуван&
ня нової якості ІП повинна бути спрямована
на розв'язання таких завдань: визначити,
проаналізувати і оцінити потенціали діяль&
ності — інтелектуальний, управлінський —

кожного суб'єкта або сукупності суб'єктів,
зокрема, в регіональній, галузевій, національ&
ній економіці.

Також важливо  визначити характеристи&
ки групової структури суб'єктів, оцінити сту&
пінь зорганізованості різних команд суб'єктів
інтелектуальної діяльності; сформулювати ал&
горитм формування ІП для певної групи
суб'єктів у справі, у даному разі, модернізації
структури регіональної економіки; розроби&
ти організаційно&практичні рекомендації
(суб'єктивна стратегія і тактика поведінки)
для суб'єктів, які залучені в процес організа&
ційного забезпечення модернізації (інновац&
ійна діяльність) чи функціонування на різних
рівнях провадження інтелектуальної діяль&
ності [4, с. 176].

Щодо особливостей формування власне
структури  інтелектуального потенціалу
можна сказати, що на її елементи здійснює
вплив безліч факторів, залежно від рівнів дос&
лідження: країна, регіон, організація, люди&
на. Формування ІП регіональної економіки
залежить від трьох груп чинників: природни&
чо&психологічних, економічних та інститу&
ційних. До першої групи відносяться відтво&
рення й здоров'я людей, інтелектуально&
творчі здібності індивідів,  демографічна си&
туація в країні та стан довкілля, екологічна
безпека та ін. Формування ІП відбувається
під впливом не лише природних, а й економі&
чних чинників.

Зазначимо, що їх можна поділити на мак&
роекономічні (рівень соціально&економічного
розвитку; державна економічна, соціальна й
демографічна політика; рівень освіти і науки,
їх фінансування; умови життя і праці, соціаль&
ний захист  та їх відповідність сучасним вимо&
гам; рівень безпеки громадян) та мікроеко&
номічні (механізм ціноутворення на ринку інте&
лектуальних продуктів; інноваційна та аморти&
заційна політика, система оплати праці у сфері
інтелектуальної діяльності) [5, с. 80]. Розгля&
даються також інституційні чинники форму&
вання інтелектуального потенціалу, до яких
належать інститути, системи законодавчого
регулювання інтелектуальної діяльності та ме&
ханізм захисту об'єктів інтелектуальної влас&
ності.

До чинників, які впливають на інтелектуаль&
ний потенціал  господарюючого суб'єкта, від&
носяться чинники внутрішнього середовища
(мікрорівень), чинники зовнішнього середови&
ща (макрорівень) та егочинники. Основними
внутрішніми чинниками є: економічний, тех&
нічний, екологічний рівні виробництва; ступінь
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задоволеності працею та її безпека й охорона;
внутрішньоколективні відносини, а також
рівень розвитку інтелектуального середовища
на підприємстві.

Серед макрочинників виокремлюється ста&
новище підприємств на ринку; соціальний стан
громадян у країні та стан громадської думки
щодо діяльності колективів, сільських громад,
окремих спільнот і соціальних груп тощо [6,
с. 49]. Егофактори формуються під впливом як
зовнішніх, так і внутрішніх причин та проявля&
ють свій вплив через емоційно&психологічний
стан особистості, рівень розумового та соціаль&
ного інтелекту, емпатії, здатності продукува&
ти й сприймати нове, мати креативні здібності
[7].

Враховуючи сказане, варто вказати, що
інтелектуальний потенціал економіки регі&
онів, як і завдання її структурної модерні&
зації, не є однаковими. Так, в Україні най&
більші його обсяги зосереджені у великих
науково&освітніх та промислових центрах і
регіонах (Столичний, Придніпровський, Хар&
ківський  та ін.). При цьому він має різну спе&
цифіку та структуру, що відповідає середо&
вищу його прояву, яке склалося у тих або
інших регіонах. Проте навіть за наявності ве&
личезного інтелектуального потенціалу у
країні він не завжди використовується раці&
онально та ефективно для структурної мо&
дернізації регіональної економіки [8]. Оче&
видно, що для його забезпечення потрібні
відповідні інститути, належна організація,
регулювання та управління.

Зростання ІП визначається, з одного
боку, можливостями забезпечувати науку су&
часними капітало& і ресурсоємними прилада&
ми, апаратами й установками, які є втіленням
новітніх досягнень наукової і технічної дум&
ки, а з іншого — ключовою роллю сфери осві&
ти й науки у формуванні науково&технічного
потенціалу (НТП) та ІП. Саме сфера освіти й
науки створює базу для проведення науково&
дослідних та дослідно&конструкторських
робіт (НДДКР), забезпечує суспільство нау&
ково&дослідними кадрами, а також готує ос&
нову для впровадження результатів НДДКР
у виробництво — здійснює підготовку та пе&
репідготовку виробничо&управлінських, тех&
нічних та інших кадрів. Розвиток ІП — дос&
татньо складна задача, оскільки передбачає
інвестування в умовах, коли ефективність і
доцільність вкладень прогнозувати на перс&
пективу досить важко [9, с. 146].

Багатьма науковцями інтелектуальний по&
тенціал ототожнюється з інтелектуальним ка&

піталом (ІК). Інтелектуальний капітал — це,
насамперед, люди та знання, якими вони во&
лодіють, а також їх навички і все те, що допо&
магає ефективно використовувати знання та
навички; це збірне поняття для визначення не&
матеріальних цінностей, які об'єктивно підви&
щують ринкову вартість підприємств і корпо&
рацій [10]. Підводячи підсумки в дослідженні
генезису наукової думки у фундаментальних
та періодичних джерелах про ІП та ІК, варто
зазначити  наступне: 1) існує велика різно&
манітність  підходів до розуміння ІП та ІК; 2)
наявна близькість тлумачень, ототожнення
сутності цих понять; 3) спостерігається тісний
взаємозв'язок зазначених понять з категорі&
ями "людський потенціал", "людський капі&
тал".

Інтелектуальний потенціал, на нашу дум&
ку, може розглядатися як основа для форму&
вання інтелектуального капіталу. Поняття
"потенціал" (potential) — визначається як при&
ховані можливості, а його власником виступає
той, хто володіє достатньою силою для
здійснення яких&небудь дій. Потенціальні
можливості (інтелектуальні) можуть залуча&
тися і використовуватися повністю, частково
або залишатися нереалізованими з певних
причин [11, с. 295]. З огляду на зазначене, про&
понуються наступні уточнення термінів ІП та
ІК. ІП національної економіки — сукупність
усіх інтелектуальних активів (ресурсів):
людські активи, їх знання, інтелектуальні,
творчі та комунікативні здібності, нематері&
альні активи, що разом визначають сукупні
інтелектуальні можливості і можуть бути ви&
користані в процесі функціонування економі&
ки, трансформуючись в інтелектуальний ка&
пітал, та дозволяють втілювати нові ідеї, сти&
мулюють соціально&економічних розвиток, а
можуть так і залишитися повністю або част&
ково невикористаними.

Під ІК національної економіки розумієть&
ся реалізований ІП, тобто сукупність інтелек&
туальних ресурсів (людський ІК, ІК організації,
клієнтський ІК), якими володіє регіон, країна
та які використовуються в процесі здійснення
економічних рішень, отримуючи сукупний інте&
лектуальний продукт. За допомогою ІП та ІК
забезпечується соціально&економічний та інно&
ваційний розвиток, структурна модернізація
регіональної економіки, спостерігається
збільшення національного доходу, підвищення
конкурентоспроможності країни та регіонів,
покращення якості життя людей. ІК в абсолют&
ному значені розуміється як інтелектуальний
продукт у вартісному втіленні [12, с. 274]. Че&
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рез аспекти капіталізації людських інтелек&
туально&творчих і комунікативних здібностей
та комерціалізації результатів інтелектуальної
діяльності в національній та регіональній еко&
номіці пояснюється більш поширене у фахових
джерелах застосування поняття інтелектуаль&
ного капіталу як синоніму поняття інтелек&
туального потенціалу.

ВИСНОВКИ
Структурна модернізація регіональної

економіки має виняткове значення для су&
часної України, яка шукає виходи з фінан&
сових, політичних, соціальних, ресурсних,
військових та моральних ризиків і криз сус&
пільства; знаходиться в стані стрімких втрат
ринків, територій, обмежень ресурсів і висо&
ких витрат на проведення військових опе&
рацій, охорону кордонів, підтримку соціаль&
ної стабільності з низьким власним техніч&
ним та військовим потенціалом у стратегії і
тактиці забезпечення національної та регі&
ональної безпеки. Тим більше актуальним та
надзвичайно важливим є усвідомлення зна&
чення інтелектуального потенціалу суспіль&
ства та невикористаних можливостей щодо
його реалізації та розвитку в інтересах
зміцнення та стабілізації власної економіки,
насамперед, через її структурну модерніза&
цію на регіональному рівні. Досягнення та&
ких результатів можливе за умови систем&
них наукових досліджень ІП, які мають кар&
динально вплинути на теорію і практику
формування, використання, відтворення та
розвитку інтелектуального потенціалу із
зазначеною метою.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світове органічне сільське господарство, як

окремий напрям господарювання, розпочало&
ся понад 80 років тому з невеликої кількості
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WORLD EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION

У статті розглянуто та узагальнено світовий досвід розвитку органічного виробництва. Виявлено основні екоN
номічні, екологічні та соціальні переваги органічного виробництва. Узагальнено зарубіжний досвід державної
підтримки виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Проведено аналіз ключових показників країнN
лідерів по виробництву та реалізації органічної продукції. Встановлено, що найбільші ринки органічного сільського
господарства зосереджені в США, Німеччині, Франції та Китаї. За показником споживання органічних продуктів
харчування на одну особу світовими лідерами є Швейцарія, Данія та Швеція. Виявлено основні перешкоди в розвитку
ринку органічної продукції в Україні. З'ясовано, що в нашій державі не має чіткої державної політики стосовно наN
прямів наступного розвитку органічної галузі. Розвиток вітчизняного ринку органічної продукції є перспективним з
огляду на наявні в Україні природні ресурси та зростаючу зацікавленість споживачів.

The article deals with and summarizes the world experience of development of organic production. The basic
economic, ecological and social advantages of organic production are revealed. Organic farming research began as a
strong reaction against the mechanistic and reductionist impulse that emerged in agricultural science in the early and
midN20th century and that still dominates. The defining factors of organic agriculture are its holistic approach to farming
systems and its exclusion or strictly limited use of synthetic fertilizers and synthetic pesticides, plant growth regulators,
livestock feed additives and GMOs. Generalized foreign experience of state support for the production of organic
agricultural products. Policy support for organic farming takes several forms, including legal standards defining organic
farming; government inspection, certification and labelling activities; and direct payments to converting and established
organic producers. The analysis of the key indicators of the countriesNleaders was on the basis of the production and
implementation of organic products was carried out. It was established that the most important markets for the organic
agriculture are accumulated in the USA, Germany, France and China. According to the indicator of consuming the organic
products for one person world leaders are Switzerland, Denmark and Sweden. Ukraine is a developing country with
underdeveloped organic agriculture sector. The activity of organic agro companies of Ukraine in the area of organic land
is investigated. The major reason for this is the limited purchasing power of the domestic population. However, it is
important to identify Ukraine's major trends in the production of organic agriculture in order to ensure the balanced
development of the sector. The main obstacles in the development of the Ukrainian market of organic products are
revealed.  It is stated that in our country there is no clearNcut policy in direct way of the further development of organic
industry. The development of the domestic organic products market is respective in view of the available natural resources
and the growing consumer interest in Ukraine.

Ключові слова: світовий ринок, органічне землеробство, органічна продукція, ринок оргаB
нічної продукції, споживач.
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фермерів, що виробляли чисті та натуральні
продукти для певного кола своїх близьких та
постійних споживачів. На сьогодні органічне
виробництво перетворилося на потужний
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міжнародний процес, що включає вже не тільки
виробництво, але і жорсткі та контрольовані
вимоги до зберігання, переробки, транспорту&
вання та дистрибуції сільськогосподарської
продукції.

На сьогодні Україна ввійшла в двадцятку
країн світу за площею органічних сільськогос&
подарських угідь. Однак за обсягом споживан&
ня на внутрішньому ринку органічних про&
дуктів займає лише 25&е місце в Європі [1]. Роз&
виток виробництва органічної продукції спри&
ятиме відновленню природної родючості
грунтів, підвищенню якості сільськогоспо&
дарських угідь, зменшенню шкідливих викидів,
скороченню застосування штучних засобів
хімізації та витрат невідновлюваних енергетич&
них ресурсів, чим забезпечує позитивний вплив
на навколишнє природне середовище та еколо&
гічну ситуацію в країні, забезпечення спожив&
чого ринку здоровою та якісною продукцією,
зміцнення експортного потенціалу держави,
гарантування продовольчої безпеки в країні [2,
с. 43—44].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості вітчизняного та світового ринку
органічної продукції розглядали у своїх працях
такі вчені&економісти: Артиш В.І., Безус Р.М.,
Бородачева Н.В., Варченко О.М., Зайчук Т.О.,
Кириленко І.Г., Кобець М.І., Милованов Є.В.,
Писаренко В.В., Рудницька О.В., Федоров М.М.,
Ходаківська О.В., Шубравська О.В. та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є висвітлення світового до&

свіду виробництва органічної продукції, що
дозволить посилити її конкурентоспро&
можність на внутрішньому та зовнішньому рин&
ках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Ситуація на світових ринках продовольства
свідчить про зростаючу зацікавленість спожи&
вачів у здоровому і повноцінному харчуванні
разом з безпосереднім внеском у збереження
природного середовища. Тому саме задоволен&
ня зростаючого попиту на органічні продукти
продовжує бути одним із стратегічних напрямів
розвитку сільського господарства в більшості
країн світу.

Свого значення органічне сільське госпо&
дарство набуло завдяки розумінню людством
екологічної загрози в результаті інтенсифі&
кації сільського господарства. Це заохотило

розроблення різноманітних альтернативних
методів сільськогосподарського виробницт&
ва, які враховують рівень біологічного роз&
маїття, збереження довкілля і природних ре&
сурсів, використання високих стандартів
відповідного утримання тварин та методів
виробництва, що відповідають певним стан&
дартам до продуктів, які виготовлені з вико&
ристанням речовин та процесів природного
походження.

Економічні переваги органічного вироб&
ництва дістаються шляхом істотного змен&
шення виробничих затрат у результаті відмо&
ви від застосування дорогих хімікатів та зни&
ження енергоємності виробництва.  Со&
ціальні переваги органічного виробництва
полягають  у розвитку інфраструктури
сільських територій, утворенні додаткових
робочих місць у сільській місцевості, покра&
щення здоров'я нації. Екологічні переваги
полягають у збереженні та відновленні біо&
різноманіття в агроландшафтах, що впливає
на відтворення родючості грунтів і збере&
женню довкілля [3, с. 47].

Засновником концепції органічного земле&
робства, як однієї з форм ведення сільського
господарства, вважають японського філософа
Мокіші Окада (1882—1955 рр.), який наголошу&
вав, що екологічне землеробство має вирішу&
вати такі задачі [4, с. 10]:

— виробляти продукти харчування, що не
лише підтримують життєдіяльність, але і по&
ліпшують здоров'я людей;

— стабілізувати біологічну рівновагу в при&
роді, бути екологічно безпечним;

— використовувати прості доступні мето&
ди та засоби ведення господарства.

У Центральній та Західній Європі розви&
ток органічного виробництва розпочався з
першої половини ХХ ст. як система збере&
ження традиційного сімейного землеробства
в умовах поширення індустріалізації. Було
сформульовано та науково обгрунтовано
концепцію "реформи життя", яка заклала ос&
нови харчування, санітарії та фізичної куль&
тури шляхом: переселення населення з міст у
сільську місцевість, самозабезпечення через
вирощування фруктів та овочів, вегетаріансь&
ке харчування якісними продуктами і фізич&
на праця, яка зміцнює здоров'я й працез&
датність [4, с. 11].

Загальновизнаний термін "органічне сіль&
ське господарство" (Organic Agriculture) було
запроваджено Міжнародною федерацією орга&
нічного руху (IFOAM) понад тридцять років
тому, під яким в англомовному світі мають на
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увазі толерантну до природи сільськогоспо&
дарську діяльність. Проте в кожній країні є
власні традиції та мовні особливості. Так, у де&
яких країнах (Німеччина, Швеція, Данія, Нор&
вегія) толерантні до природи способи агрови&
робництва називають "екологічними". Інші
країни (Швейцарія, Австрія, Італія, Франція та
інколи Німеччина) використовують термін "біо&
логічний".

Дослідна група Департаменту сільського
господарства США (USDA) запропонувала
таке трактування: "Органічне сільське гос&
подарство — це систем а виробництва
сільськогосподарської продукції, яка забо&
роняє використання синтетичних комбінова&
них добрив, пестицидів, регуляторів росту та
харчових добавок до кормів при відгодівлі
тварин".

У загальному визначенні під органічним
сільським господарством у світі розуміють
агровиробничу практику, за якої не викорис&
товуються синтетичні хімікати (добрива, пес&
тициди, антибіотики тощо), здійснюється міні&
мальна оранка грунту, не застосовуються ге&
нетично модифіковані організми (ГМО) і
охоплюються різні сфери — рослинництво,
тваринництво, птахівництво, садівництво
тощо [5].

Уряди розвинених країн активно підтриму&
ють органічне виробництво, бо воно сприяє
зміцненню внутрішнього ринку, збільшення
експорту і допомагає вирішити економічні та
екологічні проблеми. Але світовий досвід по&
казує, що держава підтримує той чи інший про&
ект тільки тоді, коли він стає економічно вигід&
ний і може стати повноцінною частиною еко&
номіки держави.

За даними міжнародної організації IFOAM,
інтенсивний розвиток органічного землероб&
ства в Європі розпочався у 90&ті роки ХХ ст.
Лідерами за темпами зростання площі під
органічним землеробством були Угорщина,
Великобританія, Чехія та Португалія. Остан&
німи роками швидко розвивається органічне
виробництво в таких країнах, як Данія, Німеч&
чина, Фінляндія, Швеція та ін. Пов'язано це,
насамперед із державною підтримкою госпо&
дарств через субсидії. Результатом такої дер&
жавної допомоги є збільшення частки нату&
ральних продуктів харчування на ринку в се&
редньому до 5—10 % [6, с. 93]. При цьому най&
вищий показник належить Австрії, населен&
ня якої споживає органічні овочі та молоч&
ну продукцію. В Німеччині, Італії, країнах
Скандинавії головною метою ринкових
відносин є розширення асортиментної гру&

пи товарів і поліпшення каналів збуту. Краї&
ни Південної, Центральної та Східної Євро&
пи займають переважно позиції, орієнтовані
на експорт [7].

Європейські країни мають не лише досвід
виробництва органічної продукції, а й ефектив&
ного її просування на внутрішньому та зовніш&
ньому ринках. На підставі створеної норматив&
но&правової бази у сфері органічного вироб&
ництва, маркування органічної сільськогоспо&
дарської продукції і продуктів харчування,
впроваджуються спеціальні державні програ&
ми у цій сфері, що спрямовані, зокрема, на сти&
мулювання розвитку ринку органічної про&
дукції в кожній країні Європейського Союзу
[1].

Ринок органічної продукції в США має дав&
ню історію, хоча основи його державного ре&
гулювання були закладені лише в 2007 р. у Фер&
мерському Біллі. Цей документ визначає прин&
ципи сертифікації та маркування органічної
продукції, в ньому передбачається підтримка
фермерів&виробників органічної продукції,
фінансування заходів із ощадливого викорис&
тання енергетичних та інших ресурсів, збере&
ження довкілля, контролю захворюваності
тощо. В США функціонує найбільший ринок
органічної продукції, частка якого становить
від 44 % світового ринку. Обсяги реалізації че&
рез супермаркети та спеціалізовані магазини
приблизно рівні (45 та 44 %), ще 11 % реалізуєть&
ся через інші канали. Найбільша мережа супер&
маркетів органічної та натуральної продукції
Whole Foods Market, заснована в 1980 р., сьо&
годні налічує більше 200 супермаркетів по всьо&
му світу. В мережі працює понад 58 тис. осіб, а
річна виручка становить 9 млрд дол. У США
окремі відділи органічної продукції функціо&
нують у 72 % супермаркетів, а 78 % американсь&
ких сімей регулярно купують органічну про&
дукцію [8].

За даними Organic World, станом на 2018 р.
у світі із 230 країн органічним виробництвом
займалися 186 країн, тобто 81 % від загальної
їх кількості. Загальна площа сільськогоспо&
дарських угідь, яка вважається органічною,
у світі у 2018 р. становила 71,5 млн га, це лише
1,5 % від усієї площі (табл. 1). За часткою
сільськогосподарських земель під органічним
виробництвом від загальної площі земель
сільськогосподарського призначення лідиру&
ють Ліхтенштейн — 38,5 %, Самоа — 34,5 % та
Австрія — 24,7 %.

Згідно зі статистичними даними Дослідно&
го інституту органічного сільського господар&
ства (FIBL) та Міжнародної Федерації органі&
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чного сільськогосподарського
руху (IFOAM) обсяг світового
ринку органічної продукції за
2017 рік виріс на 10 млрд євро
та досягнув 96,7 млрд євро в
2018 році. Найбільші ринки
органічного сільського госпо&
дарства зосереджені в США —
40,6 млрд євро, Німеччині — 10,9
млрд євро, Франції — 9,1 млрд
євро та в Китаї — 7,6 млрд євро.

За показником споживанням
органічних продуктів харчуван&
ня на одну особу світовими ліде&
рами є Швейцарія й Данія (312
євро в рік) та Швеція (231 євро).

Аналізуючи дані ємності
світового ринку органічної
продукції, можна зробити вис&
новок, що найбільше споживан&
ня органічних продуктів спос&
терігається в країнах з
найбільш високими доходами
населення. В цих країнах ринок
зростає щорічно на 10—15%. Водночас роз&
винуті країни з кожним роком збільшують
обсяги виробництва органічної продукції.
Для країн з відносно низькими доходами на&
селення виробництво органічних продуктів
являється в першу чергу експортоорієнтова&
ним напрямом діяльності, тому що ціни на
дану продукцію вищі на 20—30 % та населен&
ня цих країн спроможне споживати її в об&
меженій кількості.

Органічне виробництво в Україні почало
розвиватися лише наприкінці 1990&х років. З
часом країна все активніше заявляє про себе на
міжнародному ринку органічних продуктів,
займаючи одне з провідних місць у світі за пло&
щами сільськогосподарських угідь, задіяних під
їх вирощуванням, експортом сировини та про&
дукції переробки [7].

Останніми роками вітчизняний ринок
органічної продукції активно розвивається:
збільшилися площі під органічним виробниц&
твом (з 270 тис. га у 2008 р. до 420 тис. га у
2017 р. — на 55,5 %), зросла кількість серти&
фікованих органічних господарств (з 118 у
2008 р. до 375 у 2017 р. — у 4,2 раза), значно
збільшився обсяг ринку органіки (з 0,6 млн
євро у 2008 р. до 29,4 млн євро у 2017 р. — у 49
разів),  а вартість експорту органічної
сільськогосподарської продукції у 2017 р.
склала 99 млн євро (близько 70 % експорту&
валося до країн ЄС) [10, с. 75].

Наша держава, яка має високий потенці&
ал виробництва органічної продукції, посідає
майже передостаннє місце в рейтинговому
списку Європи серед органічних товарови&
робників на чолі з Німеччиною, Швейцарією
та Туреччиною [1]. Об'єктивно, така ситуа&
ція обумовлена по&перше недостатністю
інформації у споживачів про користь органі&
чної продукції для їх здоров'я, а по&друге —
високими цінами на органічні продукти хар&
чування на прилавках українських магазинів,
що в період нестабільної економічної ситу&
ації в країні зменшує їх доступність для спо&
живачів. Так, вартість органічної продукції в
середньому вища на 30—60% від продукції ви&
робленою за звичайною технологією вироб&
ництва. Така висока надбавка на продукцію
органічного виробництва спричинена і низь&
ким рівнем конкуренції на внутрішньому рин&
ку внаслідок експортної спрямованості
вітчизняного органічного сектора АПВ при
невеликій кількості органічних господарств
[11, с. 74].

ВИСНОВКИ
Для формування розвиненого ринку

органічної продукції Україна має сприятливі
природно&кліматичні умови та великий по&
тенціал для виробництва органічної сіль&
ськогосподарської продукції. Суттєвий еко&
номічний, екологічний та соціальний ефект

Показник Світ Країни-лідери 
Країни з даними про 
сертифіковане органічне 
сільське господарство 

2018 р.: 186 країн  

Загальна площа 
сільськогосподарських земель, 
зайнятих під органічне 
виробництво 

2018 р.: 71,5 млн га 
(1999 р.: 11,0 млн га) 

Австралія (35,7 млн га) 
Аргентина (3,6 млн га) 
Китай (3,1 млн га) 

Частка сільськогосподарських 
земель під органічним 
виробництвом від загальної 
площі земель 
сільськогосподарського 
призначення 

2018 р.: 1,5 % Ліхтенштейн (38,5 %) 
Самоа (34,5 %) 
Австрія (24,7 %) 

Площі під дикоросами та інші 
землі несільськогосподар-
ського призначення 

2018 р.: 35,7 млн га 
(1999 р.: 4,1 млн га) 

Фінляндія (11,3 млн га) 
Замбія (3,2 млн га) 
Танзанія (2,4 млн га) 

Виробники 2018 р.: 2,8 млн 
виробників 
(1999 р.: 200000 
виробників) 

Індія (1149371) 
Уганда (210352) 
Ефіопія (203602) 

Органічний ринок 2018 р.: 96,7 млрд євро 
(2000 р.: 15,1 млрд євро) 

США (40,6 млрд євро) 
Німеччина (10,9 млрд євро) 
Франція (9,1 млрд євро) 

Споживання на душу 
населення 

2018 р.: 12,8 євро Швейцарія (312 євро) 
Данія (312 євро) 
Швеція (231 євро) 

Таблиця 1. Органічне сільське господарство:
ключові показники та країни'лідери

Джерело: складено за даними Organic World [9].
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проявляється у раціональному викорис&
танні ресурсів, екологізації землекористу&
вання та відновленні агроекосистеми, за&
безпеченні продовольчої безпеки держави,
підвищенні підприємницької ініціативи се&
ред фермерів, зменшенні захворюваності в
суспільстві і сталому розвитку сільських те&
риторій. Але, попри значний потенціал та
перспективи розвитку органічного сільсь&
кого господарства, в Україні немає чіткої
державної політики стосовно напрямів на&
ступного розвитку органічної галузі. Тому
раціональним є використання зарубіжного
досвіду підтримки виробників органічної
продукції.
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METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL APPROACHES TO THE SYSTEM OF INTERNAL
CONTROL AT THE ENTERPRISE

У статті досліджено методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві.
Визначено, що організація внутрішнього контролю на підприємстві залежатиме, передусім, від правової форми
підприємства, видів і масштабів діяльності, здійснюваних ним, складності його організаційної структури, наявності
достатніх фінансових ресурсів, доцільності охоплення контролем різних аспектів діяльності і відношення керівницN
тва підприємства до контролю. Досліджено основні цілі організації внутрішнього контролю на підприємствах. ВиN
світлено завдання системи внутрішнього контролю на підприємствах. Обгрунтовано, що контроль має охоплювати
різні сфери діяльності підприємства: планування, організацію й регулювання управлінських рішень, облік різних
операцій а також їх моніторинг та аналіз. Висвітлено функції внутрішнього контролю: контроль повноважень, конN
троль документального оформлення, контроль збереження. Розкрито основні елементи внутрішнього контролю.
Оцінено організаційні форми внутрішнього контролю. Визначено етапи створення та діяльності служби внутрішньN
ого контролю на підприємстві. За результатами дослідження виявлено чинники, які рекомендовано враховувати при
організації служби внутрішнього контролю на підприємствах. Розкрито основні засади організації внутрішнього
контролю підприємства. Визначено недоліки та порушення в системі внутрішнього контролю та порядок його вдосN
коналення.

The article examines the methodological and organizational approaches to the system of internal control at the
enterprise. It is determined that the organization of internal control at the enterprise will depend, first of all, on the legal
form of the enterprise, types and scales of its activity, complexity of its organizational structure, availability of sufficient
financial resources, expediency of control of various aspects of activity. The main goals of the organization of internal
control at enterprises are investigated. The tasks of the system of internal control at the enterprises are covered. It is
substantiated that the control should cover various areas of the enterprise: planning, organization and regulation of
management decisions, accounting for various operations, as well as their monitoring and analysis. The functions of
internal control are highlighted: control of powers, control of documentation, control of preservation. The main elements
of internal control are revealed: control environment; risk assessment; internal control procedures; information that
ensures the functioning of internal control and the ability to achieve its goals; communication that ensures the
dissemination of information necessary for management decisions and internal control; monitoring. It is noted that the
control environment includes the following elements: ethical values; philosophy and management style; organizational
structure; the process of division of responsibilities; personnel management policy and practice; staff competence. The
types of risks that may relate to the activities of the enterprise and affect the internal control system are described.
Organizational forms of internal control are assessed: control carried out directly at each workplace; control carried out
by a specially created control apparatus. The stages of creation and activity of the internal control service at the enterprise
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are determined: research; preparatory; organizational; implementation of control activities; effective. The results of the
study revealed the factors that are recommended to take into account when organizing the internal control service at
enterprises. The basic principles of the organization of internal control of the enterprise are revealed. Deficiencies and
violations in the internal control system and the procedure for its improvement have been identified.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміна умов функціонування внаслідок еко&

номічної кризи вимагає гнучкості та сприйнят&
ливості системи менеджменту до факторів
внутрішнього та зовнішнього середовищ, адек&
ватної та своєчасної оцінки господарських ри&
зиків згідно мети функціонування та розвитку
підприємства. За таких умов, поліпшення інтег&
раційних процесів у країні та дії кризових явищ,
задовольнити інформаційні потреби управлін&
ня покликане функціонування внутрішнього
контролю.

Отримання інформації здійснюється в про&
цесі обліку та накопичення, перевірка інфор&
мації відбувається у проведенні контролю,
розуміння здійснюється в процесі вивчення і
аналізу, тобто діагностики різних процесів, ви&
користовується — у процесі управління. Така
сукупність складових притаманна практично
усім сферам діяльності [1].

Внутрішній контроль на підприємстві дає
змогу забезпечити збереження його активів,
законність господарської діяльності, підвищен&
ня ефективності основних бізнес&процесів, по&
передження негативного впливу факторів, то&
що. Ефективне функціонування внутрішнього
контролю на підприємстві передбачає вирішен&
ня ряду проблем господарюючого суб'єкта:
оптимізація процесів його фінансово&госпо&
дарської діяльності, забезпечення прийняття
адекватних та обгрунтованих управлінських
рішень, попередження, виявлення та усунення
відхилень в інформації, що подається зацікав&
леним особам тощо. Проте аналіз сучасного
стану внутрішнього контролю на підприєм&
ствах показав, що ця складова системи управ&
ління  потребує  вдосконалення. Це викликано
тим, що інформація для контролю діяльності
підприємства доводиться до керівництва із за&
пізненням, коли вже важко вплинути на ефек&
тивність діяльності і запобігти втратам. Врахо&
вуючи вищесказане, є негайна потреба у вив&
ченні, розвитку та вдосконаленні питання внут&
рішнього контролю на підприємстві. Через те
що внутрішній контроль є вагомим механізмом

Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, система внутрішнього контролю, оргаB
нізація внутрішнього контролю, служба внутрішнього контролю.

Key words: control, internal control, system of internal control, organization of internal control,
internal control service.

управління підприємством, який вчасно забез&
печує інформацією всі ланки керівництва, що
покликаний контролювати виконання планів і
завдань, а також ефективно використовувати
ресурси підприємства.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ПО ТЕМІ РОБОТИ

Змістовний внесок у дослідження  та оцін&
ку теоретичних і практичних питань щодо
організації та методики внутрішнього контролю
зробили такі українські вчені: Т.А. Бутинець,
Н.Г. Виговська, З.В. Гуцайлюк, Л.В. Гуцаленко,
Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, Г.Г. Кірейцев, М.В. Ку&
жельний, П.О. Куцик, В.Ф. Максімова, Л.Г.
Медвідь, Л.В. Нападовська, В.П. Пантелеєв,
М.С. Пушкар, Л.В. Рибалко, В.О. Шевчук та ін.
Частковим питанням внутрішнього контролю
на підприємстві присвячені праці закордон&
них дослідників: Е.А. Аренса, В.В. Бурцева,
Дж.К. Лоббека,  Дж.К. Робертсона, Я.В. Соко&
лова, А. Файоля, Дж. Фостера, Ч.Т. Хорнгре&
на, Л.А Шмельцера та ін.

В аналізованих та оглянутих працях розк&
риваються  актуальні питання як теоретично&
го, так і практичного характеру щодо органі&
зації та методики внутрішнього контролю на
підприємстві, утім, існує ряд нерозв'язаних та
дискусійних питань. Недостатня розробленість
організаційних та методичних підходів функ&
ціонування внутрішнього контролю, збільшен&
ня його ролі в підвищенні ефективності управ&
ління діяльністю сучасних підприємств та грун&
товний аналіз практичних проблем обумовили
актуальність цього дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження методичних та

організаційних підходів до системи внутрішнь&
ого контролю на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Контроль є важливою функцією управлін&
ня підприємством і його підрозділами. У широ&



30
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17—18, 2020

кому розумінні контроль — це перевірка відпо&
відності фактичних характеристик (процесів,
діяльності, об'єктів) установленим вимогам
(обмеженням). На підприємстві контролю
підлягають усі матеріальні та грошові потоки,
виробничі процеси, діяльність людей, витрати
ресурсів і результати. У процесі контролю зби&
рається й аналізується необхідна інформація,
виявляються відхилення фактичних показників
від установлених (планових, стандартних) та їх
причини [2].

Як зазначалось в наших попередніх дос&
лідженнях, внутрішній контроль з позиції
практики є одним із найважливіших важелів,
за допомогою якого здійснюється вплив на
господарську діяльність підприємства, що
являє собою систему безупинного спостере&
ження за ефективністю використання май&
на підприємства, законністю і доцільністю
господарських операцій і процесів, збере&
женням грошових коштів і матеріальних
цінностей [3].

Внутрішній контроль — це система заходів
підвищення діяльності суб'єкта господарюван&
ня, яка стосується внутрішніх процесів, які
відбуваються на підприємстві, для надання
внутрішнім користувачам інформації, яка буде
використовуватися в прийнятті управлінських
рішень [4].

Отже, питання організації внутрішнього
контролю на підприємствах є основною і
найбільш важливою проблемою в їх діяльності,
оскільки в сучасних умовах господарювання
внутрішній контроль набуває дедалі більшого
значення, адже виступає засобом покращення
показників діяльності, подальшого розвитку
підприємств та вдосконалення, але власники та
керівники господарюючих суб'єктів, не розу&
міючи сутності, мети та завдань внутрішнього
контролю, не приділяють йому належної уваги
та побудові ефективної системи його здійснен&
ня.

Оскільки ми досліджуємо поняття "органі&
зація внутрішнього контролю", розглянемо
сутність поняття "організація".

Поняття "організація" в сучасній науці вжи&
вається в різноманітних значеннях, що пов'я&
зано зі специфікою дослідження. В цьому ви&
падку під організацією слід розуміти процес
формування певної системи. Отже організація
внутрішнього контролю — це поетапний про&
цес впорядкування та налагодження системи
внутрішнього контролю на сільськогоспо&
дарському підприємстві, який складається із
заходів щодо її створення, постійного впоряд&
кування, удосконалення її функціонування [5].

Організація системи внутрішнього контро&
лю на підприємстві при її побудові у різнома&
нітних господарюючих суб'єктів, може мати
свої особливості та специфіку. Тобто, не слід
використовувати єдину уніфіковану структуру
внутрішнього контролю для різних під&
приємств, адже вона буде непридатною та не
ставатиме у пригоді щодо поліпшення ефектив&
ності його діяльності.

Організація внутрішнього контролю на
підприємстві залежатиме, передусім, від право&
вої форми підприємства, видів і масштабів діяль&
ності, здійснюваних ним, складності його орган&
ізаційної структури, наявності достатніх фінан&
сових ресурсів, доцільності охоплення контро&
лем різних аспектів діяльності і відношення ке&
рівництва підприємства до контролю (рис. 1).

Відзначаючи вищевикладену інформацію,
на нашу думку, слід виділити основні цілі та
мету організації внутрішнього контролю на
підприємствах.

Як зазначає В.Ф. Максімова, мета внутріш&
нього контролю  вбачається, як правило, в за&
безпеченні збереження коштів і товарно&мате&
ріальних цінностей; виконанні виробничих та
фінансових планів; недопущенні перевитрат
матеріальних, енергетичних та фінансових ре&
сурсів; виконанні планів впровадження нових

Рис. 1. Фактори, що визначають організацію внутрішнього контролю на підприємствах
Джерело: [6].
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методів праці і новітніх технологій; забезпе&
ченні випуску та реалізації продукції високої
якості та активного попиту [7].

На думку Прівезенцева В.А., метою контро&
лю є проведенням перевірки дотримання вста&
новлених законами і іншими нормативними
правовими актами правил здійснення того або
іншого виду діяльності, включаючи ліцензії,
сертифікати, стандарти, норми, тарифи, став&
ки, квоти, плани, завдання, замовлення, дого&
вори, зобов'язання [8].

Як вважає Станкевич Г., основною його ме&
тою є об'єктивне вивчення фактичного стану
справ у суб'єкта господарювання, виявлення та
попередження тих факторів і умов, які негатив&
но впливають на виконання прийнятих рішень і
досягнення поставленої мети, а також доведен&
ня цієї інформації до органу управління [9].

Корінько М.Д. зазначає, що при створенні
системи внутрішнього контролю, власник може
переслідувати наступні цілі: здійснення впоряд&
кованої та ефективної діяльності; дотримання
обраної політики управління; забезпечення
збереження майна; ведення якісного докумен&
тування господарських операцій [10].

Новик І.В. виділяє такі основні цілі внут&
рішнього контролю: інформаційне забезпечення
системи управління для одержання можливості
прийняття ефективних рішень; забезпечення
ефективного функціонування підприємства,
його стійкості й прибутковості в умовах бага&
топланової конкуренції; забезпечення дотри&
мання політики керівництва кожним працівни&
ком підприємства; забезпечення збереження
майна підприємства й ефективне використан&
ня його ресурсів і потенціалу; своєчасна адап&
тація підприємства до змін у внутрішньому і
зовнішньому середовищі [11].

Аналізуючи підходи науковців, вважаємо,
що передусім внутрішній контроль має викону&
вати контрольну функцію та проводити пере&
вірки направлені на виявлення фактів дотри&
мання (чи недотримання) різного роду норма&
тивів.

Система внутрішнього контролю має забез&
печити контроль за тим, щоб весь персонал
підприємства чесно і сумлінно працював для
досягнення основної мети без зайвих витрат і
врахування інтересів інших сторін. Внутрішній
контроль має забезпечувати надання досто&
вірної звітності та іншої інформації, як для внут&
рішнього, так і для зовнішнього використання.
Інформація має бути якісною та цілісною. Си&
стема внутрішнього контролю має гарантува&
ти, що вся діяльність здійснюється згідно чин&
ного законодавства, професійних стандартів,

нормативних актів, а також внутрішніх поло&
жень, наказів, розпоряджень та процедур.

Система внутрішнього контролю має вико&
нувати відповідні завдання. Так, Бутинець Т.А.
виділяє їх такі: забезпечувати захист підприє&
мства від можливих ризиків; повне збережен&
ня майна власників та його примноження;
об'єктивний розподіл прибутку та соціальний
захист працюючих [12]. Автор також зазначає,
що основне завдання контролю — це безперер&
вна перевірка прийнятих управлінцями рішень,
їх втілення в життя на рівні підприємства зага&
лом та його підрозділів, виконання всіма служ&
бами доведених до них планів і завдань, дотри&
мання виконавчої дисципліни, забезпечення
збереження матеріальних, трудових і фінансо&
вих ресурсів, достовірності звітних показників,
використання даних обліку для управління і
контролю, соціального захисту працюючих
[12], з чим ми цілком погоджуємось.

Практикуючий аудитор Станкевич Г. виді&
ляє такі завдання:

— надання інформації щодо процесів, які
відбуваються в суб'єкта господарювання;

— надання допомоги у прийнятті найдоціль&
ніших рішень із загальних і спеціальних питань
розвитку підприємства;

— надання можливості судити про пра&
вильність прийнятих рішень, своєчасність і ре&
зультативність їх виконання;

— надання змоги своєчасно виявляти й усу&
вати ті умови і фактори, які не сприяють ефек&
тивному веденню виробництва і досягненню
поставленої мети;

— надання змоги скоригувати діяльність
суб'єкта господарювання або окремих його
виробничих підрозділів;

— надання можливості установити, які саме
служби і підрозділи підприємства, а також на&
прями його діяльності сприяють досягненню
поставленої мети та підвищенню результатив&
ності діяльності підприємства [9].

На підприємстві має бути організована така
система контролю, яка позитивно відобража&
тиметься на ефективності управлінського про&
цесу. Контроль має охоплювати різні сфери та
стадії діяльності підприємства, тобто і плану&
вання, і організацію й регулювання управлінсь&
ких рішень, облік різних операцій їх моніторинг
та аналіз тощо (рис. 2).

Для більш достатнього уявлення щодо внут&
рішнього контролю розглянемо його функції:
контроль повноважень, контроль документаль&
ного оформлення, контроль збереження.

Контроль повноважень — це контроль, що
забезпечує виконання лише тих операцій, які
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дійсно сприяють розвитку організації.
Такий контроль повинен запобігати
зловживанням і попереджувати прове&
дення операцій, в яких відсутня доціль&
ність. Водночас відслідковуються зміни
та виправлення облікових записів на
предмет обов'язкової наявності необ&
хідних дозволів.

Контроль документального оформ&
лення — контроль, що забезпечує
відображення всіх дозволених опе&
рацій в облікових регістрах. Цей вид
контролю створює умови, за яких опе&
рації правильно оформляють облікови&
ми записами і не виправляються без
відповідного дозволу.

Контроль збереження — контроль,
що сприяє тому, щоб прийняте до об&
ліку майно не могло бути неправильно
використане (наприклад, незаконно
привласнене, украдене, залишене без
догляду тощо) [13].

Внутрішній контроль залучає пев&
ний склад елементів (рис. 3), які виріз&
няються характером управління та

Рис. 2. Впровадження контрольних процедур на різних стадіях діяльності підприємства
Джерело: побудовано автором на основі [16].

Рис. 3. Основні елементи внутрішнього контролю
Джерело: [17].
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об'єднані з механізмом функціонування під&
приємства в одне ціле. І.С. Богданович виділяє
у структурі внутрішнього контролю три скла&
дові елементи: контрольне середовище; систе&
му бухгалтерського обліку підприємства; про&
цедури контролю [14]. О.Є. Орлова додає ще
два елементи: інформаційне забезпечення й
техніку контролю [15]. С.О. Хмелева виділяє
такі елементами внутрішнього контролю:

а) контрольне середовище — сукупність
принципів і стандартів діяльності економічно&
го суб'єкта, які визначають загальне розумін&
ня внутрішнього контролю й вимоги до внут&
рішнього контролю на рівні економічного
суб'єкта загалом;

б) оцінка ризиків — процес виявлення й ана&
лізу поєднання ймовірності та наслідків недо&
сягнення економічним суб'єктом цілей діяль&
ності;

в) процедури внутрішнього контролю —
дії, спрямовані на мінімізацію ризиків, що
впливають на досягнення цілей економічного
суб'єкта;

г) інформація, що забезпечує функціону&
вання внутрішнього контролю й можливість
досягнення ним поставлених цілей;

д) комунікація — поширення інформації,
необхідної для прийняття управлінських
рішень і здійснення внутрішнього контролю;

д) оцінка внутрішнього контролю, щодо
елементів внутрішнього контролю, з метою
визначення їх ефективності й результатив&
ності, а також необхідності зміни [17].

Необхідно зазначити, що контрольне сере&
довище включає в себе наступні елементи:
етичні цінності; філософію і стиль управління;
організаційну структуру; процес розподілу
повноважень відповідальності; політику і прак&
тику управління персоналу;  компетентність
персоналу.

Джерела виникнення ризиків
можуть бути різні. На рисунку 4 ми
представили, на основі узагальнен&
ня інформації в літературних дже&
релах, види ризиків, що можуть
виникати чи стосуватись діяльності
підприємства та впливати на систе&
му та організацію внутрішнього
контролю.

Джерелами отримання інфор&
мації для ідентифікації ризиків є:
інтерв'ювання, анкетування; екс&
пертні оцінки; нормативно&правові
та організаційно&розпорядчі акти;
аналіз здійснення заходів щодо
усунення  виявлених порушень за

попередні періоди; результати контрольних
заходів; публікації в ЗМІ та соціальних мере&
жах; інформація з відкритих реєстрів; звернен&
ня; інші джерела.

Слід зазначити, що нині питання налагод&
ження ефективно діючої системи внутрішньо&
го контролю на багатьох підприємствах далекі
від рішення, не дивлячись на актуальність. Гос&
подарюючі суб'єкти, що мають вади в органі&
зації системи внутрішнього контролю, зумов&
люють помітні фінансові втрати, а підприєм&
ства, які надають важливу увагу внутрішньому
контролю, мають ліпший результат у діяль&
ності. Чимало керівників підприємств розпочи&
нають розуміти важливість та необхідність доб&
ре налагодженої системи внутрішнього конт&
ролю.

Внутрішній контроль — вимагає певної ко&
ординації, оскільки це складна діяльність. Ба&
гатогранність об'єктів і предметів контролю,
вимагають необхідність пошуку універсальної
структури та організації контрольної діяль&
ності. В дослідженнях науковців до сьогодні
немає визначення поняття форми внутрішньо&
го контролю й загальновизнаної класифікації
його форм, у порівнянні, наприклад, з форма&
ми бухгалтерського обліку.

З точки зору М.В. Мельник, внутрішній кон&
троль може здійснюватися у двох організацій&
них формах:

1) контроль, здійснюваний безпосередньо
на кожному робочому місці. Прикладом  такої
форми  організації  внутрішнього  контролю
можуть  бути: контроль при виконанні операцій
обліку, здійснюваний паралельно з обліковою
діяльністю й органічно з нею пов'язаний; само&
контроль або сумісний контроль на виробни&
чих ділянках; контроль у функціональних від&
ділах; контроль за реалізацією управлінських
рішень;

Рис. 4. Джерела виникнення ризиків

Джерело: побудовано автором на основі узагальнення літератури.
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2) контроль, здійснюваний спеціально ство&
реним контрольним апаратом. Прикладом
такої форми організації внутрішнього контро&
лю можна назвати: контроль облікових доку&
ментів, виконуваний спеціально створеними
методичними центрами контролю; проведення
внутрішніх ревізій спеціально створеним на
підприємстві контрольно&ревізійним апаратом
[16].

На думку В.В. Бурцева, слід виділяти такі
форми внутрішнього контролю: внутрішній
аудит і структурно&функціональна форма внут&
рішнього контролю [18].

Вибирання форми внутрішнього контролю
підприємства залежить від складності структу&
ри управління, видів і масштабів діяльності,ор&
ганізаційно&правової форми, ставлення керів&
ництва до контролю, доцільності охоплення
контролем різних напрямів діяльності тощо.

Як зазначає  Новик І.В., організація внут&
рішнього контролю у формі внутрішнього ауди&
ту властива великим (холдинговим об'єднанням
або транснаціональним корпораціям) і деяким
середнім підприємствам, яким притаманні такі
особливості:

— наявність іноземного капіталу;
— ускладнена організаційна структура;
— численні філії, дочірні компанії;
— розмаїтість видів діяльності;
— прагнення органів управління одержува&

ти об'єктивну й незалежну оцінку дій менед&
жерів всіх рівнів управління  11 .

Вважаємо, що створення ефективної систе&
ми внутрішнього контролю на підприємстві
доволі ускладнено. Це стосується, передусім
організаційних труднощів; по&друге, це стосу&
ються високих професійних вимог, що висува&
ються до працівників системи внутрішнього
контролю, що мають мати певну кваліфікацію.

Як зазначає Новик І.В., з точки зору бага&
тьох фахівців, залучення до цього процесу пра&
цівників підрозділів підриває незалежність пе&
ревірок і знижує їхню якість. Водночас вели&
кий інформаційний потенціал і знання про всі
тонкощі діяльності підприємства вигідно виді&
ляє керівників підрозділів, дозволяючи їм орієн&
туватися в діяльності підприємства з більшою
точністю. Автор вважає, система внутрішньо&
го контролю має більше можливостей для
ефективного здійснення із залученням керів&
ників різних підрозділів, оскільки:

— по&перше, саме вони більше за інших за&
цікавлені в досягненні цілей підприємства й
результативності його діяльності;

— по&друге, для них немає необхідності вни&
кати у специфічні питання організації вироб&

ництва й реалізації продукції — вони профе&
сійно інформовані про це [11].

Таким чином, під час здійснення контрольних
процедур власними силами підприємство може
вирішити усі проблеми швидко й оперативно.
Звичайно, що працівники підрозділів підприє&
мства адаптовані до його внутрішнього середо&
вища, що є негативним моментом, оскільки вони
можуть не звернути уваги на деякі істотні не&
доліки. Відповідно до цього, можемо зауважи&
ти, що найбільш оптимальним способом уник&
нути подібної "звичності" і сформувати ефек&
тивно діючу систему внутрішнього контролю є
косорсинг, який припускає розподіл функцій
між відповідальними особами підприємства й
зовнішньою спеціалізованою організацією, що
залучається на стадії постановки системи внут&
рішнього контролю, а також для вирішення
окремих завдань у процесі її функціонування
[19].

З метою забезпечення належної впевне&
ності керівництва у досягненні достатнього
рівня економії та ефективності діяльності; до&
стовірності статистичної, фінансової та управ&
лінської звітності, рекомендовано на підприє&
мствах створювати спеціальний підрозділ —
службу внутрішнього контролю. Головною ме&
тою створення даної служби є перевірка ре&
зультативності роботи підприємства та конт&
ролю за його діяльністю. Слід зазначити, що
провідною умовою її створення й ефективного
функціонування має бути абсолютна неза&
лежність від других підрозділів, що дістається
шляхом прямого підпорядкування цієї служби
керівнику підприємства. Це надасть керівниц&
тву змогу ефективно контролювати відповідні
підрозділи, розкривати резерви виробництва та
найбільш далекосяжні напрямки розвитку, а
також надавати рекомендації іншим відділам
щодо покращення результатів їх роботи.

За результатами дослідження виявлено чин&
ники, які рекомендовано враховувати при
організації служби внутрішнього контролю на
підприємствах:

— виконання контрольних функцій необхі&
дно доручати особам, котрі мають достатній
досвід роботи у питаннях контролю, щоб вони
на високому професійному рівні оцінили при&
чини можливих відхилень, передбачили їх на&
слідки та внесли доцільні пропозиції з усунен&
ня виявлених недоліків і помилок;

— працівники, керівники, які здійснюють
контроль, не повинні бути пов'язані єдиними
матеріальними інтересами з підконтрольними
підрозділами для забезпечення принциповості
та об'єктивності;
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— визначення кількості функцій і чисель&
ності відділу, якісна перебудова його роботи
повинна виходити з концепції внутрішньогос&
подарського контролю, що визначається для

кожного підприємства його цілями і завдан&
нями;

— розроблення та впровадження вдоско&
налених способів, прийомів і методів контро&
лю, найбільш адаптованих до завдань конт&
рольної перевірки;

— при здійсненні господарської діяль&
ності на підприємстві, процесу планування,
при реалізації планів обов'язково повинен
бути наявним самоконтроль [20].

Процес створення та діяльності на під&
приємстві служби внутрішнього контролю
здійснюється в п'ять етапів (табл. 1).

Представлена послідовність організації
служби внутрішнього контролю може вико&
ристовуватись будь&якими підприємствами,
що бажають поліпшити та вдосконалити свою
діяльність нині та в перспективі.

Втім, необхідно зазначити, що питання
функціонування та організації діяльності внут&
рішнього контролю на підприємстві не регла&
ментовано законодавством, що є одним з ос&
новних недоліків. У результаті внутрішній кон&

троль здійснюється та регламентується
інтуїцією та досвідом фахівців, які
здійснюють контрольні функції на влас&
ний розсуд, адже реально відсутні не&
обхідні методичні матеріали та вказівки
щодо його здійснення, немає основного
закону, який містив би поняття, пов'язані
зі сферою організації та здійснення внут&
рішнього контролю, визначав завдання,
функції й обов'язки контролюючих
органів і керівництва. Через це виникає
потреба в удосконаленні нормативно&
правової бази щодо внутрішнього конт&
ролю.

Необхідно зазначити, що точна орга&
нізація внутрішнього контролю на під&
приємстві допускає ефективно викорис&
товувати ресурси підприємства. На ос&
нові класифікації головних засад внутр&
ішнього контролю, які розміщуються у
законах, інших нормативних документах
та рекомендаціях, враховуючи досвід
ринкової економіки, Пантелеєвим В.П.
запропоновано досить детальний перелік
основних засад організації внутрішньо&
го контролю (табл. 2).

Загалом, характеризуючи стан внут&
рішнього контролю на підприємствах,
слід відзначити, що він незадовільний.
Про це свідчать численні дослідження
науковців та вислови практиків.

Найчастіше зустрічаються такі пору&
шення:

№ 
з\п Перелік засад 

1  Наявність та дотримання етичних цінностей працівниками 
підприємства 

2  Компетентність співробітників підприємства 

3  Зацікавленість керівництва у функціонуванні внутрішнього контролю 
підприємства 

4  Стиль управління та політика керівництва підприємства 

5  Правила розподілу керівництвом підприємства відповідальності і 
повноважень 

6  Персональна відповідальність суб’єктів внутрішнього контролю 
підприємства (підрозділів та служб підприємства) 

7  Ідентифікація та оцінювання ризиків 
8  Аналіз ризиків та управління ризиками 

9  Адекватне реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому 
середовищі підприємства 

10  Контроль поточної діяльності підприємства та проведення перевірок 

11  Видача дозволів на здійснення операцій, наявність санкцій та 
підтверджень 

12  Належна регламентація внутрішнього контролю 
13  Своєчасне реагування на інформацію отриману зі звітів 
14  Гарантія безпеки активів та файлів 

15  Формування системи планів, норм, правил та звітів про діяльність 
персоналу та підрозділів підприємства 

16  Виконання встановлених норм, правил, планів 

17  Ефективний обмін (циркуляція) інформації про діяльність 
підприємства 

18  Ідентифікація та реєстрація всіх правомірних операцій підприємства 
19  Суцільна реєстрація всіх фактів господарського життя підприємства 
20  Функціонування прикладних інформаційних систем 

21  Управління та нагляд керівництва підприємства за дотриманням 
своєчасності та повноти контрольних заходів 

22  Здійснення відповідних коригуючих заходів через зміни умов 
діяльності підприємства 

23  Підтвердження результатів внутрішнього контролю 
24  Стан документування внутрішнього контролю 
25  Потенційне заміщення суб’єктів внутрішнього контролю підприємства 

Таблиця 2. Основні засади організації внутрішнього
контролю підприємства

Джерело: [24].

Таблиця 1. Етапи створення та діяльності служби
внутрішнього контролю на підприємстві

Джерело: побудовано автором  на основі  [21—23].

1. Дослідницький Дослідження діяльності підприємства, 
виявлення всіх наявних порушень, причин їх 
виникнення, оцінювання переваги і недоліків 
упровадження служби 
внутрішньогосподарського контролю та 
прийняття відповідного рішення щодо її 
організації 

2. Підготовчий Пошук висококваліфікованого персоналу, 
матеріального забезпечення, відповідних 
приміщень та необхідних для створення служби 
контролю засобів 

3. Організаційний Організація роботи служби внутрішнього 
контролю, створення відповідних положень її 
діяльності 

4. Здійснення 
контрольної 
діяльності 

Проведення діяльності відповідно до 
встановлених обов’язків та планів перевірок 

5. Результативний Складання звітів про проведені перевірки, 
виявлені порушення,пропозиції щодо 
вдосконалення діяльності 
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— зловживання службовим становищем (не
оприбуткування і привласнення грошей; над&
лишкове списання грошей по касі; привласнен&
ня основних засобів, що обліковуються на ба&
лансі підприємства на ін.);

— невиконання або неякісне виконання
службових обов'язків (формально підписують
документи, не вникаючи в їх зміст, інвентари&
зація проводиться лише на папері, закупівлі
проводяться не там, де вигідно підприємству, а
там, де відповідальна за це посадова особа от&
римає особисту вигоду та ін.);

— неправильна оцінка операцій із заготівлі,
виробництва чи реалізації з точки зору доціль&
ності й економічності [13].

Основною причиною виникнення всіх про&
блем, зазначає автор,  є те, що власники під&
приємств, не розуміючи сутності, мети і завдань
внутрішнього контролю, не приділяють належ&
ної уваги побудові ефективної системи його
здійснення. Ці порушення повинні виявлятися
на рівні внутрішнього контролю, а зараз вони
виявляються на рівні державного контролю. Це
зумовлено не тільки поганою організацією
внутрішнього контролю на підприємствах, а і
наявністю певних проблем на державному
рівні, які створюють тенденції щодо зростання
кількості та обсягів основних фінансових по&
рушень [13].

Поряд із існуючим методичним та організа&
ційним підгрунтям організації внутрішнього
контролю на підприємстві необхідно здійсню&
вати заходи направлені на його поліпшення та
вдосконалення.

Автори Яценко В.М. та Пронь Н.О. реко&
мендують створити відділ внутрішнього ауди&
ту. Доцільність створення такого відділу на
підприємствах може бути доведена тим, що це
дозволить керівництву здійснювати ефектив&
ний контроль за окремими підрозділами, ви&
явити резерви виробництва і найбільш перспек&
тивні напрями розвитку, а також давати реко&
мендації фінансово&економічним та бухгал&
терським відділам стосовно покращення ре&
зультатів їх роботи. На кожному підприємстві
має бути гарантія того, що внутрішній аудит
належним чином контролюється [13].

З метою посилення контролю особливу ува&
гу необхідно приділити перевірці економічної
ефективності і доцільності операцій під&
приємств, адже керівники окремих структур&
них підрозділів іноді не вникають у суть і ефек&
тивність рішень. Контроль поточної госпо&
дарської діяльності повинен здійснюють ком&
плексно, тому цим повинні займатися спеціа&
лісти, які знають економіку і технологію вироб&

ництва. Для підвищення оперативності контро&
лю на підприємствах важливе значення мають
правильна організація кількісно&сумового об&
ліку цінностей у місцях зберігання продукції,
раціональне здійснення операцій під час над&
ходження і реалізації продукції, ефективне ви&
користання коштів.  Для цього необхідно, щоб
керівники підприємств грунтовно знали суть і
зміст господарських операцій, всебічно аналі&
зували їх та впливали на виконання договорів
щодо постачання і реалізації продукції [13].

ВИСНОВОК
Внутрішній контроль є важливим підгрун&

тям управління підприємством, оскільки саме
він забезпечує перевірку ефективності та вико&
нання управлінських рішень, виявлення та усу&
нення відхилень у фінансово&господарській
діяльності та системі бухгалтерського обліку а
також контроль за наявністю та використанням
матеріальних ресурсів підприємства. Він роз&
криває систему спостережень та перевірки
відповідності процесу функціонування керова&
ного об'єкту прийнятим управлінським рішен&
ням з метою об'єктивної оцінки результатив&
ності й ефективності діяльності, встановлення
законності та доцільності господарських опе&
рацій, збереження власності, достовірності
звітності, виявлення внутрішньогосподарських
резервів і підвищення ефективності діяльності.
Результати проведеного дослідження підтвер&
джують те, що на кожному підприємстві до&
цільним є створення спеціального незалежно&
го підрозділу в структурі підприємства —
служби внутрішнього контролю, що дозволить
здійснювати ефективний контроль, виявляти
найбільш перспективні напрями розвитку та
надавати рекомендації стосовно поліпшення
діяльності підприємства.
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PRIORITY AREAS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING IN THE WORK
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті обгрунтовано пріоритетні напрями застосування економікоNматематичного моделювання для визначенN
ня раціональної галузевої структури аграрних підприємств. ЕкономікоNматематична модель об'єднує складні, а іноді
й нечітко визначені показники та фактори економічних систем, у логічно чітку структуру, яку можна детально проN
аналізувати та розв'язати математичними засобами. А також дає можливість оцінити альтернативні можливості фунN
кціонування економічної системи в сучасних умовах виробництва.

У роботі розглянуто основні класи моделей, що застосовуються для моделювання процесів аграрного виробницN
тва. Підкреслено важливість знаходження оптимальної структури виробництва. Окреслено ряд практичних задач
аграрної сфери, розв'язанню яких сприяє економікоNматематичне моделювання. Визначено джерела інформації, що
використовуються для побудови моделей. Сформульовано особливості побудови задачі оптимізації сучасного маN
шинноNтракторного парку та проблеми його моделювання. Показано практичне застосування економікоNматемаN
тичних моделей.

Modern agrarian business requires from managers who make decisions in various sectors of the economy, a systematic
vision of the processes taking place in the agricultural sector. The application of economic and mathematical methods
and models is one of the areas of scientific knowledge of reality. Their use makes it possible to describe the relationships
between economic variables, reflecting the specifics of production processes, as well as to adequately adjust plans and
management decisions, to respond in a timely manner to changes in the tasks.

Mathematical modeling used to determine the optimal combination of industries in the study of the processes of the
agricultural sector of the economy. Balancing production and use of resources requires ensuring the rational use of
available production resources; to form rational specialization of agricultural production; make optimal use of existing
machineNtractor and car fleets and combinations of industries; optimal turnover and structure of the herd; compile optimal
animal diets and available feed bases, etc.

The present article deals with substantiates the priority areas of application of economic and mathematical modeling
to determine the rational sectoral structure of agricultural enterprises. It is shown that the economicNmathematical model
combines complex and sometimes vaguely defined indicators and factors of economic systems into a logically clear
structure that can be analyzed in detail and solved by mathematical means. And also gives the chance to estimate
alternative possibilities of functioning of economic system in modern conditions of manufacture.

The main classes of models used for modeling the processes of agricultural production are considered. The importance
of finding the optimal structure of production is emphasized. A number of practical problems of the agrarian sphere are
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрний бізнес завжди працював в умовах

ризику, а сучасні ринкові умови господарюван&
ня, стрімкий науково&технічний прогрес, не&
обхідність оптимізації виробництва, актуалізу&
вали і проблему раціонального використання
ресурсів. Тому на передній план у науковому
пізнанні реальності виходять економіко&мате&
матичні методи та моделі, застосування яких
дає можливість як описувати зв'язки між еко&
номічними змінними, відображаючи специфіку
виробничих процесів, так і розв'язувати задачі
оптимізації планування та управління, виявлен&
ня залежностей між параметрами аграрної си&
стеми та адекватне коригування планів й управ&
лінських рішень, своєчасне реагування на зміни
поставлених цілей.

Застосування методів економіко&матема&
тичного моделювання в аграрній галузі пов'я&
зане з розумінням виробничих процесів та об&
межень, які діють при виробництві та реалізації
продукції:  раціональне використання наявних
ресурсів виробництва; найкраще розміщення та
спеціалізацію сільськогосподарського вироб&
ництва; оптимальне використання складу ма&
шинно&тракторного та автомобільного парку;
оптимальний оборот та структуру стада; опти&
мальні раціони харчування тварин та викорис&
тання кормів тощо. Такі обмеження формують
структуру економіко&математичної моделі
(ЕММ) діяльності підприємства та є основою
для вирішення поставленої задачі. Обмеження
економіко&математичної моделі за своєю сут&
тю є математичною інтерпретацією постанов&
ки стратегічного менеджменту в сільськогос&
подарських підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Економіко&математичне моделювання ви&
робничих процесів досліджувалося в роботах
провідних вітчизняних і зарубіжних  науковців:
В.М. Вовка, В.А. Кадієвського, Т.С. Клєбанової,
Ю.Г. Лисенка, О.М. Марюти, А.М. Мороза,
О.А. Петрова, І.Г. Поспєлова, О.В. Ульянчен&

outlined, the solution of which is facilitated by economicNmathematical modeling. It is to be identified the sources of
information that used for build models. Peculiarities of construction of the problem of optimization of machineNtractor
park in modern conditions and problems of its modeling are formulated. It is shown the practical application of economic
and mathematical models.

Ключові слова: економікоBматематична модель, обмеження, машинноBтракторний парк,
оптимізація.

Key words: economicBmathematical model, constraints, machineBtractor park, optimization.

ка, В.М. Усикіна, Е. Балтенспергера, Р. Белма&
на, П. Роуза, С. Сілі, Д. Січкі, Д. Форрестера,
та інших.

Питанням вивчення економіко&матема&
тичних моделей в управлінні АПК займалися
Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, В.М. Глушков,
В.В. Вітлінський, Т.С. Наконечний, О.М. Онищен&
ко, М.Є. Браславець, А.М. Гатаулін, Дж. Дан&
циг, В.А. Кардаш, Р.Г. Кравченко, Е.Н. Крила&
тих, А.П. Курносов, С.А. Минюк, С.І. Наконеч&
ний, І.Г. Попов, С.С. Савіна, М.М. Тунєєв тощо.
Було розроблено систему економіко&матема&
тичних оптимізаційних моделей в галузі аграр&
ного виробництва: комплектування доукомп&
лектування машинно&тракторного парку, ви&
робництво кормів, співвідношення окремих га&
лузей, спеціалізації господарств, розміщення
виробництва окремих видів продукції по ре&
гіонам тощо. Проте умови сьогодення вима&
гають введення в ЕММ обмежень, що відобра&
жають сучасні умови виробництва, враховують
нові фактори і показники.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування

необхідності використання економіко&матема&
тичних моделей у формуванні виробничої
структури аграрних підприємств та визначен&
ня пріоритетних напрямів використання еконо&
міко&математичного моделювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економіко&математичні методи і моделі в
агропромисловому комплексі дозволяють ви&
значити і формально описати найбільш важливі
суттєві зв'язки між елементами економічних
систем, чітко формулюючи вихідні дані та
співвідношення кінцевих результатів об'єкту,
що вивчається.

Введене на початку 60&х років ХХ ст. понят&
тя "економіко&математична модель" постійно
доповнюється і уточнюється. У словнику Ло&
патнікова економіко&математична модель
(ЕММ) визначається як математичний запас
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економічної задачі. Дискусії свідчать, що вони
не втратили своєї значущості й сьогодні.

З точки зору кібернетики, задача економі&
ко&математичного моделювання представляє
собою вхідну інформацію або параметри управ&
ління, зміна яких, характеризує зміну дослід&
жуваного об'єкту, а екстремум цільової функ&
ції є критеріальним показником оптимального
стану системи.

За допомогою економіко&математичного
моделювання можна проводити аналіз та ефек&
тивну обробку інформації, посилювати роль
кількісного аналізу показників, що характери&
зують економічні проблеми, підвищувати
якість розрахунків та перевіряти гіпотези про
майбутній розвиток, розробляти управлінські
рішення на всіх рівнях господарської ієрархії
управління.

При всьому різноманітті змісту конкретних
завдань рішення кожної задачі вимагає стан&
дартних етапів: постановку задачі; побудову
математичної моделі; вибору методів рішення
задачі; проведення аналізу отриманих резуль&
татів на адекватність досліджуваному явищу і
в разі потреби проведення  коригування моделі
та впровадження в практику.

Під час формування бізнес плану аграрно&
го підприємства, виходячи із максимальної еко&
номічної ефективності, пропонуємо розв'язу&
вати економіко&математичні моделі виробни&
чих процесів господарства, в певній послідов&
ності (рис. 1).

Використання економіко&математичних мо&
делей у аграрному виробництві буде ефектив&

ним, якщо враховувати,
що сільське господарство
є унікальною системою,
що відрізняється від інших
(промислової, соціальної
та ін.) наявністю землі.

Для того щоб викона&
ти заданий обсяг робіт з
метою оптимізації струк&
тури виробництва сіль&
ськогосподарського під&
приємства, необхідно від&
новлювати матеріально&
технічну базу, зокрема
маш инно &тра ктор ний
парк має відповідати су&
часним нормам. З метою
визначення для кожного
окремого господарства
мінімальної, але достат&
ньої кількості машин, яка
забезпечить найефектив&

нішу роботу підприємства, можна також вико&
ристовувати економіко&математичне моделю&
вання.

Під час побудови задачі оптимізації МТП,
у якості критерію оптимальності обираються:
мінімум загальних витрат, мінімум витрат паль&
ного, мінімум приведених витрат тощо.

Таким чином, задача планування потреби
сільськогосподарського підприємства в техніці
полягає у виборі такого складу машинно&трак&
торного парку та такого плану його викорис&
тання, за якого дотримуються агротехнологічні
вимоги, забезпечується виконання всіх заданих
обсягів робіт у визначені терміни з мінімальни&
ми загальними витратами (тут і надалі в якості
критерію оптимальності обираємо мінімум при&
ведених витрат).

Вибір найкращого значення цільової функ&
ції з множини можливих зручно виконувати за
допомогою економіко&математичної моделі.

В умовах конкретного господарства ця еко&
номічна модель задачі планування потреби в
техніці передбачає три різні варіанти.

1. Задача визначення оптимального складу
машинно&тракторного парку за умови, що в
господарстві повністю відсутні машини, тобто
задача комплектування парку, найбільш до&
цільного його придбання.

2. Задача визначення оптимального складу
машинно&тракторного парку за умови, що пев&
ний парк у господарстві вже є, то є задача доу&
комплектування наявного парку. У цьому ви&
падку передбачається можливість списання
окремих машин, якщо витрати на їх утримання

Загальногосподарські задачі підприємства, виходячи із 
максимальної економічної ефективності 

Модель оптимізації 
використання та 
розподілу фондів 

Модель оптимізації 
мінерального живлення 

культур 

Модель трансформації 
земель, відповідно до 
ротаційних сівозмін 

Модель оптимізації 
структури посівних 

Модель оптимізації  
кормової бази 

Модель оптимізації 
типів тваринницьких 

приміщень 

Модель оптимізації 
добових раціонів годівлі 

Модель оптимізації 
структури та обороту стада

Модель оптимізації 
галузевої структури 

Модель оптимізації 
машинно-

тракторного парку 

Рис. 1. Економіко'математичні моделі виробничих процесів
сільськогосподарського підприємства
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більше того ефекту, який господарство може
отримати при їх використанні.

3. Задача визначення плану найкращого ви&
користання наявного в господарстві машинно&
тракторного парку за умови, що господарство
не має можливості докуповувати нові машини.
У цьому випадку також передбачено списання
окремих машин.

Розглянемо задачу по визначенню опти&
мального складу машинно&тракторного парку,
яка є однією з найважливіших задач наукового
обгрунтування ефективної організації сільсь&
когосподарського виробництва.

Природно, для різних критеріїв будуть
отримані різні оптимальні плани. Задача управ&
лінця полягає у виборі саме обгрунтованого
кількісного варіанту.  Розглянемо в якості оп&
тимального складу машинно&тракторного пар&
ку такий, за якого виконуються всі задані об&
сяги робіт у оптимальні терміни при мінімаль&
них приведених витратах і дотриманні агротех&
нічних умов.

Передбачається, що у господарстві по&
вністю відсутні машини, парк комплектується
з усіх можливих сучасних марок тракторів і
сільськогосподарських машин.

Уточнимо загальну постановку задачі, ви&
користовуючи апарат лінійної алгебри, тобто
запишемо алгебраїчні співвідношення, в які
закладемо економічний зміст. Отримаємо еко&
номіко&математичну модель задачі.

Введемо такі загальноприйняті позначення.
Кількість марок тракторів і сільськогоспо&

дарських машин, з яких буде комплектуватися
машинно&тракторний парк (МТП), позначимо
через п, їх номери ni ...,,,,2,1 K . Кількість всіх
сільськогосподарських робіт, які виконуються
в цьому господарстві, позначимо через т, їх но&
мери mj ...,,,,2,1 K , через,  Tt ...,,,,2,1 K  по&
значимо номера розрахункових періодів, на які
потрібно розбити весь термін, що відводиться
на виконання всього комплексу робіт.

Обсяг кожної роботи передбачається зада&
ним. Зручно вважати його заданим для роботи
з номером j в розрахунковому періоді t і позна&
чити jtP .

Припустимо, що з кожною маркою тракто&
ра можуть агрегатуватися на кожній роботі
різні сільськогосподарські машини, тобто для
кожної марки трактора можливі різні способи
агрегатування.

Кількість всіх можливих агрегатів в госпо&
дарстві позначимо через l, їх номери
 lk ...,,,,2,1 K  .

Задамо продуктивність агрегатів на кожній
роботі за кожен розрахунковий період (тобто

продуктивності тракторів на кожній роботі з
урахуванням агрегатованих з ними сільсько&
господарських машин).

Позначимо продуктивність агрегату k на
роботі j за період t через kjta .

Далі через   позначимо кількість агрегатів з
номером k потрібних для виконання роботи j
за період t.

Умова, що гарантує виконання всього зада&
ного обсягу робіт, записується таким алгебраї&
чним співвідношенням:

( )∑
=

===
jl

k
jtkjtkjt TtmjPxa

1
...,,2,1;...,,2,1,    (1),

де jl  — загальна кількість одиниць, які мо&
жуть виконувати j&ту роботу.

Кількість цих співвідношень не перевищує
Tm ⋅ .
Позначимо через ix  загальну кількість ма&

шин марки і, що необхідні для цього господар&

ства, і через i
kjb  — кількість машин марки, з но&

мером і, що входить у k&й агрегат, який вико&
нує j&ю роботу.

Парк буде комплектуватися з найбільш
ефективних марок машин з точки зору розгля&
нутого критерію.

Умова, що кількість машин марки і, що ви&
конують усі роботи за період t, не повинно пе&
ревищувати їх загального числа хі запишеться
так:

( )Ttnixxb i
Jj

l

k
kjt

i
kj

t

j

...,,2,1;...,,2,1,
1

==≤∑∑
∈ =

    (2),

де Jt— підмножина, якій належать всі робо&
ти, що виконуються за період t.

Кількість обмежень у (2), не перевищує зна&
чення Tn ⋅ .

Пропонуємо вводити в ЕММ машинно&
тракторного парку, обмеження по балансу ма&
теріально&грошових витрат, яке допускає залу&
чення кредитів і навіть пошукову суму креди&
ту.

1
∑
=

≤+
n

j
ijkiiki bxuxu      (3),

ui — коефіцієнт, який відображає витрати
на сільськогосподарську машину і&го виду; bi —
наявність коштів.

Матеріально&грошові витрати теж в моделі
можна деталізувати по окремим видам і стат&
тям.

Крім того, очевидно, мають місце тривіальні
обмеження:

( )nixi ...,,2,10 =≥ ;

( )TtJjlkx tjkjt ...,,2,1;;...,,2,10 =∈=≥     (4),
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Позначимо, нарешті, через kjtc  прямі витра&
ти на один агрегат k, що виконує роботу j за
період t.

Різні способи агрегування для однієї і тієї
ж марки трактора відрізняються, очевидно,
прямими виробничими витратами. Тоді наве&
дені витрати, тобто сума прямих виробничих
витрат на виконання всіх тракторних робіт і
витрат на придбання техніки, запишуться у ви&
гляді:

( ) ,
11 1
∑∑∑∑
== ∈ =

++=
n

i
iii

T

t Jj

l

k
kjtkjt xpcxcF

t

j

α         (5),

де α  — нормативний коефіцієнт ефектив&
ності капіталовкладень; ic  — балансова
вартість машини марки i; ip  — вартість утри&
мання машини марки i.

Задача визначення оптимального складу
машинно&тракторного парку тепер, очевид&
но, буде сформульована так: визначити склад
парку (всі xi) і план його використання про&
тягом всього року (всі ijtx ), у якому досягаєть&
ся мінімум (4), якщо виконуються обмежен&
ня (1)—(4).

(1)—(5) — математична постановка задачі
оптимізації машинно&тракторного парку.

Розглянута модель є найбільш повною, бо
вона будується з урахуванням всього машин&
но&тракторного парку, і, отже, при розв'язанні
задач, для яких за критерій оптимальності ви&
бирається мінімум витрат, у функціоналі (5)
враховується і вартість тракторів, і вартість
агрегатованих з ними сільськогосподарських
машин.

На практиці ця модель дала 18% скорочен&
ня поточних витрат.

У такій моделі не враховані всі особливості
і економічні взаємозв'язки підприємства, на&
приклад, не відображено обмеження по вико&
ристанню трудових ресурсів. Це питання по&
требує окремого розгляду.

Важливою умовою побудови економіко&
математичної моделі є адекватне відображен&
ня економічних процесів. Але підвищення адек&
ватності моделі призводить до її складності, що
унеможливлює її реалізацію, навіть сучасними
програмними і технічними засобами. Тому не&
обхідно балансувати між складністю моделі і
можливістю її реалізації для практичного зас&
тосування. Під час побудови моделі важливо
розуміти, що вона є проміжною ланкою між те&
орією і дійсністю, схематично спрощуючи ос&
танню.

Джерелами інформації для побудови мо&
делей управління служать річні звіти, вироб&
ничо&фінансові та перспективні плани, плани

організаційно&господарського устрою, дані
первинного обліку сільськогосподарських під&
приємств, технологічні карти з виробництва
сільськогосподарських культур і вирощуван&
ня тварин, а також різні нормативні довідни&
ки.

Інформація як сукупність необхідних для
моделювання відомостей про економічному
процесі і об'єкті повинна бути повною, досто&
вірною, доступною і своєчасною. Ці її якості є
обов'язковими при розробці нових моделей.
Якщо вихідні дані недостатньо повні і неточні,
результати вирішення завдань можуть бути
перекручені.

ВИСНОВКИ
З розвитком суспільства відбулося різке

збільшення обсягів виробництва, з'явилася не&
обхідність вирішувати завдання планування і
управління, вироблення прогнозів на майбутнє
та ін. Збільшився обсяг інформації, яку необ&
хідно враховувати при вирішенні таких завдань,
необхідно враховувати також зв'язок між окре&
мими, здавалося б, не пов'язаними між собою
явищами (промислове виробництво і забруд&
нення навколишнього середовища, запаси
цінних промислових риб і хімізація сільського
господарства і т.д.). Все це зручно реалізову&
вати в рамках економіко&математичного моде&
лювання.

Забезпечення сільськогосподарського під&
приємства сучасним машинно&тракторним
парком є пріоритетним завданням аграрної га&
лузі.

Використання економіко&математичних
методів в аграрному бізнесі сприяє вирішенню
ряду практичних задач: впорядкування систе&
ми економічної інформації, вироблення вимог
для її підготовки та коригування з метою вирі&
шення певної системи завдань планування і
управління; забезпечення інтенсифікації та
підвищення точності економічних розрахунків,
дозволяє, використовуючи постійно зростаючі
можливості сучасних ПЕОМ, багаторазово
прискорити і скоротити трудомісткість типо&
вих, масових розрахунків, проводити різно&
манітні економічні обгрунтування складних
проектів; з'являється можливість проведення
поглибленого кількісного аналізу економічних
проблем, вивчення багатьох факторів, що впли&
вають на економічні процеси, оцінки наслідків
зміни умов розвитку економічних об'єктів; за&
стосування методів економіко&математичного
моделювання дозволяє вирішувати принципо&
во нові економічні задачі, які іншими засобами
вирішити практично неможливо.
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Актуальність обраної теми статті зумовлена тим, що найважливіший елемент економічної безпеки в сучасних умовах —
фінансова безпека. Це пов'язано з тим, що фінансова безпека стає найважливішою частиною економічної безпеки суб'єктів
господарювання в аграрному секторі, яка розпоряджається грошовими потоками підприємства, визначає його стратегічний
розвиток. Система фінансової безпеки суб'єктів господарювання покликана виконувати певні функції. До найбільш значуN
щих з них слід віднести такі: прогнозування, виявлення, попередження, ослаблення небезпек і загроз, забезпечення захищеN
ності діяльності підприємства і його персоналу, збереження майна, створення благодійної конкурентного середовища, ліквідаN
ція наслідків завданих збитків та ін. Метою фінансової системи безпеки є своєчасне виявлення і запобігання як зовнішніх, так
і внутрішніх небезпек і загроз, забезпечення захищеності діяльності підприємства і досягнення нею цілей бізнесу. Проблеми
безпеки отримали останнім часом надзвичайну актуальність, що пов'язано з ростом нестабільності та прийдешнім збільшенN
ням числа загроз сучасної цивілізації: це і зростання тероризму, і нестабільність фінансових ринків, і аномальна варіація цін
на енергоносії, насамперед на нафту, та ін. У цих умовах і держава, і регіони, і суб'єкти господарювання в аграрному секторі
зіткнулися з необхідністю принципово нових підходів до забезпечення безпеки.

The relevance of the chosen topic of the article is due to the fact that the most important element of economic security in
modern conditions — financial security. This is due to the fact that financial security becomes the most important part of the
economic security of economic entities in the agricultural sector, which manages the cash flows of the enterprise, determines its
strategic development. The financial security system of economic entities is designed to perform certain functions. The most
important of them are the following: forecasting, detection, prevention, mitigation of dangers and threats, ensuring the security
of the enterprise and its staff, preservation of property, creating a charitable competitive environment, elimination of the
consequences of losses and others. The purpose of the financial security system is the timely detection and prevention of both
external and internal hazards and threats, ensuring the security of the enterprise and achieving business goals. Security issues
have recently become extremely relevant due to the growing instability and the coming increase in the number of threats to
modern civilization: the growth of terrorism, and the instability of financial markets, and abnormal variation in energy prices,
especially oil, and others. In these circumstances, the state, regions and businesses in the agricultural sector have faced the need
for fundamentally new approaches to security. Financial security of economic entities in the agricultural sector is a state of an
economic entity in which it, with the most efficient use of corporate resources, seeks to prevent, mitigate or protect against
existing dangers and threats or other unforeseen circumstances and ensures the achievement of competitive business objectives
and economic risk. In turn, at the level of economic entities in the agricultural sector, danger should be understood as an objectively
existing possibility of negative impact on its functioning, as a result of which it may be harmed, which can even lead to a crisis or
liquidation or absorption by another structure. From these two concepts follows the meaning of the threat as a specific and
immediate form of danger or a set of negative factors or conditions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливіший елемент економічної без&

пеки в сучасних умовах — фінансова безпека.
Це пов'язано з тим, що фінансова безпека стає

найважливішою частиною економічної безпе&
ки суб'єктів господарювання в аграрному сек&
торі, яка розпоряджається грошовими потока&
ми підприємства, визначає його стратегічний
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розвиток. Система фінансової безпеки суб'єк&
тів господарювання покликана виконувати
певні функції. До найбільш значущих з них слід
віднести такі: прогнозування, виявлення, попе&
редження, ослаблення небезпек і загроз, забез&
печення захищеності діяльності підприємства
і його персоналу, збереження майна, створен&
ня благодійної конкурентного середовища,
ліквідація наслідків завданих збитків та ін. Ме&
тою фінансової системи безпеки є своєчасне
виявлення і запобігання як зовнішніх, так і
внутрішніх небезпек і загроз, забезпечення за&
хищеності діяльності підприємства і досягнен&
ня нею цілей бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню зазначеного питання було

приділено достатньо уваги з боку різних дослі&
дників і вчених, що призвело до виникнення го&
стрих суперечностей між ними. Проте на сьо&
годні у світі не має спільної думки стосовно да&
ного напрямку. Для глибшого розуміння впли&
ву ризиків і загроз на стан фінансової безпеки
суб'єктів господарювання в аграрному секторі
необхідно з'ясувати зміст понять "небезпека" і
"безпека", які тісно пов'язані із категоріями "заг&
роза" і "ризик", що надасть можливість всебічно
та повноцінно проаналізувати функціональні
завдання служби фінансової безпеки суб'єктів
господарювання в аграрному секторі.

МЕТА СТАТТІ
Проблеми безпеки отримали останнім часом

надзвичайну актуальність, що пов'язано з ростом
нестабільності та прийдешнім збільшенням чис&
ла загроз сучасної цивілізації: це і зростання те&
роризму, і нестабільність фінансових ринків, і
аномальна варіація цін на енергоносії, насампе&
ред на нафту, і та ін. У цих умовах і держава, і
регіони, і суб'єкти господарювання в аграрному
секторі зіткнулися з необхідністю принципово
нових підходів до забезпечення безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На думку автора, фінансова безпека суб'єк&

тів господарювання в аграрному секторі — це
такий стан господарюючого суб'єкта, за якого
він при найбільш ефективному використанні
корпоративних ресурсів домагається запобі&
гання, ослаблення або захисту від існуючих
небезпек і загроз або інших непередбачених
обставин і забезпечує досягнення цілей бізне&
су в умовах конкуренції і господарського ри&
зику. Таке розуміння фінансової безпеки
суб'єктів господарювання в аграрному секторі
дозволяє показати, що аграрні підприємства

знаходяться в ситуації невизначеності, непе&
редбачуваності, регулярних змін як внутрішніх
умов господарювання, так і зовнішніх: політич&
них, макроекономічних, екологічних, правових;
суб'єкти господарювання приймають ризикові
рішення в умовах жорсткої конкуренції, дома&
гаються запобіганню, ослабленню або захисту
від існуючих або прогнозованих небезпек або
погроз; і, на погляд автора, це переконливо
свідчить, що в таких умовах воно забезпечує до&
сягнення цілей бізнесу. Тобто в цій ситуації
корпоративні ресурси суб'єктів господарюван&
ня (земля, капітал, кадровий потенціал, під&
приємницькі здібності менеджерів, інформація,
інтелектуальна власність, технологія і т.д.) ви&
користовуються в першу чергу для досягнення
цілей бізнесу, а не тільки для запобігання не&
безпек і загроз. І такий шлях — це шлях досяг&
нення стратегічних цілей підприємницької
діяльності та забезпечення сталого інтенсивно&
го розвитку суб'єктів господарювання.

На думку автора, саме поняття "фінансова
безпека" має корелювати з загальним поняттям
"безпека", як на рівні національної безпеки, так
і на рівні суб'єктів господарювання аграрного
сектору; також воно повинно виступати скла&
довою частиною поняття "економічна безпека"
господарюючого суб'єкта; з іншого боку, воно
повинно мати власний зміст, що відрізняє про&
блематику фінансової безпеки від інших видів
безпеки. В свою чергу на рівні суб'єктів госпо&
дарювання аграрного сектору під небезпекою
слід розуміти об'єктивно існуючу можливість
негативного впливу на його функціонування,
внаслідок чого йому може бути заподіяна шко&
да, яка навіть спроможна призвести до кризо&
вого стану або ліквідації чи поглинання іншою
структурою. З цих двох понять випливає зміст
загрози як конкретної і безпосередньої фор&
ми небезпеки або сукупності негативних чин&
ників чи умов. Отже, загроза (ризик) фінансо&
вої безпеки у підприємницькій діяльності в най&
простішому тлумаченні означає можливість
випадкового виникнення небажаних фінансо&
вих наслідків. У цьому визначенні істотними є
деякі моменти. По&перше, ситуації, при яких
небажані фінансові наслідки виникають напев&
но або напевно не виникають, в загальному ви&
падку до фінансових загроз або ризиків не на&
лежать. По&друге, має бути присутня мож&
ливість висловити потенційний збиток в гро&
шовій формі. Серед можливих методів такого
виразу можна, зокрема, назвати наступні: ве&
личина прямих витрат, оцінка недоотримано&
го доходу. Якщо розглядати ризик, небезпеку
або загрозу на побутовому рівні, то між цими



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17—18, 2020

47

поняттями немає відмінностей. З іншого боку,
якщо розглядати ці поняття з боку фінансової
безпеки, то всі ці поняття будуть виглядати як
характеристика категорій різного рівня. Для
того щоб побачити різницю в розумінні цих
понять, необхідно розглянути кожне окремо.

Отже, на думку автора, ризик можна ви&
значити як можливу появу несприятливих
наслідків у діяльності господарюючого суб'єкта.
Під основним фактором ризику є причина, яка
здатна до появи небезпеки, яка може привести до
збитків в діяльності суб'єктів господарювання аг&
рарного сектору. Небезпека може бути представ&
лена як можливості негативних впливів на госпо&
дарюючий суб'єкт, у результаті яких може бути
завдано шкоди, в результаті чого може відбутися
погіршення стану суб'єктів господарювання.

Також до основних джерел небезпеки мож&
на віднести умови, за яких можливе виявлення
ворожих намірів, або шкідливих властивостей,
у яких буде можливість негативно впливати на
суб'єкти господарювання аграрного сектору,
бо загроза — це найбільш конкретна форма
небезпеки, яка здатна зробити негативний
вплив на суб'єкт господарювання [2].

Якщо послідовно порівняти появу загрози,
то спочатку з'являється ризик, тобто причина,
по якій можливе виникнення негативних
впливів на суб'єкт господарювання. Після по&
яви ризику, з'являється небезпека, яка показує,
що можливий негативний вплив. І після небез&
пеки, визначається загроза, яка може нанести
негативні наслідки. Таким чином, отримуємо,
що загроза це найвища за ступенем небезпека
негативних наслідків, яка з'являється після то&
го як суб'єкт господарювання аграрного сек&
тору пройшов стадію ризику і небезпеки.

Таким чином, співвідношення між катего&
ріями "фінансовий ризик" і "загроза фінансовій
безпеці" така: загроза випливає з ризику, "виро&
стає" з нього. Загроза "міститься" у ризику і лише
за настання певних умов ризик перетворюється
на конкретну загрозу. Щодо фінансової безпеки
суб'єкту господарювання, загроза як чинник руй&
нівної дії (загроза фінансовій безпеці) — це на&
явне чи потенційно можливе явище або чинник,
який створює небезпеку для реалізації фінансо&
вих інтересів суб'єкту господарювання та не дає
можливості виконувати на належному рівні ро&
боту згідно домовленостей [4].

Автор пропонує таку загальну класифіка&
цію загроз суб'єктів господарювання  аграрно&
го сектору, тому що посилення ролі фінансо&
вих відносин в економіці країни призводить до
зростання значущості забезпечення фінансо&
вої безпеки не тільки на рівні держави, а й на

рівні галузі (рис. 1). Автор відокремлює аграр&
ний сектор, тому що він відрізняється від інших
галузей економіки специфічними факторами:

1) відносинами власності;
2) оподаткуванням;
3) державною підтримкою;
4) формуванням і використанням немате&

ріальних активів;
5) визначенням фінансових результатів гос&

подарської діяльності;
6) приватизацією майна та землі;
7) формуванням людського капіталу;
8) соціальної інфраструктури села тощо.
Сучасні суб'єкти господарювання, навіть ті,

які  не залучають безпосередньо фінансові ре&
сурси на фінансових ринках, все одно відчува&
ють наслідки фінансових криз у своїй діяль&
ності. Саме це обумовлює підвищену увагу до
розробки системи для запобігання загрозам
фінансової безпеки суб'єктів господарювання
аграрного сектору.

Для того щоб суб'єкти господарювання
аграрного сектору функціонували і робили
прогнози на майбутнє, необхідно проводити
порівняльний аналіз загроз фінансової безпе&
ки, в якій повинні бути включені як реальні, так
і потенційні загрози, а також кризові ситуації і
несприятливі фактори життєдіяльності суб'єк&
та господарювання. У наш час факторів, які мо&
жуть негативно вплинути на діяльність суб'єк&
тів господарювання аграрного сектору безліч,
бо у будь&якого господарюючого суб'єкта існу&
ють різні зв'язки і відносини, які виникають у
політичних, соціально&економічних та інших
умовах. Незважаючи на те, що в єдиному еко&
номічному просторі діють різні загрози фінан&
совій безпеці, форми, в яких вони проявляють&
ся істотно відрізняються. Таким чином, кож&
ний суб'єкт господарювання аграрного секто&
ру змушений прогнозувати найбільш значущі
загрози і виходячи з цього, виробляти певну си&
стему заходів щодо своєчасного виявлення та
запобігання на ранніх стадіях появи. Загрози
фінансовій безпеці суб'єктів господарювання
аграрного сектору, зазвичай, фактори, що пе&
решкоджають або створюють небезпеку реа&
лізації фінансово&економічних інтересів під&
приємства (зовнішні, внутрішні, економічні,
об'єктивні, суб'єктивні та зовнішньоекономіч&
ні).

На рисунку 1, схематично представлені  ос&
новні види загроз фінансовій безпеці суб'єктів
господарювання аграрного сектору (рис. 1).

Таким чином, загроза фінансовій безпеці
представляє собою  сукупність умов і факторів,
які перешкоджають реалізації економічних і
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фінансових інтересів суб'єктів господарюван&
ня  і створюють можливості для нанесення шко&
ди суб'єктам господарювання в залежності від
їх економічного потенціалу, тобто для оцінки
загрози, необхідно простежити зменшення

економічного потенціалу суб'єкту господарю&
вання  за певний проміжок часу.

Для того щоб суб'єкти господарювання
аграрного сектору функціонували і робили
прогнози на майбутнє, необхідно проводити

Рис. 1. Загальна класифікація загроз суб'єктів господарювання  аграрного сектору
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порівняльний аналіз загроз фінансової безпе&
ки, в якій повинні бути включені як реальні, так
і потенційні загрози, а також кризові ситуації і
несприятливі фактори життєдіяльності суб'єк&
тів господарювання. Таким чином, для ефек&
тивного забезпечення фінансовій безпеки
суб'єктів господарювання необхідно провести
всебічний аналіз загальної сукупності загроз.
Попри те, що в єдиному економічному просторі
діють різні загрози фінансовій безпеці, форми,
в яких вони проявляються, і всі дії у різних
суб'єктах господарювання істотно відрізняють&
ся. Таким чином, кожний  суб'єкт господарю&

вання змушений прогнозувати найбільш зна&
чущі загрози і виходячи з цього, виробляти пев&
ну систему заходів щодо своєчасного виявлен&
ня та запобігання на ранніх стадіях появи [3].
На думку автора, загрози фінансовій безпеці
суб'єктів господарювання аграрного сектору —
це фактори, що перешкоджають або створюють
небезпеку реалізації фінансово&економічних
інтересів підприємств різних форм власності
(зовнішні, внутрішні, економічні, об'єктивні,
суб'єктивні та зовнішньоекономічні).

Слід також підкреслити ще одну особ&
ливість загрози фінансовій безпеці суб'єктів

Рис. 2. Основні види загроз фінансовій безпеці суб'єктів господарювання аграрного сектору



50
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17—18, 2020

господарювання аграрного сектору — це її не&
постійний характер, тому що загроза може
змінюватися в процесі розвитку підсистеми за&
безпечення фінансової безпеки підприємства.

На рисунку 2, схематично представлено
основні види загроз фінансовій безпеці суб'єк&
тів господарювання аграрного сектору (рис. 2).

Але, якщо брати взагалі, небезпеки і загро&
зи, що впливають на фінансову безпеку
суб'єктів господарювання аграрного сектору,
то їх умовно можна розділити на зовнішні і
внутрішні.

Визначимо головні зовнішні небезпеки і за&
грози, що впливають на втрату фінансової без&
пеки:

1) скупка акцій, боргів підприємства неба&
жаними партнерами;

2) наявність значних фінансових зобов'я&
зань у підприємства (такі як великі позикові
кошти, заборгованості підприємству);

3) нерозвиненість ринків капіталу і їх інфра&
структури;

4) недостатньо розвинена правова система за&
хисту прав інвесторів і виконання законодавства;

Рис. 3. Розподіл загроз фінансової безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору
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5) криза грошової і фінансово&кредитної
систем;

6) нестабільність економіки;
7) недосконалість механізмів формування

економічної політики держави.
До внутрішніх небезпек і загроз, що впли&

вають на фінансову безпеку суб'єктів господа&
рювання аграрного сектору, відносяться на&
вмисні або випадкові помилки менеджменту в
галузі управління фінансами суб'єктів господа&
рювання, пов'язані з:

1) вибором стратегії підприємства;
2) управлінням і оптимізацією активів і па&

сивів підприємства (розробка, впровадження та
контроль управління дебіторською та креди&
торською заборгованостями, вибір інвестицій&
них проєктів і джерел їх фінансування, опти&
мізація амортизаційної і податкової політики).

Отже, для зручності аналізу загрози фінан&
сової безпеки суб'єктів господарювання аграр&
ного сектору умовно розподілимо на зовнішні
і внутрішні загрози (рис. 3).

Аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз фінан&
сової безпеки суб'єктів господарювання аграр&
ного сектору необхідний під час стратегічного
планування діяльності суб'єктів господарюван&
ня і дозволяє прийняття тактичних рішень для
забезпечення успішної фінансової діяльності
підприємств аграрного сектору.

На думку автора, актуальним є підхід за&
пропонований І. Манцуровим і О. Нусіновою.
Вони запропонували здійснювати поділ загроз за
сферою походження, а саме: загрози, що вини&
кають у процесі звичайної діяльності під&
приємства, репутаційні загрози та загрози зов&
нішнього тиску [5]. До загроз, що виникають в
процесі господарської діяльності, науковці відно&
сять всі загрози, що утворюються всередині
підприємства й пов'язані з виробництвом та реа&
лізацією продукції. Вони зумовлюють зниження
результативності основної діяльності підприєм&
ства та впливають на його ринкову вартість. До
такого роду загроз можуть відноситись: пору&
шення фінансової дисципліни, несвоєчасне пога&
шення зобов'язань, низька кваліфікація персона&
лу підприємства, низька якість планування та
контролю, високий рівень фізичного та мораль&
ного зносу обладнання та техніки і т.ін. Репу&
таційні загрози пов'язані із формуванням нега&
тивної думки про підприємство у зовнішніх кон&
трагентів. Вони виникають поза межами підприє&
мства, але зумовлені його діями та результатами
діяльності. Такі загрози також можуть призвес&
ти до зниження прибутковості підприємства та
зменшення його ринкової вартості. До репутац&
ійних загроз можна віднести інформацію про по&

рушення справи про банкрутство підприємства,
інформацію про заборгованість підприємства
перед бюджетом, працівниками тощо. Загрози
зовнішнього тиску виникають поза межами су&
б'єкта господарювання без його участі й без його
бажання. Зазвичай, вони викликані ціле&
спрямованими діями конкурентів, органів влади
та інших сторонніх осіб, а також обставинами, що
склалися у зовнішньому середовищі. До такого
роду загроз можна віднести, наприклад, зміни у
податковому та митному законодавстві, недобро&
совісну конкуренцію, рейдерські атаки тощо.
Сьогодні рейдерство є однією з найбільш серй&
озних загроз фінансовій безпеці суб'єктів госпо&
дарювання аграрного сектору серед тих, які
відносять до загроз зовнішнього тиску. Не&
дружнє поглинання, інакше кажучи, захоплення
суб'єктів господарювання, пов'язане з бажанням
сторонніх осіб володіти власністю, яка успішно
функціонує і забезпечує стабільний прибуток.
Загалом під недружнім поглинанням розуміють
встановлення тотального контролю над суб'єкта&
ми господарювання, як в юридичному, так і у
фізичному плані, попри бажання власників. Така
загроза для суб'єктів господарювання аграрно&
го сектору виникла ще на початку 90&х років ми&
нулого століття й існує на даний момент і стає все
більше актуальною. Зазвичай в якості об'єкта по&
глинання найбільш часто виступають суб'єкти
господарювання, які мають ліквідні активи у виг&
ляді нерухомого майна (приміщень, будівель, зе&
мельних ділянок), стратегічного місцезнаход&
ження, налагодженого виробничого циклу, екс&
клюзивного обладнання, інтелектуальної влас&
ності тощо. Найбільший інтерес для "загарбників"
представляють:

1) корпоративна інформація: засновницькі
документи, положення, що регламентують
діяльність органів управління, протоколи збо&
рів трудового колективу, протоколи засідань
ради директорів, відомості про дочірні та за&
лежні компанії, про величину та структуру ста&
тутного капіталу, оперативна інформація про
зміни в реєстрі акціонерів підприємства;

2) фінансово&економічна інформація: бух&
галтерські баланси, відомості про наявність і
структуру дебіторської та кредиторської за&
боргованості, про наявність ліквідного майна і
його правовий статус; інформація про контра&
гентів підприємства, про податкову та банківсь&
ку історію і т.ін.;

3) відомості про менеджмент і власників
підприємства: дані про розподіл посад, відо&
мості про розподіл акціонерного капіталу або
часток серед власників, способі придбання й
оплати акцій, особиста інформація [1].
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Таким чином, кількість загроз фінансовій
безпеці суб'єктів господарювання існує досить
велика кількість. Необхідно розглядати всі за&
грози в комплексі для того, щоб провести по&
вноцінний аналіз діяльності суб'єктів господа&
рювання в умовах сучасного часу. Вся система
загроз фінансовій безпеці може бути представ&
лена як динамічна структура, яка має пов'яза&
ну систему, в результаті якої, наступ однієї за&
грози може призвести до появи іншого і поси&
лити загальний вплив на діяльність суб'єктів
господарювання аграрного сектору. Такі особ&
ливості проявляються особливо в наш час, бо
зараз досить багато загроз фінансової безпе&
ки і кризових ситуацій.

Значною загрозою фінансової безпеки
суб'єктів господарювання аграрного сектору
може також служити недостатній контроль над
структурою вкладень підприємства, співвідно&
шенням частин фінансового портфеля за ризи&
кованістю та дохідністю його складових. Важ&
ливим напрямом забезпечення фінансової скла&
дової економічної безпеки підприємства є кон&
троль над усіма сторонами його господарської
діяльності з точки зору підвищення поточної
рентабельності бізнесу, а також розвитку його
зростання. Іншими словами, під системою забез&
печення фінансової безпеки суб'єктів господа&
рювання розуміється сукупність здійснюваного
комплексу заходів в інтересах захисту бізнесу
від внутрішніх і зовнішніх фінансових загроз.

ВИСНОВКИ
Стратегія управління фінансовою безпекою

суб'єктів господарювання аграрного сектору в
умовах нестабільного існування, на думку ав&
тора, повинна включати такі складові:

— діагностика кризових ситуацій;
— поділ об'єктивних і суб'єктивних негатив&

них впливів;
— визначення переліку заходів щодо запо&

бігання загроз фінансовій безпеці;
— оцінка ефективності планованих заходів

з точки зору нейтралізації негативних впливів;
— оцінка вартості запропонованих заходів

щодо усунення загроз фінансовій безпеці.
Ефективне забезпечення фінансової безпе&

ки повинно грунтуватися на комплексному
підході до управління цим процесом. Комплек&
сний підхід передбачає врахування в управлінні
об'єктом всіх аспектів його виробничої діяль&
ності. Таким чином, для якісного забезпечен&
ня безпеки підприємства необхідне створення
системи комплексної безпеки. Саме тому
фінансова безпека — важлива складова еконо&
мічної безпеки підприємства, забезпечення

якої повинна приділятися особлива увага на
підприємстві.
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FINANCES OF SOCIAL PROTECTION OF THE RURAL POPULATION

У статті досліджено фінансове забезпечення соціального захисту сільського населення. Визначено особливості
становлення та формування фінансових відносин системи соціального захисту сільського населення. Проведено аналіз
структури та динаміки загальних доходів домогосподарств у сільській місцевості у 2009—2018 роках. Виявлено джеN
рела фінансового забезпечення соціального захисту сільського населення. Виокремлено проблемні питання забезN
печення соціального розвитку сільських територій та шляхи їх вирішення. Встановлено наявність стабільної тенN
денції до зростання ролі оплати праці, пенсійних виплат, доходів від продажу сільськогосподарської продукції та
підприємницької діяльності і самозайнятості у формуванні доходів сільських домогосподарств. Визначено вплив
соціальноNдемографічних особливостей складу сільських домогосподарств на формування фінансового забезпеченN
ня соціального захисту сільського населення та розвиток сільських територій.

In the conditions of transformational transformations of the agrarian sector of the economy and intensification of
political instability in Ukraine, raising the standard of living and economic wellNbeing of the rural population remain
topical issues. Of particular importance is the need to improve the mechanisms of the social protection system of the
rural population and increase the efficiency of its financial support, due to a number of negative factors, which together
lead to increased social exclusion of rural citizens and limited realization of their socioNeconomic potential.

The article examines the financial support of social protection of the rural population. Peculiarities of formation and
formation of financial relations of the system of social protection of the rural population are determined. An analysis of
the structure and dynamics of total household incomes in rural areas in 2009—2018 was conducted. Sources of financial
support for social protection of the rural population have been identified. Problematic issues of ensuring the social
development of rural areas and ways to solve them are highlighted. There is a stable tendency to increase the role of
wages, pensions, income from the sale of agricultural products and entrepreneurial activities and selfNemployment in the
formation of income of rural households. The influence of socioNdemographic features of rural households on the formation
of financial support for social protection of the rural population and the development of rural areas is determined.

At the present stage of socioNeconomic development of the state remain unresolved problems of unemployment,
poverty, largeNscale labor migration of rural population and underdeveloped social infrastructure of villages, which is
necessary to reproduce labor, increase productivity, promote comprehensive and harmonious personal development.
Degradation of rural areas undermines the foundations for further development of the agricultural sector, poses a threat
to food security in the country.

The effectiveness of financial provision of social protection of the rural population increases the level and quality of
life of citizens in rural areas, promotes dynamic and harmonious development of people, social justice and poverty
reduction, which ensures stability and successful economic development of rural areas.

Ключові слова: фінанси, фінансове забезпечення, соціальний захист, соціальний розвиток,
сільське населення, сільська громада.

Key words: finance, financial security, social protection, social development, rural population,
rural community.

ми питаннями залишаються підвищення рівня
життя та економічного благополуччя сільсько&
го населення. Особливого значення набуває
необхідність удосконалення механізмів функ&
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ціонування системи соціального захисту
сільського населення та підвищення ефектив&
ності його фінансового забезпечення, що зу&
мовлено дією низки негативних факторів, які в
сукупності призводять до посилення соціаль&
ного відторгнення громадян сільської місце&
вості і обмеженості в реалізації їх соціально&
економічного потенціалу.

Соціальний захист сільського населення
виступає одним з основних факторів політики
розвитку сільських територій в контексті ви&
значення пріоритетності в народному госпо&
дарстві соціального розвитку села та аграрно&
го комплексу.

Фінанси соціального захисту є необхідною
умовою суспільної стабільності та економічно&
го розвитку. Як основний засіб реалізації со&
ціальної політики фінанси соціального захис&
ту мають забезпечити стабілізацію, а згодом і
зростання рівня життя передусім тих, хто по&
страждав у результаті дисбалансів суспільно&
го розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Соціальний захист сільського населення
розглядався у працях таких вчених: Р.Ф. Ата&
манюк, Н.І. Василенька, І.В. Дворник [1],
В.Л. Жаховська [2], Т.A. Заяць [3], О. Іваненко
[4], Ю.Л. Когатько [5], М.Й. Малік [6], Ю.О. Лит&
вин, О.П. Мурашова, І.В. Прокопа [7], О.В. Ри&
ковська, В.П. Рябоконь [8], Г.І. Саблук [9] та
інші. Водночас залишаються недостатньо вис&
вітленими питання фінансового забезпечення
соціального захисту сільського населення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження тенденцій роз&

витку фінансового забезпечення соціального
захисту сільського населення та визначення
пріоритетних напрямів його удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Передумовою зародження взаємної під&

тримки, первинних форм опіки та соціального
захисту сільського населення була господарсь&
ка допомога у формі селянської "помочі", "на&
рядів громадою", толоки, спільного викорис&
тання робочої худоби ("супряга") тощо. Пев&
ний період часу широке коло соціальних питань
на селі вирішувала громада, забезпечуючи ре&
гулювання всіх аспектів повсякденної життє&
діяльності. Селянська громада несла відпові&
дальність за всіх її членів, приділяючи особли&
ву увагу інвалідам, жебракам, волоцюгам, по&
горільцям. Напередодні свят надавалась допо&

мога харчами старцям, збіднілим сім'ям одно&
сельців; організовувались притулки убогим;
погорільців забезпечували одягом, насінням,
харчами, будівельними матеріалами, влаштову&
вали толоку для зведення житла. Крім того,
селянська громада турбувалась про сиріт і вдів.
До ХХ ст. у кожному великому селі існували
сирітська рада і сирітський суддя, які через опі&
куна дбали про долю своїх підопічних. Фінан&
сову підтримку первісних форм соціального
захисту сільського населення громада здійсню&
вала за рахунок внутрішніх джерел (продаж
власного майна, лісу, штрафи тощо), залучала
для допомоги церкву.

У першій половині ХІХ ст. головним секто&
ром економіки визначалось сільське господар&
ство, в якому домінувало поміщицьке землево&
лодіння. Посилення панщини та скорочення
селянських наділів призвело до розорення се&
лянства та деградації не лише середніх і дрібних
поміщицьких господарств, а й латифундії зе&
мельних магнатів, у тому числі нащадків ко&
зацької старшини. Відбувалось зростання
кількості сільських пауперів (жебраки, позбав&
лені будь&яких засобів існування), які у пошу&
ках "кращої долі" йшли у степові райони, фор&
муючи ринок робочої сили.

Скасування кріпосного права (1861 рік) при&
звело до трансформації форм соціальної під&
тримки в аграрному секторі. Законодавство
регламентувало за сільськими громадами ар&
хаїчні способи допомоги. Люди похилого віку,
каліки, непрацездатні опікувалися родичами, а
за їх відсутності селянською громадою. У прак&
тиці селянської опіки переважало позачергове
годування нужденних по хатах, існувала неве&
лика (2—5 крб на місяць) грошова допомога,
поширеною залишалась милостиня. Приділя&
лась увага опікуванню дітьми: створювались
ясла&притулки, щоб діти не відвертали увагу
батьків від роботи у напружені трудоднями
періоди року. Крім того, селянські громади на&
давали допомогу нужденним через звільнення
їх від окремих платежів, підсобляли у вико&
нанні польових робіт.

Зміна державного устрою у 1917 році обу&
мовила виникнення нових підходів у побудові
соціальної політики, в тому числі щодо ме&
ханізмів соціального захисту сільського насе&
лення та методики планування і використання
фінансових ресурсів держави на ці цілі.

У 20&ті роки ХХ ст. допомога селянству була
важливим напрямом соціальної підтримки, бо
селяни в зазначений період становили найбіль&
шу частку населення і відносились до найбільш
незахищених категорій громадян. Складана



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17—18, 2020

55

політико&економічна ситуація у державі, спри&
чинена наслідками війн та селянського по&
встанського руху, а також масовий голод обу&
мовили створення селянських комітетів гро&
мадської взаємодопомоги. Це були громадські
організації, створені за ініціативою ЦК КП(б)У,
що функціонували протягом 1922—1932 років
займаючись самозабезпеченням і патронажем
нужденних. Згідно з постановою політбюро ЦК
КП(б)У від 1 липня 1921 року "Про посилення
органів соцзабезу та селянські комітети взає&
модопомоги" відповідні установи утворювали&
ся виключно за класовою ознакою. Правом на
отримання допомоги, в першу чергу, користу&
валися червоноармійці та селянська біднота.

Найбільша кількість комітетів селянської
взаємодопомоги концентрувалася на території
Харківської, Катеринославської та Кремен&
чуцької губерній. Загалом станом на 1 жовтня
1922 року в Україні налічувалося 692 волосних
та близько 5 тис. сільських комітетів, яким,
зібравши майже 14 тис. пудів зерна та 608 тис.
крб., вдалося надати допомогу 2052 селянським
господарствам. Через рік в державі вже існу&
вало 667 районних та 10306 сільських органі&
зацій, що мали на балансі 1 млн пудів зерна та
337 тис. крб. Упродовж 1923 року матеріальну
допомогу отримало близько 61 тис. селянських
родин, а вже на наступний рік їх кількість
збільшилася до 114 тис. Водночас трудовою
допомогою було охоплено 93,5 тис. госпо&
дарств. Попри значні зрушення у розвитку се&
лянської взаємодопомоги, її обсяг був недо&
статнім для забезпечення в повній мірі усіх ка&
тегорій нужденних. Це пояснювалося відсутн&
істю належного реманенту, грошових та нату&
ральних фондів, а також членством переваж&
но бідняцьких прошарків, що не мали змоги
здійснювати відповідні внески.

У 1925 році відбулась реорганізація комі&
тетів і вони отримали назву "Селянські товари&
ства взаємодопомоги". Новоутворені об'єднан&
ня організовували та здійснювали соціальне
забезпечення у селах та районах, у тому числі
пенсійне забезпечення, надавали допомогу
сім'ям військовослужбовців, інвалідам, по&
страждалим внаслідок стихійних лих, малоза&
безпеченим верствам населення, сиротам та
вдовам, а також боролись з безпритульністю,
бідністю, алкоголізмом, проституцією. За час
свого існування селянські товариства взаємо&
допомоги брали на себе відповідальність за
фінансове забезпечення соціального захисту
сільського населення. Слід відмітити, що пере&
важну більшість членів товариств складали не&
заможні селяни, тому ефект діяльності таких

об'єднань був незначним, але існуюча соціаль&
на допомога та підтримка сільського населен&
ня сприяла підвищенню продуктивності праці.

Соціальне забезпечення міського і сільсько&
го населення суттєво відрізнялося, особливо в
частині пенсійних виплат. Так, розмір пенсії
інваліда війни у містах становив 16 крб, а у
селі — 4,33 крб; сім'ї червоноармійців отриму&
вали 11,5 крб у містах і 3 крб у селі; для персо&
нальних пенсіонерів міського значення пенсія
становила 30 крб у містах і 20 крб у селі. Крім
того, змінювалось співвідношення пенсіонерів
у містах та селах. Кількість пенсіонерів в украї&
нських селах у 1925 році становила 47,99 % від
загальної чисельності пенсіонерів в Україн&
ській СРР, а у 1928 році цей показник збільшив&
ся і становив 74,69 %. Зростання  кількості пен&
сіонерів у селах спричинено посиленням уваги
соціальних служб до рівня життя сільського
населення.

У 1930 році прийнято постанову "Про реор&
ганізацію селянських товариств взаємодопомо&
ги у селах, де проведено суцільну колективіза&
цію" згідно з якою відбулася реорганізація се&
лянських товариств взаємодопомоги в каси
взаємодопомоги колективізованого селянства.

Слід зазначити, що сільське населення лише
з 1964 року було охоплено загальнодержавною
системою пенсійного забезпечення, коли всту&
пив в дію Закон СРСР "Про пенсії та допомоги
членам колгоспів". Першими отримали право
на пенсійні виплати механізатори, спеціалісти
і голови колгоспів, а з червня 1971 року — всі
колгоспники. Пенсії виплачувались за рахунок
коштів централізованого союзного фонду со&
ціального забезпечення, формування якого
здійснювалось шляхом відрахувань з прибутків
колгоспників. Пенсійний вік колгоспників до
1968 року був значно вищим ніж у інших ка&
тегорій населення: 60 років — для жінок і 65 ро&
ків — для чоловіків, а рівень пенсійного забез&
печення нижчим, ніж пенсії робітників і служ&
бовців.

В Україні з часом посилюється відмінність
між містом і селом, що спричинено наслідками
демографічної кризи, збільшенням диферен&
ціації доходів між міським та сільським насе&
ленням, падінням рівня зайнятості сільських
жителів, занепадом соціальної інфраструкту&
ри, фінансовою обмеженістю щодо утримання
соціальної сфери села. Сільське господарство
стає неперспективною сферою діяльності, а
саме село — непрестижним місцем проживан&
ня, що активізує міграційне скорочення чисель&
ності сільських жителів. Для вирішення цих пи&
тань на законодавчому рівні розроблено та
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прийнято низку нормативно&правових актів
[10; 11], реалізація яких призведе до покращен&
ня показників соціально&економічного стану
сільських територій: збільшення кількості
сільського населення, робочих місць та зайня&
того сільського населення, підвищення оплати
праці в сільському господарстві, зростання ча&
стки доходів сільських домогосподарств від
підприємницької діяльності та самоозайня&
тості.

За останні одинадцять років чисельність
сільського населення, яке потребує соціальної
допомоги значно зменшилась, що пов'язано зі
зменшенням кількості сільських населених
пунктів, тобто є результаті природного скоро&
чення населення (табл. 1). Водночас кількість
пенсіонерів у сільській місцевості протягом
2009—2019 років майже не змінювалась і в се&
редньому становила 51,05 тис. осіб, що свідчить
про збільшення рівня демографічної старості
(село старіє). Кількість уперше визнаних осіб з
інвалідністю знаходилась в межах 55,60—46,80
тис. осіб. Зафіксована тенденція до зменшення
кількості непрацездатних громадян з мінімаль&
ними доходами, які отримують цільову грошо&
ву допомогу з 242,7 тис. осіб до 147,89 тис. осіб,
тобто на 94,81 тис. осіб. Така сама тенденція
стосується громадян, які перебувають на об&
ліку у зв'язку зі складними життєвими обста&
винами (громадяни похилого віку; особи з інва&
лідністю; хворі, що не мають рідних, які повинні

забезпечити їм догляд і допомогу; громадяни з
особливими умовами безоплатного обслугову&
вання; громадяни, які перебувають у складній
життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, сти&
хійним лихом, катастрофою, якщо середньо&
місячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж
прожитковий мінімум для сім'ї; члени сімей
учасників АТО) і потребують адресної грошо&
вої та натуральної допомоги (гарячі обіди, про&
довольчі товари, ліки, предмети медичного при&
значення, промислові товари, одяг, взуття, інші
предмети першої потреби, предмети побутової
гігієни, транспортні послуги). Слід зазначити,
що адресна соціальна допомога малозабезпе&
ченим сім'ям протягом аналізованого періоду
збільшилась на 1222,96 млн грн і становила
1345,90 млн грн.

Домогосподарства в сільській місцевості
задовольняють власні потреби за рахунок
ресурсів, які надходять з різних джерел у
формі грошових та негрошових доходів
(табл. 2; 3).

Протягом 2009—2018 років загальні серед&
ньомісячні доходи домогосподарств у сільській
місцевості збільшились на 6675,73 грн, у тому
числі грошові доходи — на 5710,56 грн, негро&
шові доходи — на 965,17 грн. За вказаний пе&
ріод зросли доходи сільського населення від
трудової діяльності на 3010,22 грн, підприєм&
ницької діяльності та самозайнятості — на
359,01 грн. Значну частину становлять доходи

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення, 
2019/2009 

Кількість пенсіонерів,  
млн осіб 

4,38 4,32 4,28 4,11 4,06 3,78 3,75 3,63 3,69 4,47 4,37 -0,01 

Кількість уперше визнаних 
осіб з інвалідністю, тис. 
осіб 

53,90 54,01 55,60 55,50 52,5 46,80 47,95 48,10 48,28 49,69 49,18 -4,72 

Надання цільової грошової 
допомоги непрацездатним 
громадянам із мінімаль-
ними доходами, тис. осіб 

242,70 227,10 217,02  207,16  198,40  177,88 175,10 169,23 - 148,87 147,89 -94,81 

Громадяни, які 
перебувають на обліку у 
зв’язку зі складними 
життєвими обставинами і 
потребують адресної 
натуральної та грошової 
допомоги, тис. осіб 

794,20 563,80 448,20 396,52 377,68 341,16 338,06 308,39 296,3 264,70 255,64 -538,56 

Адресна грошова 
допомога, тис осіб 

133,20 100,95 77,17 47,12 40,23 35,15 36,03 84,05 29,87 25,10 32,15 -101,05 

Адресна натуральна 
допомога, тис осіб 

483,80 346,59 319,03 279,47 246,71 219,44 200,86 248,06 202,85 200,09 197,71 -286,09 

Рівень безробіття, % 7,2 7,1 7,5 7,4 7,3 9,5 9,4 9,7 9,9 9,2 8,6 +1,4 
Державна соціальна 
допомога 
малозабезпеченим сім’ям, 
млн грн 

122,94 154,69 186,57 324,41 528,08 738,05 1142,34 1427,29 1498,8 1459,6 1345,9 +1222,96 

Таблиця 1. Показники соціального захисту та рівня безробіття сільського населення
у 2009—2019 роках

Джерело: за матеріалами: [12].
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від продажу сільськогосподарської продукції,
які збільшились у 2,7 рази. Також спостері&
гається збільшення розміру пенсійних виплат
та соціальних допомог.

Найбільшу частку в загальних доходах до&
могосподарств у сільській місцевості займають
грошові доходи, які протягом аналізованого
періоду мали найвище значення у 2012 році —
87,92 %, а найменше — 79,98 % — у 2016 році.

Частка негрошових доходів у структурі
загальних доходів домогосподарств у сіль&
ській місцевості мала нестійку тенденцію до
зростання і знаходились у межах 20,02 —
12,08 %.

Перше місце серед грошових доходів
сільського населення належить оплаті праці,
частка якої в середньому у 2009—2018 роках
становила 36,40 %, в тому числі у 2009—2013 ро&

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Грошові доходи, в т. ч.: 2218,97 2607,35 2912,53 3270,07 3501,48 3788,50 4316,35 4896,66 6535,59 7929,53 
Оплата праці 914,91 1011,91 1195,01 1433,46 1525,85 1535,24 1769,86 1990,81 3178,22 3925,13 
Доходи від 
підприємницької 
діяльності та 
самозайнятості 

123,80 149,77 135,67 119,47 121,07 225,94 231,53 286,05 281,58 482,81 

Доходи від продажу 
сільськогосподарської 
продукції 

254,55 343,48 356,75 342,25 370,08 410,51 496,10 506,67 662,72 684,22 

Доходи від власності 
(дивіденди від акцій та 
інших цінних паперів, 
відсотки по вкладах, 
доходи від здачі внайми 
нерухомості тощо) 

38,09 47,85 66,29 78,85 89,44 100,95 145,43 239,56 299,68 352,55 

Пенсії 666,26 782,69 842,61 958,92 1037,92 1091,86 1139,50 1251,56 1388,88 1675,97 
Стипендії 12,67 12,54 15,36 15,46 14,99 17,09 21,75 13,64 19,86 21,68 
Допомоги, пільги, субсидії 
та компенсаційні виплати, 
надані готівкою 

83,79 109,16 114,39 137,24 166,21 160,38 194,49 242,94 269,97 227,08 

Грошова допомога від 
родичів та інших осіб 103,29 116,57 135,99 132,70 127,53 173,08 231,86 262,96 267,64 329,30 

Аліменти 3,89 3,54 5,56 5,19 8,32 5,68 8,17 6,23 9,66 11,68 
Інші грошові доходи 12,23 26,15 32,87 41,54 36,80 67,77 77,66 96,24 157,38 219,11 
Негрошові доходи 400,42 479,50 511,95 449,15 498,72 578,78 813,80 1225,79 1357,75 1365,59 
Всього загальних доходів 2619,39 3086,85 3424,48 3719,22 4000,20 4367,28 5130,15 6122,45 7893,34 9295,12 

Таблиця 2. Загальні доходи домогосподарств у сільській місцевості у 2009—2018 роках
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн)

Джерело: за матеріалами: [12].

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Грошові доходи, в т. ч.: 84,71 84,47 85,05 87,92 87,53 86,75 84,14 79,98 82,80 85,31 
Оплата праці 34,93 32,78 34,90 38,54 38,14 35,15 34,50 32,52 40,26 42,23 
Доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості 

4,73 4,85 3,96 3,21 3,03 5,17 4,51 4,67 3,57 5,19 

Доходи від продажу 
сільськогосподарської 
продукції 

9,72 11,13 10,42 9,20 9,25 9,40 9,67 8,27 8,39 7,36 

Доходи від власності 
(дивіденди від акцій та інших 
цінних паперів, відсотки по 
вкладах, доходи від здачі 
внайми нерухомості тощо) 

1,45 1,55 1,94 2,12 2,24 2,31 2,83 3,91 3,79 3,79 

Пенсії 25,44 25,36 24,61 25,78 25,95 25,00 22,21 20,44 17,59 18,03 
Стипендії 0,48 0,41 0,45 0,42 0,37 0,39 0,42 0,22 0,25 0,23 
Допомоги, пільги, субсидії та 
компенсаційні виплати, надані 
готівкою 

3,20 3,54 3,34 3,69 4,16 3,67 3,79 3,97 3,42 2,40 

Грошова допомога від родичів 
та інших осіб 

3,94 3,78 3,97 3,57 3,19 3,96 4,52 4,29 3,39 3,48 

Аліменти 0,15 0,11 0,16 0,14 0,21 0,13 0,16 0,10 0,12 0,12 
Інші грошові доходи 0,47 0,85 0,96 1,12 0,92 1,55 1,51 1,57 1,99 2,32 
Негрошові доходи 15,29 15,53 14,95 12,08 12,47 13,25 15,86 20,02 17,20 14,69 

Таблиця 3. Структура загальних доходів домогосподарств у сільській місцевості
(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн)

Джерело: за матеріалами: [12].
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ках — 35,86 %, у 2014—2018 роках — 36,93 %.
Отже, оплата праці в селах не забезпечує навіть
половини бюджету домогосподарства, що
зменшує купівельну спроможність сільського
населення. Крім того, в сільській місцевості
впродовж всіх років незалежності України пра&
ця є найнижче оплачуваною по галузях еконо&
міки, що спричиняє дисбаланс розвитку трудо&
вих відносин, спонукаючи молодих і працездат&
них осіб мігрувати в пошуках високооплачува&
ної роботи у міста. Такий стан справ призво&
дить до прискорення обезлюднення та вими&
рання сіл.

Вагоме значення для сільського населення
мають соціальні трансферти. Переважну
більшість усіх соціальних трансфертів станов&
лять пенсійні виплати, які знаходяться на дру&
гому місті загальних доходів домогосподарств
і протягом аналізованого періоду збільшились
на 1009,71 грн, але питома вага їх в структурі
загальних доходів сільських домогосподарств
зменшилась на 7,41 в. п. і становила у 2018 році
18,03 %.

Слід зазначити, що за наявності пенсіонерів
у сільських домогосподарствах питома вага
пенсійних виплат збільшується в залежності від
кількості осіб пенсійного віку, а частка оплати
праці відповідно зменшується.

Поряд з пенсійними виплатами, одними з
найвагоміших соціальних трансфертів у сіль&
ській місцевості є допомоги, пільги, субсидії та
компенсаційні виплати, надані готівкою. Про&
те у 2018 році роль цих соціальних трансфертів
у бюджеті сільського домогосподарства знач&
но зменшилась, а у формуванні загальних до&
ходів сільського населення майже незначна, що
свідчить про посилення значення інших джерел
доходів.

Третє місце в загальних доходах сіль&
ського населення займають доходи від про&
дажу сільськогосподарської продукції, які
протягом аналізованого періоду зросли на
429,67 грн, але їх частка в структурі загаль&
них доходів домогосподарств зменшилась на
2,36 в.п. Доходи від підприємницької діяль&
ності, самозайнятості та власності мали зро&
стаючу тенденцію як в абсолютному, так і у
відносному значенні.

Таким чином, динаміка структури загальних
доходів домогосподарств в сільській місцевості
у 2009—2018 роках свідчить про наявність ста&
більної тенденції до зростання ролі оплати
праці, пенсійних виплат, доходів від продажу
сільськогосподарської продукції та підприєм&
ницької діяльності і самозайнятості у форму&
ванні доходів сільських домогосподарств.

Якісні зрушення в структурі загальних доходів
сільського населення вплинули на процеси
формування основних джерел загальних до&
ходів, змінивши їх розміри та пропорції. Слід
зауважити, що соціально&демографічні особ&
ливості складу домогосподарств в сільській
місцевості (наявність дітей, пенсіонерів) також
впливають на джерела, структуру загальних
доходів та на визначення необхідного фінансо&
вого забезпечення соціального захисту сіль&
ського населення.

Закордонна практика фінансового забез&
печення соціального захисту сільського насе&
лення зазвичай будується на принципах стра&
хування фермерів як самозайнятих осіб, які
самі за себе сплачують страхові внески. В дея&
ких країнах (Франція, Австрія,  Греція,
Фінляндія, Польща тощо) до фермерів засто&
совують спеціальні схеми сплати внесків. Є
країни, де фермери сплачують страхові внески
за зниженими ставками ніж учасники загаль&
нонаціональної системи соціального страху&
вання, а є країни, де держава надає фермерам
субсидії.

В Україні особи, зайняті в особистих селян&
ських господарствах можуть приймати участь
у загальнообов'язковому державному соціаль&
ному страхування на добровільних засадах, а
фермери зобов'язані сплачувати єдиний со&
ціальний внесок, якщо вони не належать до
осіб, які підлягають страхуванню на інших під&
ставах.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі соціального&економ&

ічного розвитку держави залишаються не ви&
рішеними проблеми безробіття, бідності, мас&
штабної трудової міграції сільського насе&
лення та слаборозвиненої соціальної інфра&
структури сіл, яка необхідна для відтворен&
ня робочої сили, підвищення продуктивності
праці зайнятих у виробництві, сприянні все&
бічному і гармонійному розвитку особис&
тості. Деградація сільських територій підри&
ває основи подальшого розвитку аграрного
сектору, створює загрози продовольчій без&
пеці в країні.

Ефективність фінансового забезпечення
соціального захисту сільського населення під&
вищує рівень і якість життя громадян в сіль&
ській місцевості, сприяє динамічному і гармо&
нійному розвитку людей, досягненню соціаль&
ної справедливості та зменшення рівня
бідності, що забезпечує стабільність і успіш&
ний економічний розвиток сільських тери&
торій.
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FINANCIAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF PEA CULTIVATION
IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN FOREST�STEPPE

Розглянуто основи реалізації продуктивного потенціалу сортів гороху в умовах Лісостепу західного, обгрунтоN
вано оптимальну систему живлення зернобобових культур. Наведено фінансове та економічне обгрунтування  ефекN
тивності вирощування сортів гороху Готівський, Чекбек та Фаргус в умовах Лісостепу західного при різних моделях
технології. Встановлено залежність рівня урожайності гороху посівного від факторів впливу: сорту, внесення мінеN
ральних добрив та регуляторів росту. Обгрунтовано доцільність вирощування цієї культури з фінансовоNекономічN
ної точки зору, на основі отриманих результатів оцінки економічної ефективності вирощування гороху посівного в
зазначеній кліматичній зоні. За результатами дослідження встановлено, що введення в виробництво найбільш доN
цільних варіантів застосування біологічних препаратів і комплексних добрив, поряд зі стабілізацією фізіологічного
стану рослин гороху, здатне забезпечити збільшення прибутку і підвищення рівня рентабельності виробництва.

Legumes are the most important source of vegetable protein, which is the basis of both human and animal nutrition.
Systematic studies that would help optimize the production process in highNyielding and technological varieties of peas
are relevant to increase yields and improve its quality in the Western ForestNSteppe. Important factors of varietal
adaptation to the technology of growing such varieties of peas are the improvement of the methods of basic tillage, the
choice of the optimal fertilizer option, in particular the use of biological substances, modern fertilizers ang growth
regulators.

Such an important condition for increasing the yield of peas as the choice of optimal ways to realize the genetic
potential of productivity of modern pea varieties, the study of which was conducted. In addition, along with fertilizer
systems that involve the use of traditional fertilizers, considered as a supplement to the main fertilizer, the use of plant
growth regulators and their impact on improving plant nutrition and biologization of intensification processes in the
cultivation of these legumes.

The analysis of the scientific literature on the cultivation of peas is considered to be the main facto, the impact of the
use of mineral fertilizers and various technologies introduced into production on the yield of this crop from the point of
view of leading domestic and foreign scientists conducting research in this field of agricultural production.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні серед зернобобових культур одне

з провідних місць належить гороху. Це зумов&
лено його здатністю формувати досить високі
і стабільні врожаї за короткий вегетаційний
період. Зерно його містить від 16 до 36% білка,
до 54% вуглеводів, близько 1,6% жиру, понад
3% зольних речовин. Білок гороху є повноцін&
ним за амінокислотним складом і засвоюється
у 1,6 раза краще, ніж білок пшениці [3]. Фор&
мування високих та сталих врожаїв є основним
завданням при вирощуванні гороху посівного.
За останні декілька років обсяги виробництва
деякою мірою зменшилися, основною причи&
ною цього стала низька врожайність. Серед
сучасних інтенсивних технологій значний вплив
на підвищення врожайності сільськогоспо&
дарських культур, у тому числі і гороху, є сис&
тема удобрення. Виробництво сільськогоспо&
дарської продукції в умовах інтенсифікації
повинно базуватись на раціональному і ефек&
тивному використанні матеріальних і трудових
ресурсів. Різні агротехнічні прийоми, що впро&
ваджуються у виробництво, вважаються про&
гресивними у тому випадку, якщо вони еконо&
мічно та фінансово виправдані. Економічна
ефективність визначається не тільки приростом
урожаю, але і зіставленням витрат і засобів на
виробництво цього врожаю, ефективність ви&
користання фінансових ресурсів впливає на
розмір прибутку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Видатними вітчизняними вченими, які зай&
малися й займаються питаннями селекції, на&
сінництва, технологій вирощування гороху в
Україні, є: М.І. Бахмат, А.Д. Гирка, С.П. Дво&

The basics of realization of productive potential of pea varieties in the conditions of the Western ForestNSteppe are
considered, the optimal system of nutrition of legumes is substantiated. In each case, the level of optimization of supply
conditions is determined by economic feasibility. It is established that the maximum profit is obtained when growing
peas of the Chekbek variety with the use of mineral fertilizers in the rate of application of the active substance N45P30K45
in combination with the growth regulator Vimpel — 13856.35 UAH of profit per 1 hectare. When using a complex of
biological products with a grain harvest of the Chekbek variety, the maximum profitability index in the experiment was
also achieved.

Ключові слова: горох посівний, обробка насіння, регулятори росту, прибуток, рівень ренB
табельності, урожайність.

Key words: peas, seed treatment, growth regulators, profit, level of profitability, yield.

рецька, В.А. Іщенко, С.М. Каленська, А.М. Ко&
валенко, Т.М.  Рябокінь, І.Д. Ткаліч, В.І. Січкар,
Ю.Я. Сидоренко та інші. Вчені провели значну
кількість досліджень як експериментальних,
так і теоретичних з питань удобрення гороху.
Кожен елемент мінерального живлення має
своєрідне значення. Нестача будь&якого з них
призводить до порушення фізіологічних про&
цесів у рослин, погіршення їхнього росту й роз&
витку, зниження врожайності та його якості.
Застосування регуляторів росту на посівах цієї
культури не менш актуальне та перспективне
питання в даний час [4, с. 83].

Різке зменшення виробництва гороху в Ук&
раїні сталося як через несприятливі умови, так
і внаслідок недостатніх якісних показників ре&
комендованих виробництву сортів, що, в свою
чергу, призвело до зниження економічної
ефективності виробництва гороху, і тому по&
требує подальших досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах сільськогосподарського

виробництва важливою вимогою до технологій
вирощування, що досліджуються та рекомен&
дуються до впровадження у виробництво, є
зниження собівартості виробленої продукції,
зниження ресурсних витрат, і як результат —
збільшення прибутку.

Розробка комплексу агрономічних заходів,
що забезпечують високу урожайність сільсько&
господарської культури, обов'язково супро&
воджується фінансово&економічною оцінкою.
Недостатньо оцінювати ефективність будь&
якого комплексу агротехнологічних заходів
лише за зміною урожайності культури, оскіль&
ки залишаються поза увагою витрати на його
отримання, в зв'язку з чим виникла не&
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обхідність визначення не окремо агротехнічної
ефективності, а в поєднанні з фінансово&еко&
номічними показниками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Польові дослідження, за темою досліджен&
ня, закладались в польовій сівозміні дослідно&
го поля Подільського державного аграрно&тех&
нічного університету.

Проведенням польових досліджень було
передбачено вивчення особливостей росту,
розвитку та продуктивність гороху посівного
різних сортів залежно від удобрення мінераль&
ними добривами та регуляторами росту в умо&
вах Лісостепу західного.

Польовий трифакторний дослід було за&
кладено у десятипільній науково&дослідній
сівозміні науково&дослідного центру "Поділля"
впродовж 2016—2018 рр.

У досліді вивчали дію та взаємодію трьох
факторів: А — сорти; В — мінеральні добрива;
С — регулятори росту.

Попередник — пшениця озима. Обробіток
грунту проводили загальноприйнятий для Лі&
состепової зони України.

Насіння висівали сівалкою СН&16 зви&
чайним рядковим способом з шириною міжрядь
15 см, з глибиною загортання насіння 5—6 см.
Норма висіву для усіх досліджуваних нами
сортів — 1,2 млн/га схожих насінин. Після сівби
на 2&й день площу посіву коткували кільчастим
котком в агрегаті з трактором Т&25 шириною
захвату 1,3 м.

У наших дослідженнях завданням було по&
рівняти інтенсивні сорти гороху посівного
(фактор А) рекомендовані для зони Лісостепу.
Оригінатором гороху сорту Готівський, який
взяли за контроль є фірма "Осева Ексімпо Пра&
га" (Чехія), занесений до Державного реєстру
сортів України у 2006 році. Виведений методом
складної гібридизації.

У 2007 році до Державного реєстру сортів
України внесено сорт гороху Фаргус, заявни&
ком якого  є товариство з обмеженою відпові&
дальністю науково&виробнича агрокорпорація
"Степова" (м. Дніпро). Відноситься до групи
середньостиглих.

Чекбек — різновидності contecstum (зчеп&
лена), підрізновидність — екадукум (неосипа&
юча, жовтонасіннєва), занесений до Державно&
го реєстру сортів у 2009 році. Оригінатор сор&
ту — Інститут імені В.Я. Юр'єва Української
академії агарних наук. Ці сорти придатні до
збирання прямим комбайнуванням.

Фактор В передбачав вивчення ефектив&
ності застосування різних доз мінеральних доб&
рив, у таких формах: аміачна селітра (N —
34,4% д. р.); амофос (Р2О5 — 52 % д. р.) та калій
хлористий (К2О — 59,8 % д. р.).

Під основний обробіток грунту восени вно&
сили фосфорні і калійні добрива, азотні — на&
весні під передпосівний обробіток грунту.

Обприскували посіви гороху усіх трьох до&
сліджуваних нами сортів регуляторами росту
рослин (фактор С) у мікростадіях ВВСН 51&59
(поява перших квіткових бруньок — поява пер&
ших пелюсток, але квіти ще є закритими). Біо&
регулятор росту Емістим С  широкого спектру
дії — продукт біотехнологічного вирощування
грибів&епіфітів з кореневої системи лікарських
рослин застосовували у дозі — 30 мл/га. Регу&
лятор росту рослин ПлантаПег (діюча речови&
на поліетиленгліколь  (ПЕГ) — 400 та поліети&
ленгліколь (ПЕГ) — 1500, 800 г/л; фульвокис&
лоти та солі гумінових кислот, 4 г/л) викорис&
товували з рекомендованою заявником нормою
витрат — 25 г/га. Вимпел — регулятор росту
контактно&системної дії призначений для об&
робки насіння та вегетуючих рослин, діюча ре&
човина поліетиленоксид (ПЕО) — 770 г/л,
відмиті солі гумінових кислот до 30 г/л для роз&
чину, застосовували у дозі 30 мл/га.

Для бобових культур значну роль відіграє
волога, комфортна температура для рослин у
критичні періоди розвитку та росту. Відсутність
поживних речовин може призвести до опадан&
ня квіток та втрати певної частини вже зав'я&
заних бобів або насінин у бобі, що в кінцевому
результаті призводить до зниження врожай&
ності [8, с. 225].

Удобренні посіви мінеральними добривами
та регуляторами росту значно менше піддава&
лися несприятливим чинникам, а елементи тех&
нології, які вивчалися, позитивно впливали на
розміри рослин, морфологічні зміни культури,

Фактор А: сорт Фактор В: 
удобрення 

Фактор С: 
регулятори росту 

А1 – Готівський 
(контроль) 

В1 – P30K45 
(контроль) 

С1 - без регулятора 
росту (контроль) 

А2 – Фаргус В2 – N15P30K45 С2 – Емістим С 
А3 – Чекбек В3 – N30P30K45 С3 – ПлантаПег 
 В4 – N45P30K45 С4 – Вимпел 

Таблиця 1. Схема досліду з врахуванням факторів впливу на урожайність гороху
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що в свою чергу призводило до меншої абор&
тивності генеративних органів гороху.

Урожайність зерна є інтегральним показни&
ком дії всіх чинників життя на рослинний
організм протягом його росту та розвитку.
Значною мірою  вона залежить від біологічних
особливостей сорту, забезпеченості рослиною
вологою та елементами живлення, технологіч&
них прийомів вирощування, а також природо&
кліматичних умов [1, с. 58].

Нові сорти гороху інтенсивного типу мають
високий потенціал урожайності з підвищеним
вмістом білка в зерні, адаптовані до умов виро&
щування в умовах Лісостепу західного. Для них
необхідно розробити сучасні, конкурентоспро&
можні сортові технології вирощування, з ме&
тою максимальної реалізації генетичного по&
тенціалу продуктивності, збільшення вироб&
ництва високобілкових ресурсів і відповідно
вирішенням проблеми рослинного білка [5,
с. 110]. Регулятори росту на основі гумінових
речовин включаються в природні ланцюги пе&
ретворень та легко розщеплюються. Застосу&
вання їх спільно з мінеральними добривами в
органомінеральній формі є ефективним засо&
бом підвищення врожайності та якості про&
дукції гороху посівного [9, с. 3].

Цінність гороху полягає в його універсаль&
ності. Він може використовуватися в харчово&
му, кормовому, технічному та агротехнічному
напрямках. У насінні гороху в залежності від
сорту і погодних умов міститься 20—30% білка,
2—2,5% жиру, 55—65% безазотистих екстрак&
тивних речовин, 4—5 % клітковини [10, с. 1532].

Як показали дослідження, тільки раціональ&
не поєднання досліджуваних агрозаходів за
оптимального поєднання всіх елементів струк&
тури врожайності дозволяє отримати високу
врожайність сортів гороху посівного.

Показники продуктивності 2018 року були
найменшими, що пов'язано із значними коли&
ваннями температур повітря та затяжними до&
щами в період вегетації культури. Так, на кон&
трольних варіантах без внесення азоту, уро&
жайність коливалася в межах 1,60—2,49 т/га, а
за дії регуляторів росту ці показники збільши&
лися в середньому на 0,61—0,85 т/га залежно
від сорту.

За три роки врожайність зерна варіювала
від 2,11 т/га (абсолютний контроль) до 3,79 т/
га за внесення мінеральних добрив та регуля&
торів росту у сорту Готівський (контроль), у
сорту Чекбек від 2,68 т/га до 4,32 т/га та у го&
роху сорту Фаргус від 1,82 т/га до 3,30 т/га.

Найсприятливіші умови для розвитку та
росту, для реалізації біологічної продуктив&

ності гороху створювалися при внесенні міне&
ральних добрив у дозах N30P30K45, де оброб&
ляли посіви регуляторами росту, які виключно
у малих концентраціях суттєво змінюють у рос&
линах процеси їх життєдіяльності. Вони істот&
но сприяли зростанню урожайності зерна в
наших дослідженнях. Найкраще себе проявив
варіант живлення N30P30K45 у комплексі з ре&
гуляторами росту Емістим С та Вимпел. Показ&
ники урожайності на цих варіантах, у се&
редньому за три роки становили відповідно 3,71—
3,79 т/га для сорту Готівський, 4,15—4,32 т/га
для сорту Чекбек, а найменшою була уро&
жайність у сорту Фаргус 3,22—3,30 т/га, що
притаманне сортовим особливостям культури.
Дія регулятора росту ПлантаПег була менш
позитивною, але показники біологічної про&
дуктивності гороху однаково були вищими
за варіант (контроль) і коливалися в межах
3,13 — 4,0 т/га залежно від сорту.

 Внесення азотних добрив N45P30K45 менш
ефективно впливало на урожайність зерна,
оскільки внесення мінерального азоту у більшій
дозі призвело до пригнічення фотосинтетично&
го апарату, що є основним показником для зер&
нобобових культур. Так, на варіантах удобрен&
ня N45P30K45 (контроль) урожайність зерна в
середньому за три роки у сортів гороху Го&
тівський, Чекбек та Фаргус була 2,98 т/га,
3,00 т/га та 2,48 т/га відповідно. Після обприс&
кування рослин рістрегуляторами урожайність
покращилася лише на 18 — 19 % порівняно з
варіантом  P30K45 (контроль), при тому як на
варіантах удобрення де вносили мінеральні
добрива у дозах N30P30K45 та регулятори ро&
сту ці показники збільшилися на 23—25 %.
Тому внесення мінеральних добрив у дозах
N45P30K45 нераціональне.

На основі статистичного аналізу було
визначено частку участі досліджуваних фак&
торів на врожайність гороху посівного, що до&
стовірно на п'ятивідсотковому рівні значи&
мості. Встановлено, що мінеральні добрива
(фактор В) мають найістотніший вплив і забез&
печували формування 31 % урожаю зерна го&
роху посівного, 24 % вибрані нами сорти (фак&
тор А), частка впливу регуляторів росту (фак&
тор С) на 20 %, інші невраховані фактори —
20%, взаємодія факторів — 5 %.

Зернове господарство має змогу розвивати&
ся завдяки підвищенню економічної ефектив&
ності виробництва, при одночасному збіль&
шенні товарної продукції. У розрахунках еко&
номічної ефективності вирощування гороху
враховуються показники урожайності зерна,
вартість урожаю зерна, матеріальні затрати на
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його вирощування, оплату праці, амортизацію,
ремонт та інші. Складність розрахунків еконо&
мічної ефективності полягає в нестабільності і
диспаритеті цін на промислову (сільськогоспо&
дарська техніка, мінеральні добрива, пестици&
ди, регулятори росту, паливо&мастильні мате&
ріали) та сільськогосподарську продукцію.

Розрахунок економічних витрат проведено
на основі даних технологічних карт вирощуван&

ня сортів гороху у польовому досліді. Вартість
добрив, засобів захисту, паливно&мастильних
матеріалів та насіння розраховувались у цінах
2018 року. Вартість урожаю показано в гривнях
відповідно до середніх цін за такий же період,
вона становила, згідно з даними державної
служби статистики, 5685 грн за тонну зерна [6].

Економічна ефективність прибуткового
вирощування гороху, як і інших сільськогос&

Таблиця 2. Показники фінансової та економічної ефективності вирощування гороху
(у середньому за 2016—2018 рр.)

Ф
ак
то
р 
А

  
(с
ор
т)

 

Фактор В 
(дози 

мінеральних 
добрив) 

Фактор С 
(регулятори 
росту) 

Середня 
за 3 роки

Всього 
витрат, 
грн/га 

Собі-
вартість, 
грн/ц 

Вартість 
продукції, 
грн/га 

Прибуток, 
грн/га 

Рівень 
рента- 

бельності, 
% 

Без обробки 2,11 10035,85 4756,33 11995,35 1959,50 0,41 
Плантапег 2,55 10095,85 3959,16 14496,75 4400,90 1,11 
Емістим С 2,74 10140,85 3701,04 15576,90 5436,05 1,47 

P30K45 
(контроль) 
 

Вимпел 2,85 10122,85 3551,88 16202,25 6079,40 1,71 
Без обробки 2,67 10149,85 3801,44 15178,95 5029,10 1,32 
Плантапег 3,17 10209,85 3220,77 18021,45 7811,60 2,43 
Емістим С 3,34 10254,85 3070,31 18987,90 8733,05 2,84 

N15P30K45 

Вимпел 3,53 10236,85 2899,96 20068,05 9831,20 3,39 
Без обробки 3,08 10185,85 3307,09 17509,80 7323,95 2,21 
Плантапег 3,6 10245,85 2846,07 20466,00 10220,15 3,59 
Емістим С 3,71 10290,85 2773,81 21091,35 10800,50 3,89 

N30P30K45 

Вимпел 3,79 10272,85 2710,51 21546,15 11273,30 4,16 
Без обробки 2,98 10221,85 3430,15 16941,30 6719,45 1,96 
Плантапег 3,28 10281,85 3134,71 18646,80 8364,95 2,67 
Емістим С 3,42 10326,85 3019,55 19442,70 9115,85 3,02 

Го
ті
вс
ьк
ий

 

N45P30K45 

Вимпел 3,52 10308,85 2928,65 20011,20 9702,35 3,31 
Без обробки 2,68 10465,85 3905,17 15235,80 4769,95 1,22 
Плантапег 3,05 10525,85 3451,10 17339,25 6813,40 1,97 
Емістим С 3,18 10570,9 3324,17 18078,30 7507,45 2,26 

P30K45 
(контроль) 

Вимпел 3,31 10552,9 3188,17 18817,35 8264,50 2,59 
Без обробки 3,23 10579,85 3275,50 18362,55 7782,70 2,38 
Плантапег 3,75 10639,9 2837,29 21318,75 10678,90 3,76 
Емістим С 3,87 10684,9 2760,94 22000,95 11316,10 4,10 

N15P30K45 

Вимпел 3,97 10666,9 2686,86 22569,45 11902,60 4,43 
Без обробки 3,47 10615,85 3059,32 19726,95 9111,10 2,98 
Плантапег 4 10675,9 2668,96 22740,00 12064,15 4,52 
Емістим С 4,15 10720,9 2583,34 23592,75 12871,90 4,98 

N30P30K45 

Вимпел 4,32 10702,9 2477,51 24559,20 13856,35 5,59 
Без обробки 3 10651,85 3550,62 17055,00 6403,15 1,80 
Плантапег 3,34 10711,9 3207,14 18987,90 8276,05 2,58 
Емістим С 3,6 10756,9 2988,01 20466,00 9709,15 3,25 

Че
кб
ек

 

N45P30K45 

Вимпел 3,7 10738,9 2902,39 21034,50 10295,65 3,55 
Без обробки 1,82 9915,85 5448,27 10346,70 430,85 0,08 
Плантапег 2,42 9975,9 4122,25 13757,70 3781,85 0,92 
Емістим С 2,51 10020,9 3992,37 14269,35 4248,50 1,06 

P30K45 
(контроль) 

Вимпел 2,64 10002,9 3788,96 15008,40 5005,55 1,32 
Без обробки 2,5 10029,85 4011,94 14212,50 4182,65 1,04 
Плантапег 2,95 10089,9 3420,29 16770,75 6680,90 1,95 
Емістим С 3,06 10134,9 3312,04 17396,10 7261,25 2,19 

N15P30K45 

Вимпел 3,15 10116,9 3211,70 17907,75 7790,90 2,43 
Без обробки 2,84 10065,85 3544,31 16145,40 6079,55 1,72 
Плантапег 3,13 10125,9 3235,10 17794,05 7668,20 2,37 
Емістим С 3,22 10170,85 3158,65 18305,70 8134,85 2,58 

N30P30K45 

Вимпел 3,3 10152,85 3076,62 18760,50 8607,65 2,80 
Без обробки 2,48 10101,85 4073,33 14098,80 3996,95 0,98 
Плантапег 3,01 10161,85 3376,03 17111,85 6950,00 2,06 
Емістим С 3,13 10206,85 3260,97 17794,05 7587,20 2,33 

Ф
ар
гу
с 

N45P30K45 

Вимпел 3,21 10188,85 3174,10 18248,85 8060,00 2,54 
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подарських культур, значною мірою зале&
жить від ціни продукції на ринку. Чим біль&
шою вона буде, тим вищою буде і рента&
бельність виробництва. Однак значний вплив
на кінцеві фінансово&економічні результати
господарської діяльності має собівартість
продукції. Адже вона формується із різних
статей витрат, окремі із яких залежать без&
посередньо від дотримання технології ви&
робництва та правильного догляду за посіва&
ми. Собівартість продукції — це сукупність
витрат підприємства на виробництво і реа&
лізацію продукції. У собівартості продукції
знаходять відображення всі  вироблені
підприємством витрати живої і матеріалізо&
ваної праці у вигляді витрат сировинних, ма&
теріальних, паливно&енергетичних ресурсів,
амортизації основних фондів, оплати праці.
Собівартість включає прямі матеріальні та
трудові витрати, а також накладні витрати
на управління та обслуговування виробниц&
тва [2, с. 262].

Найбільшу питому вагу в структурі загаль&
ної собівартості проведеного дослідження
складають витрати на оплату праці (34%), об&
робка насіння протруйником Тевірон (16%),
внесення гербіцидів Базагран (11%) та Тезан
(10%), витрати на паливо&мастильні матеріали
при виконанні технологічних процесів посіву,
культивації, коткування та збирання урожаю.
Собівартість по різних сортах розраховано
індивідуально для кожного з врахуванням вар&
тості насіння, регуляторів росту та мінераль&
них добрив, адже при внесенні різних норм дію&
чої речовини, відповідно змінюються і витрати
на них.

На основі абсолютної суми прибутку не зав&
жди можна зробити висновки про рівень фінан&
сової ефективності діяльності підприємства,
оскільки на розмір прибутковості впливає не
тільки якість роботи, але й масштаби діяль&
ності. Тому для характеристики ефективності
роботи спираються не тільки і не стільки на аб&
солютні показники отриманого за певний пе&
ріод прибутку (в т.ч. за видами діяльності), а го&
ловним чином — на відносні показники фінан&
сової результативності і поряд з абсолютною
сумою прибутку використовують відносний
показник — рівень рентабельності, який ха&
рактеризує рівень прибутковості у відсотках [2,
с. 164].

В основу аналізу економічної ефективності
моделей технології вирощування гороху зак&
ладено варіанти використання регуляторів ро&
сту та підживлення комплексними добривами
протягом вегетації, що показали певні від&

мінності економічних характеристик при ана&
лізі всіх факторів.

У таблиці 2 проведено розрахунок і аналіз
економічних та фінансових показників ефек&
тивності вирощування гороху за проведеним
дослідженням з урахуванням всіх факторів
впливу на урожайність.

Показники таблиці 2 свідчать про те, що на
контрольних дослідних ділянках всіх сортів без
обробки посівів, найменші економічні витрати,
проте й найнижча рентабельність. Зокрема рен&
табельність сорт Фаргус на такій ділянці скла&
ла лише 0,08 %, інші сорти, що досліджуються,
також найменш економічно ефективні на кон&
трольних ділянках без додаткового обробітку
рослин.

Аналіз показників таблиці 2 свідчить про те,
що найбільші виробничі витрати мають місце
при застосуванні мінеральних добрив у нормі
N45P30K45 у поєднанні з регулятором росту
Емістим С, що пов'язано із високою ринковою
ціною на азотні добрива та регулятор росту
рослин.

Проте попри високий рівень економічних
витрат на їх придбання, використання вище&
вказаних препаратів, позитивно вплинуло на
урожайність рослин, за рахунок чого досяг&
нуто збільшення урожайності, та, відповідно,
валового збору гороху, що дозволило, в свою
чергу, отримати вищі показники прибутко&
вості.

Аналіз показників економічної ефектив&
ності свідчить про те, що наймеш ефективним з
економічної точки зору, виявилось вирощуван&
ня гороху сорту Фаргус, де найкращий по&
казник рентабельності становив 2,8% або
8607,65 грн прибутку з 1 гектару. Найефектив&
нішим виявився варіант вирощування гороху
сорту Чекбек при застосуванні мінеральних
добрив у нормі внесення діючої речовини
N45P30K45 в поєднанні з регулятором росту
Вимпел — 5,59% або 13856,35 грн прибутку з
1 гектару, при цьому слід врахувати, що цей ва&
ріант не був наймеш затратним.

ВИСНОВКИ
Фінансово&економічна оцінка технології

вирощування сортів гороху Готівський, Чекбек
та Фаргус в умовах Лісостепу західного із за&
стосуванням різних комплексів догляду за рос&
линами з врахуванням трьох факторів впливу
на урожайність показала, що його виробницт&
во загалом є економічно вигідним, проте при
низьких показниках рентабельності прибутко&
вий результат господарської діяльності може
опинитися під загрозою за рахунок впливу ри&
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зикових ринкових факторів: коливань цін на
продукцію, зміна кон'юнктури ринку, коливан&
ня курсу гривні до провідних світових валют
тощо. Варіант вирощування гороху сорту Чек&
бек при застосуванні мінеральних добрив у
нормі внесення діючої речовини N45P30K45 у
поєднанні з регулятором росту Вимпел є
найбільш економічно вигідним і прибутковим
та здатен забезпечити стабільне отримання
прибутку при не найбільших витратах вироб&
ництва.
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IMPROVING THE SECURITY STRUCTURE AND METHODS OF ASSESSING THE LEVEL
AND STATE OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE
IN THE TRANSFORMATION OF THE MARKET SPACE

Кризові умови господарювання вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності вимагають нових сучасних
підходів до розуміння сутності структури безпеки та методики оцінки рівня й стану фінансової безпеки підприємN
ства. Це обумовлено рядом трансформаційних процесів, що відбуваються як у вітчизняній, так і у світовій економіці
на теперішній час.

У статті розглянуто проблематику безпеки підприємства, здійснено удосконалення її структури передусім на
основі аналізу змін за останні роки кадрової ситуації в Україні та аналізу відповідних тенденцій, на підставі чого
запропоновано удосконалений підхід щодо оцінки фінансової безпеки, який враховує саме зміни на вітчизняному
ринку праці та дозволяє більш якісно проводити відповідне оцінювання з наступним управлінням зазначеною еконоN
мічною категорією.

Також у статті запропоновано методику оцінки стану безпеки фінансовоNекономічних інтересів підприємства,
що враховує відповідні періоди та цикли досягнення таких інтересів, в якості яких може бути обрана залежно від
умов господарювання, періоду життєвого циклу підприємства та задач дослідження довжина будьNякого економічN
ного або виробничого циклу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних кризових умовах господарюван&

ня, що обумовлені синергетичною дією декіль&
кох криз — економічною, фінансовою, демо&
графічною, пандемічною тощо, перед багатьма
суб'єктами ведення підприємницької діяльності
постають нові задачі та завдання. Одними з та&
ких завдань є управління фінансовою безпекою
підприємства як одним з головних факторів
успішного їх розвитку та ефективної діяль&
ності.

Проблематика фінансової безпеки завжди
була актуальною для вітчизняних підприємств,
однак зараз вона набуває надактуальності, що
пояснюється одночасним збігом ряду неспри&
ятливих обставин як для економіки загалом,
так і зокрема для практично кожного суб'єкта
підприємницької діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні проблематиці безпеки, еконо&
мічно та фінансової безпеки як на національ&

Crisis conditions of management of domestic business entities require new modern approaches to understanding
the essence of the security structure and methods of assessing the level and state of financial security of the enterprise.
This is due to a number of transformational processes taking place in both the domestic and world economy today.

The article considers the issue of enterprise security, improved its structure primarily on the basis of analysis of
changes in recent years of the personnel situation in Ukraine and analysis of relevant trends, based on which an improved
approach to assessing financial security, which takes into account changes in the domestic labor market and allows to
carry out the corresponding estimation with the subsequent management of the given economic category more
qualitatively.

The article also proposes a method of assessing the security of financial and economic interests of the enterprise,
taking into account the relevant periods and cycles of achieving such interests, which can be selected depending on
business conditions, the life cycle of the enterprise and the objectives of any economic or production cycle.

These rates and periods for these indicators can be found in various ways, including using trend equations. As
standards for the construction of trend equations, it is proposed to take different values. At the same time, bankruptcy
forecasting models, for the most part, have fixed values. For other indicators, it is noted that the threshold values will
differ depending on the time of security. Thus, in the current period they may be the best values among companies —
competitors in the industry of the country of location of the enterprise, in the strategic period — the best values of
leading foreign companies in the industry. In cases where it is not advisable to use the best values, they can be replaced
by averages (arithmetic, geometric, weighted and others).

The article assesses the state of security of financial and economic interests on the example of Ukrainian mining
companies.

To assess the integrated state of security of financial and economic interests, the trend equation is determined by the
normative values of indicators of security of financial and economic interests. In determining these regulatory trends,
indicators were taken into account only for those enterprises for which the direction of change of indicators corresponds
to the direction for most enterprises. The soNcalled "reverse trend" is used, because it is not essential to assess the security
situation: how many quarters back or how many quarters ahead will be reached or another state. More important in this
context is the amount of time in which the resources and processes involved in achieving and ensuring a given (desired)
level of security are accumulated.

Ключові слова: безпека, структура безпеки, фінансова безпека, фінансовоBекономічні інтеB
реси підприємства, персонал.

Key words: security, security structure, financial security, financial and economic interests of
the enterprise, personnel.

ному, так і на рівні підприємств присвячено ба&
гато праць та розробок. Найвизначними, на
нашу думку, є праці Абалкіна Л.І., Балики С.Ю.,
Бланки І.А., Бокова В.В., Вітлінського В.В., Вер&
ченко П.І., Дарнопиха Г.Ю., Довбні С.Б., Коза&
ченко А.В., Лігоненко Л.О., Міщенко В.В.,
Покропивного С.Ф., Паламарчук О.І., При&
ходько В.В., Терещенко О.О., Шембель Ю.С.
та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової роботи є удосконалення

структури безпеки та методики оцінки рівня й
стану фінансової безпеки підприємства в умо&
вах трансформації ринкового простору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Повертаючись до теми дослідження, слід

відмітити, що нами було проведено грунтовне
дослідження існуючих підходів та теорій щодо
визначення термінів "безпека", "економічна
безпека" та "фінансова безпека" [1]. З метою
уникнення повтору вже оприлюднених даних



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17—18, 2020

69

наведемо визначення зазначених термінів, що
було запропоновано та узгоджено під час по&
передніх наукових досліджень.

Так, під безпекою на мікрорівні, тобто на
рівні підприємства, на нашу думку, варто ро&
зуміти "захищеність підприємства від негатив&
ного впливу сукупності соціальних, економіч&
них, екологічних, правових та силових внут&
рішніх і зовнішніх факторів" [1, с. 14]. В той час

ми вважали, що безпеку підприє&
мства, а ми розглядали в більшою
мірою гірничо&збагачувальні
комбінати, як тодішню основу
промисловості регіону, слід роз&
ділити на чотири складові: еко&
номічна, правова та силова без&
пека, соціальна та екологічна
безпека. Соціальну безпеку
згідно з існуючими на той момент
тенденцій наукової думки ми ви&
діляли окремо, вважаючи що
вона або абсолютно не здійснює
вплив на фінансову безпеку, або
здійснює його мінімально. Нау&
кова та практична робота на&
ступних років довела, що ситуа&
ція нині суттєво змінилася і со&
ціальна безпека на сьогодні тісно
переплетена з кадровою безпе&
кою. Тому вважаємо за доцільне
виокремити соціально&кадрову
безпеку підприємства.

Під економічною безпекою підприєм&
ства нами пропонувалося вважати "захи&
щеність підприємства, а саме: його капіта&
лу, персоналу, матеріальних і нематеріаль&
них активів, прав, позиції на ринках, іміджу
і перспектив його подальшого розвитку від
негативного впливу сукупності економіч&
них ендогенних і екзогенних факторів" [1,
с. 14].

Джерело: [1, с. 16].

Рис. 1.  Первісний вигляд структури безпеки підприємства

Рис. 2. Динаміка середньої заробітної плати у 2018—2019 роках
Джерело: [4].
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Структурну схему безпеки підприємств на
прикладі гірничо&збагачувальних комбінатів
наведено на рисунку 1.

Отже, фінансову безпеку нами пропонува&
лося розглядати окремо від соціальної та інно&
ваційної безпек підприємства. На той час такий
підхід був вірним та оправданим. На сьогод&
нішній день ситуація дещо змінилася та відпо&
відно слід змінити структуру безпеки підприє&

мства, щоб вона відповідала повністю сучасним
тенденціям та трендам розвитку економіки.

Одним з таких трендів є фінансове забез&
печення кадрового потенціалу вітчизняних
підприємств, про що нами була опубліковано
відповідну статтю [2].

З метою отримання повної картини поточ&
ної ситуації оновимо статистичні дані, наведені
у [2],  на рисунках 2—4.

Рис. 3.  Динаміка середньої заробітної плати у 2016—2017 роках

Джерело: [4].

Рис. 4. Динаміка середньої заробітної плати у 2015—2016 роках
Джерело: [4].
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Отже, як видно зі статистичних даних,
принципово, рівень заробітних плат в Україні
має постійну тенденцію до зростання. Це, бе&
зумовно, позитивний сигнал, однак у по&
рівнянні із рівнем заробітних плат в Європі, си&
туація є негативною. Так, у сусідній Польщі
рівень середньої заробітної плати в останній
період досяг 4271 злотих, що становило станом
на початок 2019 року 34 400 грн. Тобто по&
рівняння йде явно не в наш бік. Наведені стати&
стичні дані доводять, що ситуація відносно
фінансового забезпечення кадрового потен&
ціалу вітчизняних підприємств сигналізує про
необхідність негайного втручання та удоскона&
лення.

Як ми вже зазначали, "вихід з
такої ситуації можливий лише за
рахунок підвищення рівня заро&
бітної плати до світового рівня.
Однак це не завжди можливо
зробити через невідповідність
продуктивності праці на вітчиз&
няних та світових підприємствах
ГМК. Причин цьому декілька.
По&перше, це застаріле облад&
нання та технології, що потребу&
ють заміни та оновлення. По&
друге, це низький професійний
рівень працівників, особливо ро&
бітничих професій, що в свою
чергу потребує інвестицій у сфе&
ру підготовки та перепідготовки
кадрів тощо" [2].

Водночас, питома вага фі&
нансових витрат на оплату
праці працівників на прикладі

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", як лідера
вітчизняної промисловості, має тенденції до
змін, які наведено на рисунку 5. Як видно пито&
ма вага витрат на оплату праці постійно змен&
шується, що, безумовно, не впливає позитивно
на кадрову безпеку підприємства.

Всі вищенаведені фактори призвели нас до
думки, що необхідно удосконалити розробле&
ну нами структуру безпеки підприємства з ура&
хуванням сучасного стану економіки.

У запропонованому удосконаленні ми
об'єднали фінансову та інвестиційну безпеку та
до підвидів фінансової безпеки віднесли кад&
рову безпеку в розрізі фінансового забезпечен&

Рис. 5. Динаміка витрат на оплату праці у порівнянні з матеріальними витратами
та собівартістю продукції в період 2013—2018 рр. ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", %

Рис. 6.  Удосконалений вигляд структури безпеки
підприємства
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ня. Також з урахуванням вищезазначеного ми
соціальну безпеку замінили на соціально&кад&
рову (рис 6).

Таким чином, запропоновані удосконален&
ня дозволять на більш якісному рівні досліджу&
вати проблематику фінансової безпеки під&
приємства.

Як і будь&яка економічна категорія, фі&
нансова безпека має ряд методів та методик
якісної та кількісної оцінки. Ми пропонує&
мо такий підхід щодо оцінки фінансової без&
пеки.

21i )R1()R1()R1(R 2
2

1i
1iФБ

γγγ ++=+= ∏
=

(1),

де ФБR  — загальний рівень фінансової без&
пеки підприємства (інтегральна оцінка);

1R  — рівень фінансової складової фінансо&
вої безпеки підприємства;

2R  — рівень інвестиційної складової фінан&
сової безпеки підприємства;

іγ  (∑
=

=
3

1і
і 1γ ) — ваговий коефіцієнт відпо&

відного узагальненого показника;

2,1і  ,W1 iі =−=γ  (в якості кількісної оцінки
ризику iW  доцільно обрати коефіцієнт варіації

)X(CV ).
Оптимальним значенням для показника за&

гального рівня фінансової безпеки підприєм&
ства є максимум:

maxRФБ → (2).
У зв'язку з тим, що питання кадрового за&

безпечення фінансової безпеки підприємства є
дуже гострим та болючим, слід також його вра&
ховувати при оцінці.

Проведені особисті дослідження показали,
що взагалі на рівень безпеки підприємства та
зокрема на рівень її фінансової безпеки суттє&
во впливає старіння персоналу.

Як вже було зауважено в нашій попередній
роботі [3] вітчизняні суб'єкти господарювання
стикаються з ситуацією суттєвого старіння
персоналу на тлі сукупності негативних мігра&
ційних, демографічних та економічних про&
цесів. Для оцінки цього явища по конкретній
групі персоналу нами запропоновано викори&
стовувати такий показник — коефіцієнт віку
персоналу, який ми вважаємо слід розрахову&
вати за наступною формулою:

 В
ВК
ОПТі

РЕАЛі
Ві = (3),

де: ВРЕАЛі — середньозважений вік персона&
лу, що працює за і&м напрямом (фахом, спеціа&
лізацією тощо). Можна проводити вікову оцін&

ку працівників певного підрозділу, департамен&
ту, відділу, філіалу тощо;

ВОПТі — середній оптимальний вік персона&
лу, що працює за і&м напрямом (фахом, спеціа&
лізацією тощо). Визначається за допомогою
експертних оцінок або методом аналогій.

Розрахунки, проведені нами на основі звіт&
ності вітчизняних підприємств, показали, що
оптимальне значення цього показника коли&
вається в наступних межах:

0,9 < КВі < 1,1 (4).
Перевищення меж зазначеного показника

в той чи інший бік вже є негативним для
підприємства, що значно відображається на
більшості показників ефективності його діяль&
ності.

Водночас проведені дослідження показали,
що проста констатація або визначення серед&
ньозваженого віку персоналу є вузьким місцем
та дещо обмеженим менеджерським рішенням.
На сьогодні практично всі суб'єкти господарю&
вання потребують прогнозування цього показ&
ника з метою подальшої оцінки, прогнозуван&
ня та управління їх кадровою безпекою та й
безпекою взагалі.

Відтак вище показано методику оцінки
рівня фінансової безпеки підприємства в умо&
вах трансформації ринкового простору. Для
усіх інших умов господарювання, а також для
оцінювання стану цього складника економічної
безпеки доцільно перейти до його модифіко&
ваної структури. У зв'язку із цим пропонуємо
розглядати безпеку фінансово&економічних
інтересів підприємства, у межах якої диферен&
ціювати безпеку достатності прибутку та без&
пеку фінансової спроможності, зміст яких де&
тально розкрито у роботі [5]. Для оцінювання
стану безпеки фінансово&економічних інте&
ресів (Сі) доцільно скористатися формулою [6]:

цТ
)БФЕІ(Т1Сі

′
−=
Δ

(5),

де ∆Т(БФЕІ) — період досягнення безпеки
фінансово&економічних інтересів підприєм&
ства, кварталів;

Тц/   — період циклу, кварталів.
У якості циклу, як зазначалося в наших по&

передніх роботах, може бути обрана довжина
будь&якого економічного (або ж виробничого)
циклу — усе залежить від умов господарюван&
ня, періоду життєвого циклу підприємства та
задач дослідження.

Слід указати, що в тому випадку, коли роз&
раховане (прогнозоване) значення періоду до&
сягнення безпеки фінансово&економічних інте&
ресів підприємства (або її окремого складника —
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безпеки фінансової спроможності або безпе&
ки достатності прибутку) перевищуватиме зна&

чення величини періоду циклу (Тц/), то цей пе&
ріод досягнення приймається рівним періоду
циклу.

Своєю чергою період досягнення безпеки
фінансово&економічних інтересів підприємства
визначається за формулою [6]:
 

)бфс(v)бдп(v
)бфс(v)БФС(Т)бдп(v)БДП(Т)БФЕІ(Т

+
×+×

=
ΔΔΔ (6),

де ∆Т(БДП), ∆Т(БФС) — періоди часу, не&
обхідні для досягнення безпеки достатності
прибутку та безпеки фінансової спромож&
ності відповідно, кварталів. Оскільки кожен
із указаних складників безпеки характери&
зується одним індикатором (рентабельністю
витрат за операційним прибутком — безпе&
ка достатності прибутку та імовірністю бан&
крутства — безпека фінансової спромож&
ності, то шукані періоди відповідають про&
міжкам часу,  протягом якого відповідні
індикатори досягнуть своїх порогових (ета&
лонних, заданих тощо) значень на базовому
підприємстві;

v(бдп), v(бфс) — швидкості, з якими зміню&
ються порогові (еталонні, нормативні, задані
тощо) значення відповідно рентабельності ви&
трат за операційним прибутком і Z&рахунку мо&
делі банкрутства, ч.од./час.

Наведені швидкості та періоди
щодо перелічених індикаторів мо&
жуть бути знайдені різними спосо&
бами, у т.ч. за допомогою рівнянь
трендів.  У якості еталонів для по&
будови рівнянь трендів можуть бути
взяті різні величини. Водночас мо&
делі прогнозування банкрутства,
здебільшого, мають фіксовані зна&
чення (зокрема, для моделі Спрін&
гейта — це 0,862). Стосовно інших
індикаторів (у цьому випадку рента&
бельності витрат за операційним
прибутком) слід відмітити, що поро&
гові (еталонні тощо) значення від&
різнятимуться залежно від часової
приналежності безпеки. Так, у по&
точному періоді ними можуть бути
найкращі значення серед під&
приємств — конкурентів у галузі
країни місця розташування підприє&
мства, у стратегічному періоді —
найкращі значення провідних зару&
біжних підприємств галузі. У тих ви&
падках, коли не доцільно використо&
вувати найкращі значення, їх мож&

на замінити на середні (арифметичні, геомет&
ричні, зважені та інші).

Розглянемо оцінювання стану безпеки
фінансово&економічних інтересів на прикладі
українських гірничодобувних підприємств.

Слід зазначити, що показник Спрінгейта
має лише річне порогове значення, що складає
0,862. Однак рівняння трендів визначались на
підставі квартальних значень. Тому з метою
визначення періоду досягнення річного поро&
гового значення було визначено коефіцієнти
еластичності для часткових показників, що вхо&
дять до складу показника Спрінгейта. Далі на
підставі рівняння тренду та коефіцієнтів елас&
тичності визначено прогнозні квартальні зна&
чення часткових показників, які було перера&
ховано до річних та визначено річне значення
показника Спрінгейту. На останньому етапі
отримане річне значення порівнювалось з по&
роговим значенням.

У таблиці 1  наведено порогові значення
індикатора безпеки фінансової спроможності —
показника Спрінгейта, а також показники ста&
ну безпеки фінансової спроможності по гірни&
чодобувних підприємствах.

Як видно з цієї таблиці, на 31.12.2017 р. та
31.12.2018 р. по більшості досліджуваних
підприємств такий показник дорівнює 1, тому
що на зазначених підприємствах вже досягну&
то порогове значення моделі Спрінгейта. Та&

Показник 31.12.2017 р. 31.12.2018 р. 
Порогове річне значення показника Спрінгейта 0,862 0,862 

ПРАТ «ПівнГЗК» 
Коефіцієнт рівняння регресії a 0,5027 0,5027 
Коефіцієнт швидкості - b 0,0032 0,0032 
Квартал, у якому досягається порогове значення   4 кв. 2017 р. 4 кв. 2018 р. 
Період досягнення порогового значення, кварталів  0 0 
Показник стану безпеки Сi 1,00 1,00 

ПРАТ «ЦГЗК» 
Коефіцієнт рівняння регресії a 0,3564 0,3564 
Коефіцієнт швидкості - b 0,0148 0,0148 
Квартал, у якому досягається порогове значення   4 кв. 2017 р. 4 кв. 2018 р. 
Період досягнення порогового значення, кварталів  0 0 
Показник стану безпеки Сi 1,00 1,00 

ПРАТ «ІнГЗК» 
Коефіцієнт рівняння регресії a 0,2107 0,2107 
Коефіцієнт швидкості – b 0,0085 0,0085 
Квартал, у якому досягається порогове значення   3 кв. 2016 р. 3 кв. 2016 р. 
Період досягнення порогового значення 
(розрахунок за зворотнім трендом), кварталів 5 9 
Показник стану безпеки Сi 0,58 0,25 

АТ «ПівдГЗК» 
Коефіцієнт рівняння регресії a 0,6432 0,6432 
Коефіцієнт швидкості – b 0,0822 0,0822 
Квартал, у якому досягається порогове значення   4 кв. 2017 р. 4 кв. 2018 р. 
Період досягнення порогового значення, кварталів 0 0 
Показник стану безпеки Сi 1,00 1,00 

Таблиця 1. Результати оцінки стану безпеки фінансової
спроможності по гірничодобувних підприємствах

у 2017—2018 роках
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ким чином, на досліджуваних підприємствах
має місце відмінний стан безпеки фінансової
спроможності. Виключення складає лише
ПРАТ "ІнГЗК". Якщо на 31.12.2017 р. показник
безпеки дорівнював 0,58 та мав місце добрий
стан безпеки, то на 31.12.2018 р. значення по&

Показник 31.12.2017 р. 31.12.2018 р. 
Порогове квартальне значення рентабельності витрат 
за операційним прибутком 

1,242 0,733 

ПРАТ «ПівнГЗК» 
Коефіцієнт рівняння регресії a 0,5114 0,5114 
Коефіцієнт швидкості - b 0,0336 0,0336 
Квартал, у якому досягається порогове значення   Понад  

12 кварталів 
1 кв. 2018 р. 

Період досягнення порогового значення Тз 
(розрахунок за зворотнім трендом), кварт 

14 3 

Період досягнення порогового значення Тз з 
урахуванням циклу, кварт 

12 3 

Показник стану безпеки Сi 0 0,78 
ПРАТ «ЦГЗК» 

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,1763 0,1763 
Коефіцієнт швидкості - b 0,0433 0,0433 
Квартал, у якому досягається порогове значення   Понад  

12 кварталів 
3 кв. 2015 р. 

Період досягнення порогового значення Тз 
(розрахунок за зворотнім трендом), кварт 

17 9 

Період досягнення порогового значення Тз з 
урахуванням циклу, кварт 

12 9 

Показник стану безпеки Сi 0 0,26 
ПРАТ «ІнГЗК» 

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,264 0,264 
Коефіцієнт швидкості – b 0,084 0,084 
Квартал, у якому досягається порогове значення   4 кв. 2016 р. 2 кв. 2018 р. 
Період досягнення порогового значення Тз 
(розрахунок за зворотнім трендом), кварт 

4 2 

Показник стану безпеки Сi 0,70 0,87 
АТ «ПівдГЗК» 

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,5385 0,5385 
Коефіцієнт швидкості – b 0,0996 0,0996 
Квартал, у якому досягається порогове значення   4 кв. 2017 р. 4 кв. 2018 р. 
Період досягнення порогового значення Тз 
(розрахунок за зворотнім трендом), кварт 

0 0 

Показник стану безпеки Сi 1,00 1,00 

Таблиця 2. Результати оцінки стану безпеки достатності прибутку
по гірничодобувних підприємствах у 2017—2018 роках

казника знизилось до 0,25, що свідчить вже про
задовільний стан безпеки.

Зниження показників безпеки спостері&
гається на усіх досліджуваних підприємствах,
окрім АТ "ПівдГЗК". Тому прогнозування ви&
конувалось за "зворотнім трендом" і про від&

Рис. 7.  Нормативний тренд для показника Спрінгейта (в зворотньому напрямку)
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мінний стан безпеки на цих підприємствах мож&
на говорити лише у поточній перспективі. Вод&
ночас при збереженні тренду зниження у дов&

гостроковій перспективі, на цих
підприємствах матиме місце незадо&
вільний стан безпеки.

У таблиці 2 наведено порогові зна&
чення індикатора безпеки достатності
прибутку.

Як видно з цієї таблиці, на
31.12.2017 р. та 31.12.2018 р. по АТ
"ПівдГЗК" зазначений показник дор&
івнює 1, тому що даним підпри&
ємством вже досягнуто порогове зна&
чення. Таким чином, на АТ
"ПівдГЗК" має місце відмінний стан
безпеки достатності прибутку.  На
31.12.2017 р. на ПРАТ "ПівнГЗК"
цей показник дорівнює 0, тому що до&
сягнення порогового значення про&
гнозується більш ніж через період
циклу. Отже, має місце незадовільний

стан безпеки. На 31.12.2018 р. по ПРАТ "Півн&
ГЗК" даний показник суттєво збільшився до
0,78 та вказує на відмінний стан безпеки. На

ПРАТ "ІнГЗК" показник стану
безпеки також збільшився.
Якщо 31.12.2017 р. мав місце
добрий стан безпеки, то на
31.12.2018 р. — відмінний стан.
На ПРАТ "ЦГЗК" незадо&
вільний стан безпеки як на
31.12.2017 р., так і на 31.12.2018 р.
Слід зазначити, що на усіх
досліджуваних підприємст&
вах виконувалось прогнозу&
вання за "зворотнім трендом"
і про відмінний стан безпеки
на АТ "ПівдГЗК", ПРАТ
"ІнГЗК" та ПРАТ "ПівнГЗК"
можна говорити лише у по&
точній перспективі. Водночас
при збереженні тренду зни&
ження у довгостроковій перс&
пективі, на цих підприємствах
має місце незадовільний стан
безпеки.

Для оцінки інтегрального
стану безпеки фінансово&еко&
номічних інтересів визначено
рівняння тренду по норматив&
них значеннях індикаторів без&
пеки фінансово&економічних
інтересів (рис. 7; 8). При визна&
ченні зазначених нормативних
трендів враховувались показ&
ники лише по тих підприєм&
ствах, по яких напрям зміни
показників відповідає напрям&

Рис. 8.  Нормативний тренд для показника
рентабельності витрат за операційним прибутком

(у зворотньому напрямку)

Показник 31.12.2017 р. 31.12.2018 р. 
ПРАТ «ПівнГЗК» 

Період досягнення порогового значення для:   
показника Спрінгейта, кварт 0 0 
рентабельності витрат за операційним прибутком, кварт 12 3 
Чисельник інтегрального показника безпеки фінансово-
економічних інтересів 

5 1 

Інтегральний показник стану безпеки фінансово-
економічних інтересів 

0,56 0,90 

Швидкість зміни інтегрального показника 0,100 0,100 
ПРАТ «ЦГЗК» 

Період досягнення порогового значення для:   
показника Спрінгейта, кварт 0 0 
рентабельності витрат за операційним прибутком, кварт 12 9 
Чисельник інтегрального показника безпеки фінансово-
економічних інтересів 

5 4 

Інтегральний показник стану безпеки фінансово-
економічних інтересів 

0,56 0,67 

Швидкість зміни інтегрального показника 0,100 0,100 
ПРАТ «ІнГЗК» 

Період досягнення порогового значення для:   
показника Спрінгейта, кварт 5 9 
рентабельності витрат за операційним прибутком, кварт 4 2 
Чисельник інтегрального показника безпеки фінансово-
економічних інтересів 

4 6 

Інтегральний показник стану безпеки фінансово-
економічних інтересів 

0,63 0,53 

Швидкість зміни інтегрального показника 0,114 0,121 
АТ «ПівдГЗК» 

Період досягнення порогового значення для:   
показника Спрінгейта, кварт 0 0 
рентабельності витрат за операційним прибутком, кварт 0 0 
Чисельник інтегрального показника безпеки фінансово-
економічних інтересів 

0 0 

Інтегральний показник стану безпеки фінансово-
економічних інтересів 

1,00 1,00 

Швидкість зміни інтегрального показника 0,112 0,112 

Таблиця 3. Інтегральні показники стану безпеки фінансово'
економічних інтересів по гірничодобувних підприємствах

у 2017—2018 роках
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ку по більшості підприємств. Водночас ми ви&
користовуємо так званий "зворотній тренд", ос&
кільки для оцінки стану безпеки не має прин&
ципового значення: скільки кварталів назад чи
через скільки кварталів наперед буде досягну&
тий чи інший стан. Більш важливою у цьому
контексті видається величина самого проміжку
часу, в якому акумулюються ресурси та проце&
си, задіяні для досягнення й забезпечення за&
даного (бажаного) рівня безпеки.

 Так, по показнику Спрінгейта з вибірки
виключено показники АТ "ПівдГЗК", по якому
зазначений показник збільшується, на відміну
від інших підприємств.

Результати оцінки інтегрального показни&
ка стану безпеки фінансово&економічних інте&
ресів наведено у табл. 3.

Інтегральний показник безпеки фінансово&
економічних інтересів по ПРАТ "ПівнГЗК" на
31.12.2018 р. порівняно з 31.12.2017 р. збільшив&
ся з 0,56 до 0,90 за рахунок зниження періоду
досягнення порогового значення показника
рентабельності витрат за операційним прибут&
ком. Загалом на 31.12.2017 р. ПРАТ "ПівнГЗК"
добрий стан безпеки, а на 31.12.2018 р. —
відмінний. Стан безпеки ПРАТ "ЦГЗК", ПРАТ
"ІнГЗК" як на 31.12.2017 р., так і на 31.12.2018 р.
добрий. По АТ "ПівдГЗК" як на 31.12.2017 р.,
так і на 31.12.2018 р. відмінний стан безпеки.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, наведені наукові розробки
суттєво удосконалюють структуру безпеки та
методику оцінки рівня та стану фінансової без&
пеки підприємства в умовах трансформації
ринкового простору, що проявляється в струк&
турних змінах на ринку праці та структури пер&
соналу за її віковим станом тощо.

Впровадження наведених у цій роботі концеп&
туальних засад відповідного в практичну
діяльність підприємств дозволить суттєво підви&
щити їх ефективність господарювання, підвищи&
ти рівень та покращити стан фінансової безпеки.
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FORMATION OF THE AGRO�INDUSTRIAL CLUSTER AS A WAY TO REDUCE
THE RISK OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF ITS MEMBERS

Метою цього дослідження було оцінювання впливу утворення агропромислового кластеру на зниження ризикоN
ваності господарської діяльності його учасників. Було розглянуто види ризику суб'єктів агропромислового компN
лексу, зокрема, ризики постачальницьких та збутових процесів. Показано, що рівень ризику безпосередньо впливає
на норму прибутковості інвестицій кожного суб'єкта господарської діяльності. За таких умов рівень економічного
ризику, який у відносному виразі може бути оцінений за допомогою коефіцієнта варіації,  повинен відповідати частці
премії за цей ризик у нормі прибутковості інвестицій. Відповідно, оцінивши очікуване зниження коефіцієнта варіації
фінансових результатів діяльності підприємств після їх входження до складу агропромислового кластеру, можливо
спрогнозувати зменшення норми прибутковості інвестицій. Використовуючи запропонований підхід до визначення
впливу утворення агропромислового кластеру на ризикованість господарської діяльності його учасників, підприємN
ства зможуть точніше оцінити доцільність їх входження до складу такого кластеру.

The economic activity of many enterprises of Ukraine is characterized by a high level of risk. This is mainly due to
unfavourable factors of the external environment of enterprises, in particular, the instability of demand and prices for products,
exchange rates, credit rates, energy prices, etc. As a result, there is a risk for enterprises not to get the expected financial and
economic results from their operational and investment activities. A significant level of risk is inherent in the activities of
domestic agroNindustrial complex. In particular, this concerns both agricultural producers and processors, as well as enterprises
engaged in the logistics of agricultural production and commercial activities. One of the possible tools to reduce the risk of
economic activity of the agroNindustrial complex is the formation of agroNindustrial clusters. Such formation makes it possible
to ensure longNterm relationships between the members of the cluster, thereby reducing the level of uncertainty in business
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для господарської діяльності багатьох

підприємств України є притаманним високий
рівень ризикованості. Це обумовлено переваж&
но несприятливими факторами зовнішнього се&
редовища підприємств, зокрема, нестабільністю
попиту та цін на продукцію, валютних курсів,
кредитних ставок, цін на енергоносії тощо. Внас&
лідок цього є загроза неотримання або недоот&
римання очікуваних фінансово&економічних
результатів від провадження підприємствами їх
операційної та інвестиційної діяльності. Знач&
ний рівень ризикованості є притаманним і діяль&
ності підприємств вітчизняного агропромисло&
вого комплексу. Зокрема це стосується як ви&
робників сільськогосподарської продукції, так
і її переробників, а також підприємств, що
здійснюють матеріально&технічне обслугову&
вання аграрного виробництва та провадять ко&
мерційну діяльність. Одним з можливих інстру&
ментів зниження ризикованості господарської
діяльності суб'єктів агропромислового комп&
лексу є утворення агропромислових кластерів.
Таке утворення дає змогу забезпечити довгост&
рокові взаємозв'язки між учасниками відповід&
ного кластеру, тим самим зменшивши рівень не&
визначеності результатів господарської діяль&
ності. Водночас важливе значення має проведен&
ня прогнозної оцінки впливу входження певно&
го підприємства до складу агропромислового
кластеру на зміну ризикованості господарської
діяльності цього підприємства. Це обумовлено
тим, що результати такого оцінювання нададуть
змогу потенційним учасникам агропромислово&
го кластеру підвищити обгрунтованість ухвален&
ня рішень стосовно входження до його складу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням закономірностей утворення та
функціонування агропромислових кластерів

results. In this regard, the purpose of this study was to assess the impact of the formation of agroNindustrial cluster on reducing
the risk of economic activity of its members. The types of risks of the subjects of the agroNindustrial complex were considered,
in particular, the risks of supply and marketing processes. It is shown that the level of risk directly determines the rate of
return on investment of each business entity. Under such conditions, the level of economic risk, which in relative terms can be
estimated using the coefficient of variation, should correspond to the share of the premium for this risk in the rate of return on
investment. Accordingly, assessing the expected decrease in the coefficient of variation of financial results of enterprises after
their entry into the agroNindustrial cluster, it is possible to predict a decrease in the rate of return on investment. Using the
proposed approach to determine the impact of the formation of the agroNindustrial cluster on the riskiness of the economic
activity of its members, enterprises will be able to more accurately assess the feasibility of their membership in such a cluster.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, агропромисловий кластер, господарська
діяльність, ризикованість, показник ризику, норма прибутковості.

Key words: agroBindustrial complex, agroBindustrial cluster, economic activity, riskiness, risk
indicator, rate of return.

займалися багато науковців, зокрема, Л.О. Бо&
гінська [1], Н.С. Венгерська [2], С.М. Гужвен&
ко [5], Л.Л. Кірова  [3], Ю.А. Кормишкін [4],
О.М. Маслак [5], Д.В. Мельникова [2], К.І. Полі&
вода [4], В.А. Самофатова [6; 7], О.С. Тудой [4]
та ін. Дослідниками було встановлено роль агро&
промислових кластерів у підвищенні ефектив&
ності сільськогосподарського виробництва та за&
безпеченні сталого розвитку агропромислових
підприємств, визначено основні моделі агропро&
мислових кластерів, встановлено організаційні
механізми їх формування, оцінено можливі на&
слідки утворення цих кластерів тощо. Серед цих
наслідків вагоме місце займає зниження ризико&
ваності господарської діяльності агропромисло&
вих підприємств у разі їх входження до складу
відповідних кластерів. Водночас слід враховува&
ти іманентність ризику будь&якому виду госпо&
дарської діяльності як на корпоративному рівні
[8], так і на рівні окремих проектів [9]. Зокрема
ризик є притаманним господарській діяльності
сільськогосподарських товаровиробників [10], у
тому числі фермерських господарств [11]. Про&
те, хоча в окремих наукових працях, зокрема у
[12], і провадиться розгляд кластерів як ефектив&
ної форми об'єднання підприємств з метою зни&
ження зовнішніх ризиків, на тепер залишається
не повністю вирішеним питання кількісної оцін&
ки впливу утворення агропромислового класте&
ру на зниження ризикованості господарської
діяльності його учасників.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінювання впливу утворен&

ня агропромислового кластеру на зниження
ризикованості господарської діяльності його
учасників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства, які входять до складу агро&

промислового комплексу, як і суб'єкти госпо&
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дарської діяльності інших галузей та сфер еко&
номіки постійно стикаються із певним рівнем
невизначеності умов та результатів свого фун&
кціонування. Внаслідок цього діяльність
підприємств завжди характеризується певною
ризикованістю, тобто існує загроза неотриман&
ня або недоотримання очікуваних (запланова&
них) фінансово&економічних результатів від
провадження цієї діяльності. Водночас, врахо&
вуючи існування трьох основних видів госпо&
дарської діяльності підприємств, а саме — опе&
раційної, інвестиційної та фінансової, кожній
із них можна поставити у відповідність певний
рівень її ризикованості.

Зокрема ризик операційної діяльності ха&
рактеризується, насамперед, імовірнісними ха&
рактеристиками очікуваного операційного
прибутку підприємства (зокрема, його матема&
тичним сподіванням та коефіцієнтом варіації).
Цей вид економічного ризику відображається,
передусім, у можливості неповної реалізації
наявного у підприємств виробничо&збутового
потенціалу внаслідок негативних змін у зовні&
шньому та внутрішньому середовищах суб'єктів
господарювання [13, с. 12—16]. Враховуючи ха&
рактер цих змін, можливо виділити такі види
ризику операційної діяльності підприємств
(зокрема, підприємств агропромислового ком&
плексу) (рис. 1):

— ризик зниження цін на про&
дукцію підприємств порівняно із
очікуваним (запланованим) рівнем
цих цін. Наявність цього ризику
може бути обумовлена двома
основними причинами: недостат&
ньою якістю планової роботи на
підприємствах та непередбачува&
ними обставинами, які можуть
відбутися на ринках збуту про&
дукції (для прикладу, непередба&
чуваним посиленням конкурент&
ної боротьби між її виробниками);

— ризик зменшення попиту на
продукцію, яку реалізують під&
приємства, порівняно із його очі&
куваним (запланованим) обсягом.
Цей вид ризику часто є пов'язаним
із попереднім, тобто вони можуть
реалізовуватися одночасно;

— ризик зростання цін на ре&
сурси, які підприємства повинні
закуповувати у плановому періоді,
порівняно із очікуваним (заплано&
ваним) рівнем цих цін. Зокрема це
стосується цін на матеріальні та
паливно&енергетичні ресурси, що
можуть досить сильно коливатися

у часі та важко піддаються точному їх прогно&
зуванню;

— ризик нестачі обсягів ресурсів, необхід&
них для здійснення підприємствами їх госпо&
дарської діяльності у плановому періоді. Цей
вид ризику може мати внутрішню природу (на&
приклад, бути обумовленим можливістю вихо&
ду з ладу устаткування підприємства або хво&
роби його працівників), однак, найчастіше він
викликаний зовнішніми чинниками, які зумов&
люють обмеженість можливостей залучення
підприємством потрібних йому виробничих,
фінансових та інформаційних ресурсів;

— ризик підвищення норм витрачання ре&
сурсів, необхідних для здійснення підприєм&
ствами їх господарської діяльності, у майбут&
ньому проміжку часу порівняно із запланова&
ним рівнем цих норм. Водночас причинами
підвищення норм витрачання ресурсів можуть
виступати як помилки під час складання планів
господарської діяльності, так і зміни якості ви&
користовуваних ресурсів та параметрів засто&
совуваних на підприємствах технологічних
процесів;

— ризик зміни нормативів державної регу&
ляторної політики, що стосуються операційної
діяльності, у бік їх погіршення з точки зору
впливу на величину операційного прибутку

Види ризиків господарської діяльності підприємства 

Ризик інвестиційної 
діяльності 

Ризик операційної 
діяльності 

Ризик фінансової 
діяльності 

Ризик зниження цін на 
продукцію 
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Рис. 1. Види ризиків господарської діяльності
Джерело: розроблено авторами.
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підприємств. Прикладом таких змін може ви&
ступати зростання ставок податку на додану
вартість або обов'язкових соціальних внесків.

Стосовно ризику інвестиційної діяльності
підприємств, то він є притаманним, передусім,
інвестиційним програмам та проектам, які пе&
редбачено реалізовувати на підприємствах.
Водночас цей вид ризику безпосередньо пов'я&
заний із ризиком операційної діяльності під&
приємств (у частині інвестиційних програм та
проектів, що плануються до реалізації), одно&
часно включаючи також і такі ризики, як ри&
зик перевищення потреби в інвестиціях по&
рівняно із запланованою потребою у них, ри&
зик перевищення норми прибутковості інвес&
тиції (дисконтної ставки) порівняно із розра&
хунковою її величиною, а також ризик зміни
нормативів державної регуляторної політики,
що стосуються інвестиційної діяльності, у бік
їх погіршення для підприємств.

Зрештою ризик фінансової діяльності
підприємств безпосередньо визначається ризи&
ком його операційної діяльності (оскільки не&
задовільні результати операційної діяльності
закономірно призводять до ускладнення про&
вадження фінансової діяльності господарюю&
чими суб'єктами), ризиком зміни кредитних
ставок, умов залучення позик та інших пара&
метрів відповідних фінансових ринків, а також
ризиком зміни нормативів державної регуля&
торної політики, що стосуються фінансової
діяльності, у бік їх погіршення для підприємств.

Для того щоб оцінити рівень кожного з пе&
релічених видів економічного ризику госпо&
дарської діяльності підприємств, що виступа&
ють потенційними учасниками агропромисло&
вого кластеру, потрібно, насамперед, проана&
лізувати ступінь реалізації негативних сце&
наріїв здійснення цієї діяльності у поперед&
ньому періоді (періодах). Такий аналіз можна
виконувати на рівні: окремих видів продукції
певного підприємства; сукупності видів про&
дукції певного підприємства; сукупності видів
продукції одночасно за декількома підприєм&
ствами, які її реалізують; окремих видів ре&
сурсів певного підприємства; сукупності видів
ресурсів певного підприємства; сукупності
видів ресурсів одночасно за декількома
підприємствами. У всіх цих випадках на підставі
ретроспективної інформації необхідно зістав&
ляти фактичні значення певних показників з їх
запланованими (очікуваними) значеннями (у
випадку, якщо перевищення фактичних значень
над запланованими свідчить про настання не&
гативної для підприємств ситуації) або зістав&
ляти заплановані (очікувані) значення показ&

ників з фактичними їх значеннями (у випадку,
якщо перевищення запланованих значень над
фактичними має негативні наслідки для
підприємств). У подальшому такі показники
будемо називати індикаторами фактичного на&
стання ризикових подій на підприємствах. При
цьому, якщо ці індикатори перевищуватимуть
одиницю, це свідчитиме про те, що такі події у
попередньому періоді (періодах) наставали.

Стосовно більш конкретного переліку інди&
каторів фактичного настання ризикових подій
на підприємствах, то до цих індикаторів до&
цільно, передусім, віднести такі: індикатор пе&
ревищення запланованих рівнів цін на продук&
цію підприємств над фактичними цінами на неї;
індикатор перевищення запланованих нату&
ральних обсягів збуту продукції підприємств
над фактичними натуральними обсягами тако&
го збуту; індикатор перевищення фактичних цін
на певні види ресурсів над запланованими їх
цінами; індикатор перевищення норм витрат
ресурсів над запланованими їх рівнями; інди&
катор перевищення собівартості продукції
підприємств над її запланованою величиною;
індикатор перевищення фактичної потреби у
ресурсах, потрібних для забезпечення госпо&
дарської діяльності підприємств, над їх плано&
вими обсягами; індикатори перевищення нор&
мативів державної регуляторної політики над
їх запланованим рівнем; індикатори переви&
щення фактичного обсягу потреб в інвестиціях
для реалізації інвестиційних програм та про&
ектів над запланованим обсягом цих потреб;
індикатори перевищення норми прибутковості
інвестиції (дисконтної ставки) над розрахунко&
вою її величиною; індикатори перевищення
кредитних ставок та інших параметрів відпо&
відних фінансових ринків над запланованими їх
значеннями.

У випадку, якщо певний з перелічених інди&
каторів є комплексним, тобто включає низку
часткових подібних індикаторів, то їх поєднан&
ня може відбуватися з використанням ко&
ефіцієнтів вагомості відповідних складників
загальної сукупності. Для прикладу, якщо об&
числюється індикатор перевищення запланова&
них рівнів цін за усіма видами продукції
підприємства над фактичними цінами на неї, то
цей показник може визначатися як сума до&
бутків відповідних часткових індикаторів для
кожного виду продукції на коефіцієнти ваго&
мості цього виду продукції. Своєю чергою кое&
фіцієнт вагомості може відповідати частці об&
сягів реалізації певного виду продукції у за&
гальному обсязі її збуту у звітному періоді (пе&
ріодах).



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17—18, 2020

81

Доцільно також виділити більш узагальнені
індикатори фактичного настання ризикових
подій на підприємствах. До цих індикаторів
слід, передусім, віднести: індикатор перевищен&
ня запланованих вартісних обсягів збуту про&
дукції над фактичними обсягами її реалізації;
індикатор перевищення фактичного відносно&
го рівня витрат операційної діяльності над зап&
ланованим; індикатор перевищення запланова&
ної величини чистого прибутку підприємств над
фактичною його величиною.

Стосовно оцінювання рівня ризику госпо&
дарської діяльності кожного з потенційних
учасників агропромислового кластеру, то по&
слідовність процесу такого оцінювання повин&
на включати такі етапи:

1. Побудова функції розподілу ймовірнос&
тей очікуваного чистого прибутку підприєм&
ства у плановому проміжку часу (цей проміжок
доцільно приймати рівним не менше ніж п'ять
років). Ця побудова може виконуватися як за
емпіричними ретроспективними даними, так і
з використанням прогнозних експертних оці&
нок (або шляхом певного комбінування обох
перелічених методів).

2. Обчислення математичного сподівання
очікуваного чистого прибутку підприємства у
плановому проміжку часу.

3. Розрахунок середнього лінійного відхи&
лення очікуваного чистого прибутку підприє&
мства у плановому проміжку часу. Доцільність
використання саме цього показника коливань
випадкової величини обумовлена тим, що ко&
ефіцієнт варіації за ним (у випадку невід'ємних

значень випадкової величини) має
максимальне граничне значення.
При цьому це значення становить
два.

4. Обчислення коефіцієнта ва&
ріації очікуваного чистого прибут&
ку підприємства у плановому про&
міжку часу. Цей коефіцієнт розра&
ховується як відношення середньо&
го лінійного відхилення очікувано&
го чистого прибутку підприємства
до математичного сподівання вели&
чини цього прибутку у плановому
періоді.

5. Ділення розрахованого кое&
фіцієнта варіації на його макси&
мальне можливе значення, тобто на
два. Таким чином визначається нор&
мований рівень цього коефіцієнта,
який може набувати значення від
нуля до одиниці. При цьому, чим
ближчим є його величина до оди&

ниці, тим більш високим є рівень ризикованості
господарської діяльності підприємства.

Необхідно відзначити, що у разі входжен&
ня певного підприємства до складу агропро&
мислового кластеру основними причинами, які
можуть обумовити зниження ризикованості
діяльності цього підприємства, є такі: укладан&
ня угод з тими постачальниками ресурсів, що є
учасниками цього кластеру, про довгострокові
поставки за заздалегідь встановленими цінами
та у визначених обсягах; укладання угод з тими
покупцями продукції, що є учасниками класте&
ру, про довгострокові її поставки за заздалегідь
встановленими цінами та у визначених обсягах;
забезпечення трансферу технологічних та
інших видів інновацій між учасниками класте&
ру; обмін досвідом господарювання та іншою
корисною інформацією між учасниками клас&
теру; забезпечення спільного протистояння
учасників кластеру настанню ризикових подій.

 Отже, процес оцінювання впливу утворен&
ня агропромислового кластеру на зниження
ризикованості господарської діяльності певно&
го його учасника повинен включати такі основ&
ні етапи:

1. Побудова функції розподілу ймовірнос&
тей очікуваного чистого прибутку підприєм&
ства у плановому проміжку часу для двох ви&
падків, а саме: якщо підприємство не увійде до
складу агропромислового кластеру та якщо
увійде.

2. Розрахунок нормованих значень коефі&
цієнта варіації очікуваного чистого прибутку за
середнім лінійним відхиленням для досліджу&

Рис. 2. Послідовність прогнозування норми
прибутковості інвестицій після входження певного

підприємства до складу агропромислового кластеру

Джерело: розроблено авторами.
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ваного підприємства для обох пере&
лічених випадків.

3. Порівняння отриманих резуль&
татів, знаходження різниці між обо&
ма нормованими значеннями коефі&
цієнта варіації.

Необхідно відмітити, що розраху&
нок коефіцієнтів варіації згідно пред&
ставленої вище його послідовності
дає змогу встановити також і величи&
ну економічного ефекту від входжен&
ня певного підприємства до складу
агропромислового кластеру. З цією
метою можна застосувати показник
надприбутку, який обчислюватиметь&
ся як різниця між математичним спо&
діванням чистого прибутку підприє&
мства та добутком величини його
активів на норму прибутковості інве&
стицій, що вимірюється у частках
одиниці. Своєю чергою норма при&
бутковості інвестицій містить у своє&
му складі премію за ризик госпо&
дарської діяльності підприємства. Якщо припу&
стити, що величина цієї премії є прямо пропор&
ційною до нормованого значення коефіцієнта
варіації чистого прибутку підприємства, то тоді
з'являється можливість передбачити зміну нор&
ми прибутковості інвестицій для підприємства
у разі його входження до складу агропромис&
лового кластеру (рис. 2).

З метою апробації запропонованого підхо&
ду до оцінювання впливу утворення агропро&
мислового кластеру на зниження ризикова&
ності господарської діяльності його учасників
було оброблено дані про цю діяльність п'ятде&
сяти підприємств харчосмакової промисло&

вості західного регіону України. Зокрема було
розраховано узагальнюючі індикатори настан&
ня окремих ризикових подій на цих під&
приємствах. Як свідчать дані, які наведено у
таблиці 1, за усіма індикаторами їх значення
суттєво перевищують одиницю, що свідчить про
те, що відповідні ризикові події відчутно по&
гіршували значення відповідних показників
діяльності підприємств порівняно із очікувани&
ми значеннями цих показників.

Отже, досліджуваним підприємствам є при&
таманним досить високий рівень ризикованості
їх діяльності. Використовуючи представлену
вище на рисунку 2 послідовність прогнозуван&

Назви індикаторів 

Кількість 
підприємств, 

у яких 
сталася 

відповідна 
ризикова 
подія, 
одиниць 

Кількість 
підприємств, у 
яких сталася 
відповідна 

ризикова подія, 
у загальній 
кількості 

досліджуваних 
підприємств, 
частки одиниці 

Середні 
значення 

індикаторів за 
сукупністю 
підприємств, 

у яких 
сталася 

відповідна 
ризикова 

подія, частки 
одиниці 

1. Індикатор перевищення 
запланованих вартісних обсягів 
збуту продукції над 
фактичними обсягами її 
реалізації 

22 0,44 1,19 

2. Індикатор перевищення 
фактичного відносного рівня 
витрат операційної діяльності 
над запланованим 

29 0,58 1,24 

3. Індикатор перевищення 
запланованої величини чистого 
прибутку підприємств над 
фактичною його величиною 

34 0,68 1,27 

Таблиця 1. Узагальнюючі індикатори настання
ризикових подій на підприємствах

Джерело: розраховано авторами на основі даних про діяльність досліджу&
ваних підприємств за період 2015—2019 рр.

Середні арифметичні 
значення нормованого 
коефіцієнта варіації 
чистого прибутку, 
частки одиниці 

Середні арифметичні 
значення річної норми 

прибутковості 
інвестицій, частки 

одиниці Групи досліджуваних 
підприємств 

Кількість 
підприємств 
за групами, 
одиниць До 

входження 
до складу 
кластеру 

Після 
входження 
до складу 
кластеру 
(прогноз) 

До 
входження 
до складу 
кластеру 

Після 
входження 
до складу 
кластеру 
(прогноз) 

1. Підприємства з 
низьким рівнем 
ризикованості 

19 0,12 0,07 0,18 0,16 

2. Підприємства із 
середнім рівнем 
ризикованості 

14 0,31 0,18 0,26 0,21 

3. Підприємства із 
високим рівнем 
ризикованості 

17 0,54 0,25 0,36 0,23 

Таблиця 2. Результати прогнозування норми прибутковості інвестицій у випадку входження
підприємств до складу агропромислового кластеру

Джерело: розраховано авторами.
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ня норми прибутковості інвестицій після вход&
ження підприємства до складу агропромисло&
вого кластеру, було виконане таке прогнозу&
вання за даними досліджуваних підприємств.
Результати проведених обчислень зведено у
таблиці 2. Ці підприємства було поділено на три
групи за рівнем ризикованості: підприємства з
низьким рівнем ризикованості (нормований ко&
ефіцієнт варіації не перевищує 0,2); підприєм&
ства із середнім рівнем ризикованості (нормо&
ваний коефіцієнт варіації коливається від 0,2 до
0,4); підприємства із високим рівнем ризикова&
ності (нормований коефіцієнт варіації переви&
щує 0,4).

Таким чином, як свідчать дані таблиці 2,
входження досліджуваних підприємств хар&
чосмакової промисловості західного регіону
України до складу агропромислових кластерів
повинно суттєво знизити ризикованість діяль&
ності цих підприємств. Зокрема згідно з прове&
деними прогнозними оцінками середнє значен&
ня коефіцієнтів варіації чистого прибутку змен&
шиться для підприємств з низьким та середнім
рівнем ризикованості приблизно в 1,7 раза, а
для підприємств з високим рівнем ризикова&
ності — більше ніж у два рази.

ВИСНОВКИ
1. Діяльність підприємств агропромисло&

вого комплексу завжди характеризується
певною ризикованістю, тобто є загроза нео&
тримання або недоотримання очікуваних
(запланованих) фінансово&економічних ре&
зультатів від провадження цієї діяльності.
Враховуючи існування трьох основних видів
господарської діяльності підприємств, а саме —
операційної, інвестиційної та фінансової,
кожній із них можна поставити у відпо&
відність певний рівень її ризикованості. Для
того щоб оцінити рівень кожного з переліче&
них видів економічного ризику господарсь&
кої діяльності підприємств потрібно, насам&
перед, проаналізувати ступінь реалізації не&
гативних сценаріїв здійснення цієї діяльності
у попередньому періоді (періодах). З цією
метою на підставі ретроспективної інфор&
мації необхідно зіставляти фактичні значен&
ня певних показників з їх запланованими (очіку&
ваними) значеннями (у випадку, якщо переви&
щення фактичних значень над запланованими
свідчить про настання негативної для під&
приємств ситуації) або зіставляти заплановані
(очікувані) значення показників з фактични&
ми їх значеннями (у випадку, якщо перевищен&
ня запланованих значень над фактичними має
негативні наслідки для підприємств).

2. Доцільно виділити часткові та узагаль&
нені індикатори фактичного настання ризи&
кових подій на підприємствах. До останніх
індикаторів слід, передусім, віднести: індика&
тор перевищення запланованих вартісних
обсягів збуту продукції над фактичними об&
сягами її реалізації; індикатор перевищення
фактичного відносного рівня витрат операц&
ійної діяльності над запланованим; індикатор
перевищення запланованої величини чисто&
го прибутку підприємств над фактичною його
величиною.

3. Процес оцінювання впливу утворення
агропромислового кластеру на зниження
ризикованості господарської діяльності
певного його учасника повинен включати
такі основні етапи: побудова функції роз&
поділу ймовірностей очікуваного чистого
прибутку підприємства у плановому про&
міжку часу для двох випадків, а саме —
якщо підприємство не увійде до складу аг&
ропромислового кластеру та якщо увійде;
розрахунок норм ованих значень  кое&
фіцієнта варіації очікуваного чистого при&
бутку за середнім лінійним відхиленням для
досліджуваного підприємства для обох пе&
релічених випадків; порівняння отриманих
результатів, знаходження різниці між обо&
ма нормованими значеннями коефіцієнта
варіації.

4. Подальші дослідження потребують оці&
нювання впливу утворення агропромислового
кластеру на зростання ринкової вартості
підприємств — його учасників, оскільки змен&
шення ризикованості внаслідок такого утво&
рення повинно позитивно впливати на капіта&
лізацію цих підприємств.
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COST OPTIMIZATION OF MILK PROCESSING ENTERPRISES USING LINEAR PROGRAMMING
METHODS

Проблеми управління витратами на підприємствах з переробки молока завжди мали важливе значення, і це стоN
сується не лише оптимізації виробництва, а й оптимізації транспортних перевезень, використання робочого часу,
енергоресурсів тощо. Тому сама методологія скорочення витрат суттєво впливає не лише на безпеку окремого підприєN
мства, а й на економічну безпеку держави загалом. Водночас через безпричинне завищення витрат, підприємці несуть
збитки, а їх оцінка належним чином не здійснюється.

Розвиток перевезень, збільшення виробничих потужностей та поширення ролі інформаційних технологій в суN
часних умовах роблять обгрунтування рівня витрат та їх калькуляцію пріоритетними напрями будьNяких підприємств.

Тому, в статті актуалізовані підходи до управління витратами молокопереробних підприємств з використанням
оптимізаційних методів лінійного програмування.

Досліджено практичні аспекти застосування задач оптимізації виробництва, а також у рамках цієї статті розN
роблено програмний продукт для вирішення транспортної задачі симплекс методом.

З метою практичної апробації представлених у статті способів становлення максимально можливого прибутку,
в умовах обмежень по ресурсам, було визначено максимально можливий прибуток для ПрАТ "Обухівський молокоN
завод", що в результаті дало можливість визначити найбільш стратегічні товари.

Частину даних, які було задіяно в розрахунку оптимізаційної моделі, узято із статистики фондового ринку УкN
раїни, інші встановлено, як умовні величини, оскільки вони можуть становити комерційну таємницю.

У результаті було отримано оптимальний асортимент продукції на підприємстві.
Таким чином,  у статті представлено приклад  того, що в ідеальних умовах  підприємство може отримувати більші

прибутки, але розрахунок здійснювався без урахування ринкових особливостей, цінової політики постачальників
сировини, державного регулювання, валютних коливань та інших факторів, які мають вплив на прибуток підприємN
ства, що обумовлює подальший розвитку отриманих у статті напрацювань.

Problems of cost management in milk processing enterprises have always been important, and this applies not only
to the optimization of production, but also to the optimization of transportation, the use of working time, energy resources,
and so on.  Therefore, the very methodology of cost reduction significantly affects not only the security of the individual
enterprise, but also the economic security of the state as a whole.

The development of transportation, increasing production capacity and expanding the role of information technology,
in modern conditions, make the justification of the level of costs and their calculation a priority for any enterprise.

However, due to unreasonably high costs, entrepreneurs incur losses and their assessment is not carried out properly.
Therefore, the article actualizes the approaches to cost management of dairy enterprises using optimization methods of
linear programming.
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ВСТУП
Практична реалізація процесів знаходжен&

ня найкращих рішень з управління молокопе&
реробними підприємствами, ускладнюється
вибором переваг, представленням показників,
а також вибором напряму їх оптимізації.

Для задач оптимізації витрат можливість
забезпечення адекватного вибору найкращої
альтернативи у практичних ситуаціях усклад&
нюється ще й наявністю значної кількості не&
передбачених витрат.

Не менш важливою проблемою є й те, що
підприємства з переробки молока схильні до
впливу внутрішніх та зовнішніх загроз та ри&
зиків. Тому підтримка позитивної динаміки
розвитку має базуватися на комплексних дос&
лідженнях проблем оптимізації виробничих та
організаційних витрат.

У зв'язку з цим нові підходи до управління
молокопереробними підприємствами набува&
ють нового наукового наповнення, яке уособ&
лює в собі, оптимальний вибір альтернативних
форм прогнозування з урахуванням можливо&
стей самих підприємств.

Так, вибір ефективних стратегічних рішень,
на основі багатокритеріальних підходів з
управління підприємствами і вирішують май&
бутню долю підприємств в умовах жорсткої
конкуренції та обмеження ресурсів. І це безза&
перечно відіграє ключову роль у процесі фор&
мування системи економічної безпеки: окремих
підприємств, їх об'єднань, держави та еконо&
мічної безпеки світового рівня загалом.

Огляд можливостей застосування оптимі&
заційних методів під час вирішення задач з мо&
делювання господарської діяльності молокопе&
реробних підприємств.

Важливим напрямом удосконалення, пла&
нування та аналізу діяльності будь&якого під&

The practical aspects of application of production optimization problems are investigated, and also, within the limits
of the given article, the software product for the decision of a transport problem by a simplex method is developed.

For the purpose of practical approbation of the ways of establishment of the maximum possible profit presented in
article, in the conditions of restrictions on resources, the maximum possible profit at the Obukhov dairy plant was defined
that as a result gave the chance to define the most strategic goods.

Some of the data used in the calculation of the optimization model were taken from the statistics of the stock market
of Ukraine, others were established as conditional values, as they may constitute a trade secret.

As a result, the optimal range of products was obtained at the enterprise.
Thus, the article presents an example that in ideal conditions the company can make more profits, but at the same

time the calculation was carried out without taking into account market characteristics, pricing of suppliers of raw
materials, government regulation, currency fluctuations and other factors that affect the company's profits, which
determines the further development of the developments obtained in the article.

Ключові слова: оптимізація виробництва, задачі лінійного програмування, молокопереробні
підприємства, транспортна задача, витрати, економічна безпека.

Key words: production optimization, linear programming problems, dairy enterprises, transport
problem, costs, economic security.

приємства є формування математичних моде&
лей, які допомагають конкретизувати інформа&
цію стосовно варіантів вибору оптимальних
рішень. І, заважаючи на те, що на ідеях мате&
матичного програмування, побудовано багато
практичних способів оптимізації витрат,
найбільш широке застосування знайшли мето&
ди лінійного програмування, оскільки обме&
ження на можливі використання ресурсів мож&
на виразити кількісно, за допомогою лінійних
взаємозв'язків між змінними. А економічні зав&
дання, які вирішуються із застосування таких
методів, відрізняються належною кількістю
альтернативних рішень. Тому саме такий підхід
дозволяє визначити оптимальне рішення із до&
сить значної кількості альтернативних ва&
ріантів.

 Сам критерій оптимізації називають цільо&
вою функцією. Як правило, складовими такої
функції виступає кількість, або вартість про&
дукції чи послуг, сума прибутку та інші види
витрат та доходів. Обмеженнями виступають
матеріальні та трудові ресурси.

Історично зафіксовано, що спроби викори&
стання задач лінійного програмування для ви&
рішення економічних задач беруть свій початок
ще з 1938 р., коли радянський вчений Л. Канто&
рович провів ряд досліджень пов'язаних із
оптимізацією витрат на використання фанери
та оптимальної роботи верстатів, шляхом виз&
начення найбільш вигідних для виробництва
кроїльних розмірів. З того часу графічний ме&
тод лінійного програмування та симплекс ме&
тод стали використовуватися на теренах того&
часної країни [1].

І на сьогодні методологія вирішення опти&
мізаційних задач з використанням симплекс ме&
тоду та графічного методу майже не змінила&
ся, змінилися лише засоби їх вирішення. Так, в
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епоху "четвертої техно&
логічної революції",
коли штучний інтелект
інтегрувався майже в усі
сфери нашого життя, ми
маємо унікальну мож&
ливість застосовувати
надпотужні засоби об&
числювальної техніки
для проведення таких
розрахунків, оскільки саме симплекс метод
може бути віднесений до ітераційних задач по
знаходженню оптимального плану. А основний
підхід до постановки оптимізаційних задач
можна представити так.

Маючи ряд змінних, що характеризують
вартість ресурсів та їх кількість, отримується цільо&
ва функція: ,
задачами якої є встановлення її максимуму, або
мінімуму в умовах, коли змінні x відносяться до пев&
ної множини, що має обмеження (кількість про&
дуктів на складі, потреби ринку, кількість енерго&
ресурсів, тощо).

Системи обмежень у задачах лінійного про&
грамування, в канонічні формі представляють&
ся так:

(1),

де:
xn — кількість ресурсних елементів;
an — вартість ресурсних елементів;
bn — обмеження.
Так, задача, в якій потрібно знайти макси&

мум цільової функції при обмеженнях, що за&
дані системою нерівностей, дозволяє отрима&
ти кількість максимальних, або мінімальних
витрат.

На сьогодні в умовах глобалізації та інтег&
рації кожної країни в глобальну світову еко&
номіку оптимізаційні методи найбільш широ&
ко застосовуються в транспортних переведен&
нях. Це певної мірою стосується і молокопе&
реробних підприємств, оскільки термін дії мо&
лочних продуктів не довготривалий, а вартість
переведення залежить від часу. Чим швидше
буде доставка, тим більша її вартість. Так,
транспортні задачі можна поділити на такі ка&
тегорії:

— за швидкістю перевезення,
— за вартістю переведення,
— за якісними характеристиками.

Обмеженнями можуть бути, як потреби в
товарі, так і ряд інших чинників, як&от: пропуск&
на спроможність доріг, погодні умови тощо.
Проте найбільший критерій оптимальності є
вартість доставки.

В умовах, коли час не є визначальним фак&
тором, транспортну задачу можна сформулю&
вати так.

Нехай існує певна кількість складів для збе&
рігання молока в m кількості одиниць (i =
1,2,3..., m) і є n кількість споживачів b, які ма&
ють певну кількість потреб (j = 1,2,3..., n). Втра&
ти на перевезення з i&того складу j&тому спо&
живачеві Cji грошових одиниць є постійними ве&
личинами. Максимальну кількість молочних
продуктів, яку можна перевезти з i&того скла&
ду j&тому споживачеві позначмо, як x, що зав&
жди xji ≥ 0, в іншому випадку поставка не пла&
нується.

План забезпечення усіх споживачів може
бути представленим у вигляді матриці:

,

 а структуру моделі транспортної оптимі&
зації у вигляді таблиці (табл. 1).

Виходячи з того, що з будь&якого складу з мо&
локопродуктами, можна взяти не більше, ніж їх є
в наявності , а заплано&
вані замовлення споживачів мають бути реалізо&
вані у повній кількості , то
таку задачу прийнято називати задачею закрито&
го типу, що відповідає рівнянню:

(2).

Це означає, що запасів молока достатньо
для відвантаження достатньої кількості моло&
ка.

Загальну суму перевезень, можна предста&
вити так:

(3).

Джерело: cкладено автором.

Таблиця 1. Інформаційна база для формування моделі
транспортної оптимізації
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Тому основна здача оптимізації полягає в
тому, щоб визначити такі маршрути перевезен&
ня xji, за яких загальна вартість перевезень буде
мінімальною.

Огляд літературних джерел, які описують
практичне застосування оптимізаційних задач
на виробництві.

Значну роль у вирішенні задач лінійного
програмування відіграють фактори, які в заз&
наченому вище тесті, представлено як обме&
ження. Так, нідерландські вчені, розглядаючи
можливості застосування оптимізаційних за&
дач, де пропонують власну модель розрахунку
систем водопостачання питної води, де обме&
женнями виступають потужність насосного
обладнання, діаметр труб, їх довжина, кут на&
хилу та інші складові [2].

Широку сферу застосування оптимізацій&
них методів лінійного програмування прагнув
охопити Л. Кантарович, який започаткував ряд
оптимізаційних підходів до вирішення вироб&
ничих питань з оптимізації виробництва. До&
слідник вважав, що в основі ринкових цін має
бути реалізований оптимізаційний алгоритм,
який дозволяє вирішити питання оптимально&
го виробництва на рівні економіки країни [3].

У доповнення цього слід звернути увагу на
те, що беззаперечний успіх застосування сим&
плекс методу в задачах лінійного програму&
вання на практиці виражається двома аспек&
тами: по перше, це практичне його застосуван&
ня на виробництві, де є необхідність визначи&
ти порогові значення витрат, або максималь&
ного прибутку, по&друге, його ітераційний
принцип реалізації дозволяє застосовувати
засоби обчислювальної техніки і  цим самим
дозволяє працювати з великими масивами да&
них. Відповідні властивості завжди приверта&
ли увагу практиків оптимізації виробничих
процесів.

Практична імплементація наукових до&
сліджень в області застосування симплекс ме&
тода, також була реалізована Є. Бунтовою та
А. Нізовцевою, що дозволило застосувати те&
орію двоїстості для вирішення задач з плану&
вання випуску продукції. Так, завдяки вирішен&
ню прямої та двоїстої оптимізаційної задачі,
було сформульовано висновок щодо застосу&
вання відходів виробництва в повторному ви&
робничому циклі [3].

Приклади практичної реалізації сиплекс
методу можна спостерігати в розрахунку оп&
тимального плану для побудови туристично&
рекреаційного центру [4, с. 236—245]. На кон&
ференції, що присвячена питанням будівницт&
ва, В. Новосьолов демонструє можливість за&

стосування симплексного методу до вирішен&
ня завдань з розрахунку кількості номерів за&
даного рівня комфортності при мінімальній за&
гальній вартості будівельних робіт.

Симплекс метод широко застосовується
при вирішенні землевпорядних та кадастрових
питань.

Таким чином, можна спостерігати, що ме&
тоди лінійного програмування реалізуються в
різних областях, проте критерії оптимаізації
мають загальні риси (витрати, прибуток, кош&
ти тощо).

Переважна кількість випадків практичного
застосування симплекс методу застосовується
завдяки його простоті та практичності.

Є приклади застосування сиплекс методу
для продовольчих задач. У зв'язку з тим, що
значна частина населення споживає недостат&
ню кількість вітамінів, то вченими запропоно&
вано оптимізацію вмісту добавок, які підвищу&
ють харчову цінність хліба. Це дозволило
збільшити кількість корисних речовин на 88%
[5, с. 105—110].

Застосування сиплекс методу при визна&
ченні рівня оптимального виробництва молоко&
переробних підприємств.

Аналіз показників, які характеризують
рівень економічної безпеки молокопереробних
підприємств показав, що основними фактора&
ми впливу на її стан є зміна:

— собівартості продукції;
— ціни продукції;
— кількості продукції;
— та постійних витрат.
Тут кожна компонента має певні обмежен&

ня, за які підприємство не може виходити.
Будь&то ринок збуту, який умовно поділено між
основними гравцями на ринку, і підприємство
має певні ліміти, або кількість сировини, яка
теж обмежена, або існує обмеження по спожи&
ванню енергоресурсів. Тобто, мається на увазі
наявність певних ресурсів, що беруть участь у
виробництві продукції.

Саме такі обмеження і є однією із складо&
вих, від якої залежать обсяги реалізованої про&
дукції, ціна на продукцію, і загалом рівень еко&
номічної безпеки підприємства. Тому кожен
підприємець завжди намагається визначити, як
отримати максимальний прибуток в умовах
обмежених ресурсів.

Існує необхідність дати відповідь на питан&
ня, наскільки максимально можна отримати
прибуток в умовах обмежених ресурсів, і на&
скільки він може бути мінімальним, у цих же
умовах, за відсутності дестабілізуючих фак&
торів.
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У статті дослідження та апробацію оптимі&
заційних задач проведено з частковим викори&
станням даних молокопереробних підприємств
України. Так, зокрема дані стосовно видів про&
дукції, що виготовляється, їх частки в загаль&
ному обсязі реалізованої продукції, а також
частки в собівартості було отримано за дани&
ми українського інформаційного ресурсу smida
[6].

Частки окремих складових собівартості за
кожним виготовленим продуктом (обмеження
цільової функції) було отримано експертним
шляхом.

Фінансова звітність вітчизняних підприємств
дає можливість визначити кількість основних
товарів, що реалізуються та відсоток їх у за&
гальній виручці від реалізації, а також їх частку
у собівартості.

Обмеження по собівартості кожного із то&
варів, хоча й відображені в звітності під&
приємств, як матеріальні витрати, проте дета&
лізації за кожним видом товару не представле&
но, тому їх представлено умовно.

Визначити максимально можливу виручку,
з урахуванням певних обмежень по кількості
сировини та ряду інших складових, що потрібні
для виготовлення товарів, можна з використан&
ням оптимізаційних методів лінійного програ&
мування, зокрема симплекс методу.

Для отримання показників, було взято дані
фінансової статистики за 2012 р. для ПрАТ
"Обухівський молокозавод", яке мало такі
основні види продукції:

— молоко (А1);
— масло вершкове (А2);
— сметана (А3);
Використовувалася сировина таких типів:
— молочні суміші (В1);
— закваска (В2);
— харчові консерванти (В3);
— пастерилізовані вершки (В4);
— молочні мікроорганізми (В5);
Витрати сировини кожного типу на одини&

цю продукції та запаси сировини було представ&
лено, як умовні величини, оскільки відповідні
дані входять до комерційної таємниці. Отримані
вихідні дані зведено у таблицях 2, 3.

З метою визначення максимального прибут&
ку, з урахуванням відповідних обмежень, а та&
кож встановлення оптимальної кількості реа&
лізованої продукції, створимо математичну
модель оптимізаційної задачі:

Нехай x1, х2, х3 кількість одиниць про&
дукції, яка виготовлялась в ПрАт "Обухівський
молокозавод" у 2012 р. має відому нам вартість
а1, а2, а3. За своїми властивостями ці змінні
невід'ємні. Тоді сукупний прибуток від прода&
жу виробленої продукції, яку потрібно макси&
мізувати можна представити у вигляді функ&
ціональної залежності:

   (4).
 Для визначення такої залежності підрахує&

мо витрати сировини:
 Молочні суміші В1: 14х1 + 2х2 + 10,4х3, за

умовою що витрати не перевершують загальну
кількість молочних сумішей (23000 кг),

Таблиця 2. Характеристика основних видів продукції ПрАТ Обухівський молокозавод у 2012 р.

Джерело: [6].

 

Кількість 
реалізованої 
продукції в 
натуральній 
формі (т) 

Кількість 
реалізованої 
продукції у 
грошовій 
формі  

(тис. грн) 

Кількість 
реалізованої 
продукції у 
відсотках до 

усієї 
виробленої 
продукції (%)

Ціна 
одиниці 
продукції 
(тис. грн 
за тонну) 

Собівартість 
одиниці 
продукції 
(тис. грн  
за тонну) 

Масло 310,2 14544 15,5 46,9 23,3 
Молоко 5120,6 24281,4 25 4,7 2,3 
Сметана 1222 17237,6 34 14,1 13,0 

Таблиця 3. Структура собівартості основних видів продукції
ПрАТ Обухівський молокозавод у 2012 р.

Джерело: [6].

Масло Молоко Сметана 

 (%) (тис. 
грн) (%) (тис. 

грн) (%) (тис. 
грн) 

Кількість 
витраченої 
сировини за 
кожним видом 
продукції (кг) 

Молочні суміші В1 60 14 90 2,0 80 10,4 23000 
Закваска В2 5 1,2 - - 10 1,3 14500 
Харчові консерванти В3 5 1,2 5 0,1 5 0,6 13000 
Пастерилізовані вершки В4 25 5,8 - - - - 14500 
Молочні мікроорганізми В5 5 1,2 5 0,1 5 0,6 10000 
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Закваска В2: 1,2х1 + х2 + 1,3х3, за умовою
що витрати не перевершують загальну кількість
молочних сумішей (14500 кг),

Харчові консерванти В3: 1,2х1 + 0,2х2 +
0,6х3, за умовою що витрати не перевершують
загальну кількість молочних сумішей (13000 кг),

Пастерилізовані вершки В4: 5,8х1 + х2 + х3,
за умовою що витрати не перевершують загаль&
ну кількість молочних сумішей (14500 кг),

Молочні мікроорганізми В5: 1,2х1 + 0,1х2 +
0,6х3, за умовою що витрати не перевершують
загальну кількість молочних сумішей (10000 кг).

Отримавши відповідні дані, задачу лінійно&
го програмування можна представити так:

f(x1, x2, x3) = 46,9x1 + 4,7x2 + 14,1x3 → max,
14х1 + 2х2 + 10,4х3 ≤ 23000,
1,2х1 + х2 + 1,3х3 ≤ 14500,
1,2х1 + 0,1х2 + 0,6х3 ≤ 13000,
5,8х1 + х2 + х3 ≤ 14500,
1,2х1 + 0,1х2 + 0,6х3 ≤ 10000,
при x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0 (5).
Процедура розрахунку симплекс методу

досить тривала, тому основні положення, що
установлено з літературних джерелах [1—3]
були взяті за основу розрахунку, що дало мож&
ливість автоматизувати процес вирішення за&
дачі з використанням мови програмування
Python та бібліотеки для розрахунку оптиміза&
ційних задач pulp [7], (рис. 1).

Також запропонований алгоритм розрахунку
відповідної оптимізаційної задачі було реалізова&
но в створеному автором веб&додатку, який дає
можливість обчислювати подібні задачі, з викори&
станням симплекс методу на сторінці авторів [9].

Таким чином, результати оптимізації за пе&
ріод 2012 року дозволили дати економічну

інтерпретацію оптимальному плану реалізації
відповідної молочної продукції ПрАт "Обухі&
вський молокозавод". Згідно з цим планом, для
максимального прибутку, в умовах обмежен&
ня ресурсів, які було встановлено експертним
шляхом, необхідно реалізовувати тільки 1208,3
т вершкового масла. Молоко та сметана за та&
ких обмежень не мають реалізовуватися зага&
лом.

У результаті розрахунку отримано:
x1 = 1208,3
x2 = 0.0
x3 = 0.0
f(x1, x2, x3) = 46,9 * 1208,3 + 4,7*0 + 14,1*0 =

=56670,7 тис. грн.
На відміну від реальних показників, що за&

значені в статистичній звітності, при отрима&
них обмеженнях, оптимальний план перевищує
прибуток підприємства від реалізації масла,
молока та сметани у 2012 р. на 607,7 тис. грн.

ВИСНОВКИ
Оптимізаційні методи лінійного програму&

вання відіграють важливу роль у процесі інфор&
маційно&аналітичного забезпечення економіч&
ної безпеки молокопереробних підприємств.

Дослідження показало, що обмежуючі фак&
тори для збільшення прибутку є головним пред&
метом вивчення для інформаційно&аналітичних
підрозділів. Так, зокрема визначення опти&
мального асортименту продукції для ПрАт
"Обухівський молокозавод" із застосуванням
симплекс методу дозволило встановити межі
максимального прибутку. Проте задача вирі&
шувалася без урахування інших обмежуючих
факторів, як: конкуренція, зовнішні фактори,

Рис. 1. Програмний код, що реалізує задачу лінійного програмування
Джерело: розроблено на основі технічної документації бібліотеки pulp, [8].
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епідемії, тощо. Тому це обумовлює необхід&
ність подальшого розвитку різних підходів до
застосування симплекс методу в задачах опти&
мізації виробництва.
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Досліджено наукові підходи щодо визначення поняття "бізнесNмодель" підприємства. Проаналізовано етапи розN
витку та становлення бізнесNмоделювання з 60Nх років ХХ ст. по сьогодення. Визначено  ключові елементи бізнесN
моделі підприємства. Запропоновано авторський підхід до поняття "бізнесNмодель" підприємства.

У статті вивчено погляди сучасних вітчизняних та західних вчених щодо побудови ефективних бізнесNмоделей.
На підставі дослідження ключових чинників ефективної бізнесNмоделі підприємства виявлено, що в сучасній екоN
номічній науці сформувались два основних підходи: з орієнтацією на прибуток підприємства та з орієнтацією на
споживача. Показано, що успішність та ефективність поєднання цих двох підходів забезпечують ключові метрики
бізнесNмоделі, тобто взаємозв' язок між фінансовою моделлю та проведеними маркетинговими дослідженнями. В
статті проаналізовано вплив основних метрик на ефективність бізнесNмоделі підприємства.

Scientific approaches to defining the concept of "business model" of the enterprise are studied. Modern tendencies of
development of national economy in the direction of business modeling are shown. Stages of development and formation
of business modeling from the 60s of the XX century to the present are analyzed. The key elements of the business model
of the enterprise are identified. The author's approach to the concept of "business model" of the enterprise is offered.

The article examines the views of modern Ukrainian and Western scientists to build effective business models. The
main key factors that affect the efficiency of the business model of the enterprise are identified. Based on the study of key
factors of an effective business model of the enterprise, it is determined that in modern economics two main approaches
have been formed: with the focus on the profit of the enterprise and with the focus on the consumer. It has been shown
that the success and effectiveness of combining these two approaches provide the key metrics of the business model, ie
the relationship between the financial model and marketing research. The article analyzes the impact of basic metrics on
the efficiency of the business model of the enterprise.

Thus, the article substantiates that the concept of business model today has many definitions and interpretations. In
general, some scientists start from the internal processes and subsystems of the enterprise, defining the business model
as a complex system, while others focus on the benefits and advantages that the enterprise can bring to its customers.
According to the authors, these two approaches should be combined in defining the business model of the enterprise,

ECONOMIC CONTENT AND ESSENCE OF THE  “BUSINESS MODEL” CONCEPT
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because the enterprise is a complex system with all the interconnected components as well as works to meet the needs of
its customers. But to the  customers of the enterprise should include not only a narrow range of consumers of its products,
but also a wider range of stakeholders in the work of the enterprise: its employees, the state, local residents, shareholders
and more. Building effective relationships with all stakeholders can give an enterprise a competitive advantage and
ensure its viability and effectiveness for many years to come.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції розвитку вітчизняної еко&

номіки переконливо доводять необхідність гли&
бокого осмислення нових підходів та вивчення
сучасних інструментів щодо управління
підприємством. Підвищення ефективної діяль&
ності підприємства спонукає до пошуку нових
раціональних бізнес&моделей спрямованих на
досягнення конкурентних переваг підприєм&
ства на ринку. В економічній теорії це явище
недостатньо досліджене. Науковці більше ува&
ги приділяють стратегічному та інноваційному
розвитку підприємства, методам управління,
але поза увагою залишаються проблеми мето&
дологічного характеру, що стосуються обгрун&
туванню вибору ефективної бізнес&моделі
підприємства.

Проблеми раціональної моделі господарю&
вання привертали увагу дослідників на різних
етапах еволюції економічної думки і знайшли
відображення у працях Ксенофонта, Колумел&
ли, М. Катона, М.Т. Варрона, А. Сміта, Д. Рікар&
до, К. Маркса та інших.

Теоретичні та практичні аспекти бізнес&мо&
делювання висвітлені у працях таких учених:
Г. Чесбро, О. Остельвальдера, Ів Піньє, Дж. Мар&
гаретти, Дж. Полета та інших.

Дослідженню сутності та основних тен&
денцій в бізнес&моделюванні присвячені праці
відомих сучасних вчених таких: М. Голованен&
ко, А. Магомедова, В. Ревуцька, Н. Стрекалова
та інших.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Попри досить глибокі дослідження зазна&

ченої проблеми, деякі її аспекти, що стосують&
ся підходів до визначення сутності та змісту
бізнес&моделі, все ще не знайшли вирішення,
залишаються дискусійними і потребують по&
дальшого дослідження.

Тема є актуальною для дослідження перед&
усім своєю новизною і потребою більш деталь&
ного вивчення цього питання з точки зору її те&
оретико&методологічного обгрунтування.

Ключові слова: бізнесBмодель, бізнесBмоделювання, ціннісна пропозиція,  бізнесBпроцес, ланB
цюг створення вартості, бізнесBмодель "Канва", система збалансованих показників, ефективна
бізнесBмодель підприємства.

Key words: business model, business modeling, value proposition, business process, value chain,
Business Model Canvas, system of balanced indicators, effective business model of the enterprise.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження економічної

сутності та змісту поняття "бізнес&моделі".

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В економічній літературі поняття "бізнес&

модель" вперше зустрічається починаючи з
кінця 1940&х років, а в 50&х і 60&х роках закр&
іпилося в контексті ділових ігор для керів&
ників. Проведений історико&економічний
аналіз розвитку процесу бізнес&моделюван&
ня [8] переконливо доводить, що на початку
зародження процесу бізнес&моделювання в
період 70&х — 90&х рр. ХХ ст. на поняття
"бізнес&модель" підприємства впливала низ&
ка таких факторів:

— формалізація, опис та автоматизація
бізнес&процесів підприємства;

— моделювання бізнес&процесів у вигляді
ланцюжка подій

— моделювання та автоматизація фінансо&
вих потоків підприємства;

— інформаційне моделювання з викорис&
танням діаграм "сутність&зв'язок" різних но&
тацій (Чена, Баркера);

— динамічний функціональний аналіз на
основі мереж Петрі різного виду;

— використання CASE&технологій при мо&
делюванні бізнес&процесів підприємства;

— автоматизація бізнес&процесів підприє&
мства за допомогою сучасних на той час про&
грам "BMS" (Business Modeling Software), яка пе&
редбачала побудову системи (дерева) цілей
компанії, модель бізнес&процесів, модель
організаційної структури, довідник використо&
вуваних документів.

Як бачимо, в період 70&х — 90&х рр. ХХ ст.
поняття бізнес&модель тісно пов'язувалося із
бізнес&процесами підприємства, тобто бізнес&
моделювання в цей період передусім передба&
чало моделювання бізнес&процесів підприєм&
ства та їх автоматизація, планування фінансо&
вих потоків та в окремих випадках використан&
ня CASE&технологій.
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Пізніше, починаючи з 2000 років XXI ст. з
бурхливим розвитком бізнес&інжинірингу,
інноваційного та стратегічного менеджменту,
а також появою наукових підходів щодо зас&
тосування комплексної системи бізнес&моде&
лей на підприємстві, дослідники підходять до
визначення бізнес&моделі з таких позицій:

— набір дій, за допомогою яких створюєть&
ся цінність за умови використання сприятли&
вих можливостей;

— систему, яка відображає, які дії виконує
компанія, як вона їх виконує і коли;

— спосіб, за допомогою якого підприємство
надає споживачам товари та послуги;

— ланцюг цінності між ресурсним забезпе&
ченням та економічним результатом;

— методи управління підприємством;
— способи, за допомогою яких підприєм&

ство створює економічні, соціальні та інші
цінності [8].

Важливим етапом у розвитку бізнес&моде&
лювання, на нашу думку, стала, запропонова&
на Майклом Портером у 1985 р., модель лан&
цюжка створення додаткових цінностей (Value
Chain Mosel) як інструмент стратегічного управ&
ління підприємством [9]. Ця модель розглядає
підприємство як ланцюг базисних дій, кожна з
яких додає цінність продукту, а оптимізація цих
базисних дій максимізує прибуток і / або
мінімізує витрати. Модель ланцюжка створен&
ня додаткових цінностей передбачає взаємоз&
в'язок бізнес&процесів за допомогою поєднан&
ня основної (вхідна логістика, операції, вихід&
на логістика, маркетинг та продаж, сервіс) та
допоміжних (обслуговування інфраструктури
підприємства, управління персоналом, розви&
ток технології, постачання) видів діяльності.
Новаторство цієї моделі полягає у тому, що
вона дає можливість оцінити існуючі на під&
приємстві види діяльності, які спрямовані на
отримання прибутку, а саме:

— зв'язок з постачальниками;
— з зв'язок із споживачами;
— технологічні зв'язки всередині ланцюгів

цінностей підрозділу підприємства, а також
зв'язок між ланцюгами цінностей декількох
підрозділів підприємства;

— зв'язок у процесі проектування, вироб&
ництва, маркетингу, при виконанні допоміжних
функцій.

Модель ланцюжка створення додаткових
цінностей (Value Chain Mosel) була досліджена
та використана О. Остельвальдером та Ів Піньє
при створенні бізнес&моделі "Канва". Ланцюжок
створення вартості посідає центральне місце та
окремий блок у бізнес&моделі дослідників.

Пізніше Джоан Магретта, продовжуючи
дослідження М. Портера, зосереджує свою
увагу на процесі створення підприємствами
цінності для споживачів та інших ключових за&
цікавлених сторін [11]. На думку вченої, для
досягнення конкурентної переваги в галузі
підприємству необхідно побудувати ланцюг
створення вартості, який концентрує увагу ке&
рівників на певних діях, що генерують витрати
та створюють вартість для покупців. Науковець
наголошує, що якщо в галузі вже існують кон&
куруючі бізнес&моделі, то необхідно побудува&
ти ланцюг вартості для кожного з них, а потім
шукати відмінності між конкурентами [13].

У середині 90&х рр. ХХ ст. вчені Роберт С.
Капланн та Дейвід П. Нортон розробили зба&
лансовану систему показників (ЗСП), яка ба&
зувалась на чотирьох головних складових
діяльності підприємства: фінансової, клієнт&
ської, внутрішньої, а також складової навчан&
ня та розвитку. Нова система управління (ЗСП)
давала можливість керівникам компанії по&
єднувати стратегічні цілі підприємства з чітким
планом оперативної діяльності його підрозділів
і ключових співробітників, а також оцінювати
результати їх діяльності за допомогою ключо&
вих показників діяльності підприємства (KPI).
Дослідники наголошували, що значення KPI
впливають на результати діяльності підприєм&
ства, мають бути встановленні в певних одини&
цях виміру та вимірятися з певної періодичні&
стю. Встановлення KPI має виходити із страте&
гічних цілей підприємства, які включають у
себе:

— операційний менеджмент: виробництво і
доставка продуктів та послуг клієнтам;

— менеджмент клієнтам: встановлення та
регулювання взаємовідносин із споживачами;

— інновації: розробка і розвиток нових про&
дуктів, послуг, процесів і взаємовідносин;

— дотримання місцевих законів і внесок у
розвиток суспільства: активна участь у житті
суспільства.

На думку Роберта С. Капланна та Дейвіда
П. Нортона, бізнес&модель підприємства має
включати в себе збалансовану систему показ&
ників задля відповідностей цілей кожного пра&
цівника, бізнес&одиниці і всього підприємства,
а також виявлення нових процесів та ініціатив,
що ведуть до задоволення клієнтів і акціонерів.

Починаючи з 2000&х рр. ХХ ст., бізнес&мо&
делі стають об'єктом дослідження науковців та
практиків. Т. Ейзенман розглядає бізнес&мо&
дель як спосіб нарощування цінності самого
підприємства, акцентуючи увагу на отриманні
максимальної прибутковості. Н. Стрекалова
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пропонує більш широкий погляд на бізнес&мо&
дель, який включає обидва аспекти — і створен&
ня, і нарощування цінності [12]. Н. Ревуцька,
досліджуючи на початку 2000 рр. формування
бізнес&моделі підприємства, приходить до вис&
новку, що бізнес&модель підприємства розкри&
вається через її функції [5]:

— визначення місії, стратегічного бачення
та можливостей розвитку компанії на існуючо&
му і перспективних ринках;

— вивчення майбутніх пріоритетів спожи&
вачів;

— забезпечення оптимального розподілу
наявних та орієнтація на мобілізацію нових (по&
тенційних) стратегічних ресурсів;

— організація ефективної системи бізнес&
процесів компанії;

— формування, використання та розвиток
інтелектуального капіталу;

— ідентифікація та реалізація ключових
компетенцій компанії;

— залучення капіталу інвесторів;
— збільшення ринкової вартості та прибут&

ковості компанії;
— підвищення конкурентоспроможності та

забезпечення унікальності компанії на ринку.
Пропонуючи свій підхід до трактування по&

няття "бізнес&моделі", науковець наголошує,
що в основу технології формування бізнес&мо&
делі підприємства, повинні становити такі ба&
зові елементи: майбутні пріоритети споживачів,
існуючі та потенційні стратегічні ресурси, клю&
чові компетенції, система бізнес&процесів,
бізнес&портфель [5, с. 29].

Як бачимо, в 70&х— 90&х рр. ХХ ст. і навіть
на початку 2000 рр. ХХ ст. в економічній літе&
ратурі поняття бізнес&модель використовува&
ли переважно в контексті бізнес&процесів ком&
панії, інжинірінгу та реінжинірінгу бізнесу. По&
чинаючи з 2000 рр. ХХ ст. науковці в поняття
бізнес&модель включають сукупність елементів,
пов'язаних з дослідженням ефективного роз&
поділу ресурсів підприємства, використанням
ключових компетенцій підприємства, встанов&
ленням та регулюванням взаємовідносин із спо&
живачами, вивченням пріоритетів споживачів
(поточних та майбутніх), а також в науковій
літературі з'являються підходи щодо створен&
ня ланцюжка вартості, в основі якого лежить
цінністна пропозиція.

На початку 2000&х рр. Пітер Томсон, до&
слуджуючи ефективність діяльності підприє&
мства в галузі та напрями підвищення його
конкурентоспроможності, зазначає, що по&
няття "бізнес&модель" підприємства тісно по&
в'язано передусім з клієнтом, його бажання&
ми, потребами та стахами. Досліджуючи ці
фактори, підприємство розуміє, який про&
дукт йому необхідно випускати задля задо&
волення потреб споживача, при купівлі яко&
го клієнт буде набувати вигоди та позитив&
них вражень. Таким чином, дослідник підхо&
дить до сторення цінністної пропозиції, яка
пізніше буда досліджена та доопрацьвана
швейцарськими вченими та практиками Ів
Піньє та Олександром Остельвальдером та
покладена в основу бізнес&моделі "Канва".
Ціннісна пропозиція — це ключовий елемент

Рис. 1. Ціннісна пропозиція за Пітером Томпсоном
Джерело: [15].
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бізнес&моделі, центральне місце в якому по&
сідає споживчий сегмент, в основі якого зна&
ходяться потреби та болі споживача, його ви&
годи, а також основні задачі та розпорядок
дня. Таким чином, шаблон ціннісного пропо&
зиції відображає ключові переваги товару і
показує, чому люди його купують (рис. 2).
Елемент "Ціннісна пропозиція" увійшов до
"Бізнес&моделі Канва" та посідає там цент&
ральне місце (рис. 3).

Пізніше ідею ціннісної пропозиції було до&
опрацьовано та використано в "Бізнес&моделі
Канва" (рис. 3).

Як бачимо, ключовими елементами бізнес&
моделі підприємства, що визначають її зміст, є:

— ціннісна пропозиція, що знаходиться в
продуктах та послугах і які підприємство про&
понує для своїх клієнтів;

— система створення ціннісної пропозиції,
що включає взаємовідносини підприємства з
постачальниками, цільовими клієнтами, а та&
кож ланцюжки створення цінності;

— активи, які підприємство використовує
для створення ціннісної пропозиції;

— фінансова модель підприємства, яка ви&
значає як структуру доходів та витрат, а також
способи отримання прибутку.

На основі проведеного історико&економіч&
ного аналізу, можна зробити висновок, що в
науковій літературі виділяються два основні

Рис. 2 Ціннісна пропозиція О. Остельвальдера
Джерело: [16].

Рис. 3. Бізнес'модель Канва
Джерело: [3].
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підходи щодо визначення сутності поняття
"бізнес&модель", а саме:

1) орієнтований на бізнес&процеси/ролі;
2) орієнтований на цінність/клієнта.
Перший підхід пов'язаний з дослідженням

технологій ведення бізнесу в середині ком&
панії та бізнес&процесів підприємства (концен&
трація на внутрішньому середовищі діяльності
підприємства). Другий підхід, передбачає
орієнтацію на цінність, яку підприємство ство&
рює для своїх клієнтів (концентрація на зов&
нішньому середовищі діяльності підприєм&
ства) (табл. 1).

У таблиці 1 згруповано основні підходи, що
визначають поняття "бізнес&модель" підпри&
ємства.

Як бачимо, в науковій літературі сформу&
валися два основні підходи до визначення по&
няття бізнес&моделі підприємства. Частина вче&
них дотримуються думки про те, що бізнес&мо&
дель має бути орієнтована на прибуток та
бізнес&процеси підприємства. Інша частина тя&
жіють до того, що бізнес&модель підприємства
має бути орієнтована перш за все на клієнта і
тому в її основі має бути сформована ціннісна
пропозиція. Саме це в перспективі має надати

Таблиця 1. Основні підходи до визначення поняття
"бізнес'модель" підприємства

Джерело: складено автором за даними: [3,—6; 9; 11; 12; 14; 15].

Науковець Визначення Науковий підхід 
Майкл Портер Наголошує, що бізнес-модель допомагає підприємству 

зосередитися на найважливіших питаннях, а саме: як 
заробити гроші; якими приблизно будуть витрати; звідки 
взяти доходи; яким чином цей бізнес може стати 
прибутковим [9] 

Орієнтація на 
цінність/клієнта 

Джоан Магретта Визначає, що бізнес-модель допомагає підприємству 
вибрати споживача, сформувати і розмежити свої 
пропозиції, розподілити ресурси, визначити, які завдання 
воно зможе реалізувати самостійно і для виконання яких 
доведеться залучати сторонніх спеціалістів; як вийти на 
ринок, створити цінність для споживача і отримати 
прибуток [11] 

Орієнтація на 
цінність/клієнта 

Генрі Чесбо Визначає бізнес-модель підприємства як відображення 
реально існуючого або запланованого в майбутньому 
бізнесу (підприємства) в такій формі, яка може наочно 
демонструвати всі значимі властивості і особливості 
підприємства, пов’язані з його здатністю отримувати 
прибуток і бути конкурентоспроможним [4] 

Орієнтація на 
внутрішні бізнес-
процеси 

Пітер Томсон Наголошував, що ціннісна пропозиція є ключовим 
елементом бізнес-моделі [15] 

Орієнтація на 
цінність/клієнта 

Джордж Поле Характеризує бізнес-модель як метод ведення справ, за 
допомогою якого компанія генерує прибуток. Наголошував, 
що бізнес-модель пояснює, як компанія робить гроші, 
спеціалізуючись на позиції в ланцюжку створення вартості 

Орієнтація на 
цінність/клієнта 

Кристоф Цотт Визначає бізнес-модель як спосіб, за допомогою якого 
компанія створює цінність для клієнта та одержує від цього 
прибуток 

Орієнтація на 
цінність/клієнта 

Олександр 
Остельвальдер  

Бізнес-модель – це те, що відрізняє підприємство від інших, 
його унікальність, яка виражається через взаємозв’язок між 
найбільш критичними факторами успіху підприємства. 
Бізнес-модель важливіша за місію, стратегію, плану 
грошових потоків. Це основа конкурентної переваги 
підприємства [3] 

Орієнтація на 
цінність/клієнта 

Т. Ейзенман Визначає бізнес-модель як погляд на підприємство, 
сконцентрований на найбільш значущих для бізнесу 
параметрах 

Орієнтація на 
внутрішні бізнес-
процеси 

Н. Стрекалова Бізнес-модель – це набір пов’язаних модельних елементів, 
що визначають внутрішнє і зовнішнє середовище компанії в 
рамках єдиної системи [12] 

Орієнтація на 
внутрішні бізнес-
процеси 

Наталя Ревуцька Бізнес-модель підприємства – це сукупність елементів, що 
характеризують принципову, відмінну від конкурентів 
логіку його функціонування на основі використання 
ключових компетенцій для максимально ефективного 
розподілу стратегічних ресурсів у системі бізнес-процесів із 
метою створення продукту (послуги), що відповідає 
пріоритетам споживачів [5] 

Орієнтація на 
цінність/клієнта 

Г. Харитонова,  
А. Климчук 

Визначають бізнес модель як:1) систему цілей діяльності 
підприємства; 2) логічні схеми виконання бізнес-процесів; 
3) опис інформаційних потоків підприємства; 4) Опис 
алгоритму виконання робіт на підприємстві [14] 

Орієнтація на 
внутрішні бізнес-
процеси 
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підприємству конкурентну перевагу на ринку
та забезпечити фінансовий успіх.

Аналіз бізнес&моделі з точки зору її струк&
тури свідчить про наявність внутрішньої та зов&
нішньої сфер. Внутрішня сфера — це система,
що включає сукупність елементів, які організа&
ція контролює та якими управляє. Це ціннісні
пропозиції, бізнес&процеси, технології, орга&
нізаційна структура, співробітники, внутрішні
ресурси. Під зовнішньою сферою розглядають
систему елементів, з якими організація взає&
модіє і які впливають на її діяльність. Це спо&
живчі сегменти, партнери, конкуренти, подат&
ки, зовнішні ресурси, особливості галузі,
світові та регіональні тренди, суспільство, дер&
жава.

Водночас деякі науковці зовнішнє середо&
вище не відносять до бізнес&моделі. Так, на
думку Шт. Славіка та Р. Бернарда, "зовнішнє
середовище цілком може визначати характери&
стики бізнес&моделі, але не є її частиною" [19].
З цією думкою не можемо погодитися, оскіль&
ки споживчі сегменти та партнери, які є струк&
турними одиницями зовнішнього середовища,
і які підприємство не контролює, входять до
бізнес&моделі підприємства. До того ж науковці
вважають бізнес&модель "Канва" О. Остерваль&
дера потужним інструментом візуалізації, що

чітко відображає усі компоненти та їх взаємоз&
в'язки [17].

На основі наведених прикладів можна зро&
бити висновок, що зміст та сутність терміну
"бізнес&модель" має досить широке трактуван&
ня. Одні науковці розглядають бізнес&модель
зсередини, інші — зовні. На нашу думку, необ&
хідно поєднання цих двох підходів сформує
комплексне уявлення щодо поняття бізнес&мо&
делі підприємства (табл. 1).

Як зазначалось раніше, бізнес&модель — це
насамперед модель, тобто ілюстрація, або
спрощена форма відображення діяльності ок&
ремо взятого підприємства. Це фотографія
підприємства, зроблений "зліпок" у певний про&
міжок часу. Але підприємство є складною сис&
темою тісних внутрішніх та зовнішніх взаємоз&
в'язків, яку можна порівняти з живим організ&
мом [18]. Підприємство, як і будь&який
організм, народжується, росте і розвивається,
потім старіє та помирає. І таких бізнес&моде&
лей протягом життєвого циклу організації
можна виділити декілька. У такому трактуванні
бізнес&модель — це одночасно і фотографія, і
рентгенівський знімок організації, зроблений
в певний проміжок часу.

Для того щоб зробити фотографію чи рен&
тгенівський знімок необхідні певні інструмен&

Орієнтація на прибуток Орієнтація на споживача 
Побудова фінансової моделі 
підприємства, яка включає в себе: 

Сегментація споживачів 

Структуру доходів та витрат підприємства Формування ціннісної пропозиції 
Грошовий потік (Cash Flow)/ Грошовий 
потік віддачі на інвестований капітал 
(CFROI) 

Аналіз конкурентів  

Показники ефективності інвестиційних 
проектів (NPV, IRR, PI, PP, DPB, ARR 
тощо) 

Врахування інтересів заінтересованих осіб 

Рентабельність інвестицій 
(ROI)/Рентабельність акціонерного 
капіталу (ROE)/ Застосування моделі 
Дюпона (Du pont Model) 

Вплив постачальників  

Рентабельність залученого капіталу 
(ROCE)/ Рентабельність чистих активів 
(RONA)/ Рентабельність продукції (CRR) 

Застосування методів стратегічного аналізу 
(PEST, SWOT, GAP, KSF, Value Chain) 

Прибуток до виплати процентів, податків і 
дивідендів (EBITDA) 

Використання портфельних методів аналізу 
ринку (Матриці BCG, McKinsey, Shell, Хофера-
Шенделя) 

Ринкова додана вартість (MVA)/ 
Економічна додана вартість (EVA) 
 

Управління клієнтським досвідом 

Організаційно-правова форма 
господарювання/ організаційна структура 
підприємства 

Формування стратегічної моделі розвитку 
підприємства: 7S, Модель Портера, Модель 
Котлера,  

Моделювання основних бізнес-процесів 
підприємства 

Застосування різноманітних систем та підходів 
щодо управління якістю, клієнтами, 
персоналом, фінансами, цілями тощо (CRM, 
SCM, BSC, TQM, ISO, KPI, HRM тощо) 

Ключові метрики, що визначають успішність бізнес-моделі  
(Retention & Engagement / «повернення» та залучення) і Unit Economics (юніт-економіка) 

Таблиця 2. Ключові чинники ефективної бізнес'моделі підприємства

Джерело: складено авторами.
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ти. Підкреслимо, що в сучасних умовах існують
багато таких інструментів, використовуючи які,
можна поглянути на організацію як зсередини,
так і зовні. Але наявність усіх необхідних
інструментів, ще зовсім не гарантує створення
корисності для власників бізнесу. Так само як
і рентгенівський знімок несе мало користі лю&
дині, з якої він зроблений. Потрібна інтерпре&
тація отриманої інформації, тобто правильне
трактування таких знімків, яке можуть зроби&
ти лише підготовлені фахівці з необхідним дос&
відом та експертизою і в процесі порівняння
одного підприємства з іншими у тій же галузі.

На нашу думку, бізнес&модель підприємства
слід визначити як спосіб організації бізнесу, що
відображає внутрішні та зовнішні взаємозв'яз&
ки підприємства, з необхідною їх деталізацією
на певному етапі життєвого циклу у визначе&
ний період часу, яку використовують власники
для отримання прибутку через задоволення
потреб і побажань споживачів. Бізнес&модель
ілюструє, яким чином підприємство в певний
момент часу може перетворювати доступні ре&
сурси у грошовий еквівалент або іншу цінність,
задовольняти вимоги та очікування своїх
клієнтів. Теоретично розроблена, на перший
погляд ефективна, бізнес&модель не гарантує
підприємству успіху на ринку, оскільки важли&
вим питанням є її практична реалізація, тобто
наскільки ефективно підприємство використо&
вує розроблену та впроваджену бізнес&модель,
чи достатньо компетенції та мотивації у її
співробітників та керівництва для ефективно&
го використання. Тому в процесі формування
бізнес&моделі, підприємству, на нашу думку,
слід детально опрацьовувати як питання еко&
номічної доцільності та ефективності проекту
так і питання щодо вивчення бажань, пріори&
тетів споживачів, їх повсякденних бажань та
"болі" і на цій підставі формувати ціннісну про&
позицію. На нашу думку, ефективна бізнес&мо&
дель повинна поєднувати два підходи: еконо&
мічної доцільності проєкту та з орієнтації на
клієнта та формуванням унікальної ціннісної
пропозиції (табл. 2).

На нашу думку, з метою забезпечення ефек&
тивної реалізації бізнес&моделі підприємства,
спочатку необхідно порахувати фінансову
доцільність проєкту. З цією метою рекомендує&
мо починати з нижньої частини канви бізнес&
моделі — фінансового моделювання, тобто в
таблиці Excel ми будуємо фінансову модель
підприємства, структуру якої представлено в
таблиці 1 (Додаток А). Якщо проєкт виявляєть&
ся фінансово доцільним тоді переходимо до
наступного етапу моделювання — маркетинго&

вого дослідження (права частина канви бізнес&
моделі). На цьому етапі важливо визначитись,
хто є нашим клієнтом. Тому, вивчаючи ринок
проводимо сегментацію споживачів. У процесі
дослідження є доцільним застосування методів
стратегічного аналізу, методів портфельного
аналізу, а також формування стратегічної мо&
делі розвитку підприємства (табл. 2).

Успішність та ефективність поєднання цих
двох підходів, на нашу думку, показують клю&
чові метрики бізнес&моделі, тобто взаємо&
зв' язок між фінансовою моделлю та проведе&
ними маркетинговими дослідженнями. Для виз&
начення успішності бізнес&моделі метрики
діляться на дві основні групи: Retention & Enga&
gement ("поверенення" та залучення) і Unit
Economics (юніт&економіка). Залежно від стадії
реалізації бізнес&проекту використовується
перша або друга група метрик. Перша група
метрик (Retention & Engagement) характери&
зується такими показниками активності кори&
стувачів: DAU / WAU / MAU (daily / weekly /
monthly active users), тобто кількість активних
споживачів протягом дня, тижня і місяця. Іноді
вимірюють сукупну кількість, а іноді важлива
кореляція цих показників — наприклад, який
відсоток daily&користувачів входить в число
monthly&користувачів. Цю кореляцію назива&
ють Sticky Factor — чим вона вища, тим часті&
ше споживачі користуються продуктом
підприємства.

Наступна група метрик — це Юніт&еконо&
міка, визначається як метод економічного мо&
делювання, який використовують для визна&
чення прибутковості бізнес&моделі шляхом
оцінки прибутковості одиниці товару або од&
ного клієнта. У цій групі метрик виділяють такі
два показники: CAC (Customer Acquisition Cost)
і LTV (Lifetime Value), які визначають "життє&
ву цінність клієнта" та вартість залучення од&
ного клієнта. В залежності від типу бізнес&мо&
делі використовуються і інші види метрик, зок&
рема Payback, Gym Membership Rate, Revenue
Multiple, так наприклад метрика — Payback (пе&
ріод повернення). Це показник часу, необхід&
ного, щоб повернути кошти, вкладені в залучен&
ня одного клієнта. Якщо показники Payback&
періоду варіюються від 6 до 10 місяців — це від&
мінно. Якщо час повернення виростає до 15 мі&
сяців — це говорить про те, що компанія не буде
рости. Чим коротше Payback&період, тим швид&
ше зростання.

Використання метрик залежить від сфери
застосування бізнес&моделі. Так, наприклад, в
Соціальних мережах та мобільних додатках
більше уваги приділяють метрикам Retention &
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Engagement з метою розуміння наскільки заці&
кавлені споживачі продуктом підприємства.
Саме тому є сенс використовувати метрики
DAU, WAU та MAU, визначати корреляцію між
ними, а також Rolling Retention. Наприклад, у
Facebook показник затримки Rolling — 45%,
який означає, що 45% користувачів, які зареє&
стровані за останні 15 років досі активні. В
Instagram цей показник склав 40% до продажу.
Тобто, якщо затримка становить 35—45%, то
це добре. Якщо показник нижче 15%, то це оз&
начає, що споживач не цікавиться продуктом
підприємства.

В електронній комерції — сфері, яка вима&
гає постійного платного залучення споживачів,
необхідно постійно проводити ремаркетинг.
Тоді всі показники Unit Economics будуть пози&
тивними. Для бізнес&моделей цієї сфери важли&
вим показником виступає Gross margin (валовий
прибуток). Для бізнес&моделей сфери Market
Place важливими показниками є LTV та CAC як
для продавців так і для покупців, оскільки особ&
ливістю цієї сфери є те що споживач через пев&
ний час після отримання послуги чи покупки
продукту через Market Place часто починає на&
пряму отримувати послугу чи купувати продукт.
Прикладами можуть слугувати замовлення по&
слуги прибирання чи замовлення таксі. В тако&
му випадку починається відтік клієнтів, що не&
обхідно враховувати в бізнес&моделях [20].

У сучасних умовах глобального карантину
та економічної кризи більшість міжнародних і
українських підприємств призупинили свою
діяльність. Відповідно до проведених дослід&
жень компанією Ukrainian Marketin Group в
Україні 29% компаній були змушені призупи&
нити свій бізнес, а 6% повністю закрити, що
свідчить про неефективність та недостатню
продуманість або взагалі відсутність бізнес&
моделей зазначених підприємств (Ukrainian
Marketin Group, 2020). На думку консалтинго&
вих компаній Advanter Group та Українського
інституту майбутнього, ця тенденція продов&
жує зростати і через декілька місяців закриють&
ся ще 26%, що говорить про неефективність або
застарілість бізнес&моделей зазначених під&
приємств. На думку Ярослава Цвіркуна, аналі&
тика компанії FinStream, спеціаліста з бізнес&
планування та бізнес&моделювання, саме недо&
статня опрацьованість канви бізнес&моделі
призвела до закриття бізнесу малих та середніх
підприємств [21]. Отже, зазначеним підприєм&
ствам слід детально проаналізувати свій бізнес
по 9&ти блокам канви бізнес&моделі. Це озна&
чає, що підприємства мають чітко розуміти хто
відноситься до їх споживчих груп, яка ціннісна

пропозиція закладена в товар/послугу підприє&
мства. Якщо підприємство займається достав&
кою їжі, то елементами ціннісної пропозиції
можуть виступати швидкість доставки, аку&
ратність, екологічність, ввічливість, інно&
ваційність, комфорт тощо. Не менш важливи&
ми блоками залишаються канали та відносини
з клієнтами, тобто підприємство має модель
того як ознайомити нового покупця із товаром,
як доставити товар до споживача в умовах ка&
рантину і які основні канали комунікації мають
бути між клієнтом та підприємством. Щодо
відносин з клієнтами, то тут має бути сформо&
вана модель лояльної поведінки споживача до
бренду, яка може бути реалізована через ство&
рення карт лояльності, модернізації сайту
підприємства із створенням особистих кабі&
нетів споживача, робота з відгуками клієнтів
тощо. Пошук та налагодження взаємовигідно&
го співробітництва з ключовими партнерами є
важливим напрямом роботи підприємства.
Уроки глобального карантину підтверджують
той факт, що багато підприємств посилили свої
конкурентні позиції в період кризи завдяки та&
кому співробітництву, наприклад підприємства
з продажу товарів масового вжитку або буді&
вельних матеріалів з Новою Поштою або
McDonald's з Glovo, Raketa, Uber. У лютому —
березні 2020 року компанія EY провела дослід&
ження Global Capital Confidence Barometer, в
який увійшло 46 країн та 14 секторів економі&
ки, включаючи споживчі товари і рітейл (23).
Відповідно до цього звіту, міжнародні підприє&
мства з метою посилення своїх конкурентних
позицій в умовах кризи почали змінювати умо&
ви роботи, доопрацьовувати свої бізнес&моделі
та планувати нові кроки з розвитку з урахуван&
ням нових сценаріїв розвитку, а деякі доопра&
цьовують стратегії на посткризовий період.
Компанія EY виділила основні напрямки пере&
гляду бізнес&моделей, відповідно до канви
бізнес&моделі О. Остервальдера та Ів Піньє, у
досліджуємих підприємствах:

— зміни в системі доставок;
— запровадження системи доставки з циф&

ровою підтримкою;
— розширення можливостей з онлайн про&

дажів;
— внесення змін в ціннісні пропозиції;
— створення нових партнерств та перероз&

поділ ресурсів;
— побудова відносин з клієнтами. Сюди

відноситься як відпрацювання шляхів щодо
втримання вже існуючих клієнтів з урахуван&
ням нових вимог, так і пошук і побудова взає&
мовідносин з новими клієнтами.
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Підприємства, які швидко адаптували свої
бізнес&моделі до нових викликів, посилили свої
конкурентні позиції. Так, наприклад, у бага&
тьох компаній відбулися зміни саме в ціннісний
пропозиції. В Італії з посиленням карантину
кількість компаній, які доставляють продукти
до дому з лютого по березень подвоїлася. Рес&
торани швидкого обслуговування пропонують
безкоштовну доставку з метою збільшення ча&
стки ринку. В США до дому доставляють не
тільки продукти та напівфабрикати, але й є
можливість замовити медикаменти. Аптеки
вже пропонують своїм клієнтам безкоштовну
доставку ліків по рецепту. Компанія JD.com
розширила свій бізнес в області телемедицини,
швидко додавши в свою мережу користувачів
більше лікарів. За лічені дні вона не тільки ста&
ла основним каналом обробки закупівель
лікарських препаратів і стандартної телемеди&
цини, а й перетворилася в одну з передових
компаній щодо визначення наявності заражен&
ня COVID&19 у громадян по всій країні [22].

Таким чином, поняття бізнес&моделі на сьо&
годні має багато визначень та трактувань. Якщо
узагальнити, то частина вчених відштовхуються
від внутрішніх процесів та підсистем підприєм&
ства, визначаючи бізнес&модель як складну сис&
тему, а інші фокусуються на вигодах та перева&
гах, що організація може принести своїм
клієнтам. На нашу думку, слід поєднати ці два
підходи у визначенні бізнес&моделі підприємства,
адже організація одночасно є складною систе&
мою з усіма взаємопов'язаними компонентами
так само як і працює задля задоволення потреб
своїх клієнтів. Але до клієнтів організації слід
віднести не лише вузьке коло споживачів її про&
дукції, але й більш широке коло заінтересованих
осіб у роботі організації: її співробітників, дер&
жави, місцевих жителів, акціонерів тощо. Побу&
дова ефективних взаємовідносин з усіма заінте&
ресованими сторонами може надати організації
конкурентну перевагу та забезпечити її життє&
діяльність і ефективність на багато років.
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ECOLOGY IS A KEY FUNCTION OF FOREST RESOURCES: MACRO REGIONAL SECTION

Екологія слугує однією з природних складових, завдяки якій забезпечується життєдіяльність біосфери, органічN
ного й неорганічного світу, людини. Рівень екології вимірюється присутністю в атмосфері вуглекислого газу,  парN
никових випарів, кисню, а також інших нематеріальних інгредієнтів, які забезпечують життя землян,  розвиток усьоN
го біорізноманіття.

Найбільшим поглиначем вуглекислого газу СО
2
 та продуцентом кисню слугують лісогосподарські ресурси, зокN

рема деревостани. В статті проаналізовано та критично осмислено наукові доробки вчених, науковців, практичних
працівників, які стосуються стану природних ресурсів у Карпатському макрорегіоні, в тому числі лісових.

Автором виокремлено два періоди розвитку та використання земель лісогосподарського призначення крізь приN
зму екології, однієї з ключових нематеріальних функцій, котра продукується лісогосподарськими ресурсами. ЗазнаN
чається, що до та після проголошення незалежності України в лісогосподарському секторі економіки, екологія суN
б'єктами володіння та користування лісовими ресурсами, значущість екології значною мірою недооцінюється. ІгноN
рування станом екології пов'язується з присутністю в лісовому господарстві атрофованих цінностей. Йдеться про
те, що зусилля учасників лісогосподарських відносин спрямовуються на постійне зростання обсягів вирубки та реаN
лізації лісодеревини. Пропонуються власні шляхи подолання деструктивів та імплементацію засад сталого розвитку.

Ecology serves as one of the most important natural substances through which the vital activity and development of
the Biosphere, the whole organic and inorganic world, is ensured. The role and importance of ecology in the presentNday
environment, which is characterized by increasing uncertainty about living conditions on the earth, intensification of
natural disasters by global warming, destructive climate change, the emergence of previously unknown threats to human
life, flora and fauna, has especially increased.

The current foundations of socioNeconomic development, which were initiated mainly during the period of the classical
development of capitalism, have significantly exacerbated the contradictions, the relationship between natural resource
potential and human needs. The latter are often of a nature, desires, methods and ways of consumption that do not meet
the requirements of the laws of ontology. The rapid and rapid development of the economy, the fetishization of money,
the phenomenon of consumerism led to the violation of laws and the balance between natural resources and values
cultivated by man today. In other words, society seeking to meet its needs, subjective values led to a decrease in the
regenerative and reproductive functions of the natural resource potential. As a result, carbon dioxide volumes have
sharply increased in the atmosphere and oxygen genesis has decreased. This is especially true of forest lands producing
timber and nonNtimber resources. First of all, this concerns the intangible function of forest resources, among which
forest, timber, which in nature absorbs more than 50% of carbon dioxide and release oxygen and other important
ingredients without which the existence of human life on earth is impossible, as well as the whole biosphere.

In a scientific article, retrospective studies were conducted concerning the sources, motivations, values, which were
the basis for the use and development of forest resources in the conditions of commandNadministrative and market
model of management in the forestry sector of the economy of the Carpathian macroNregion. The composition and the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Екологія є однією з найважливіших суб&

станцій, яка забезпечує життєдіяльність орга&
нічного і неорганічного світу, усієї біосфери
включаючи людину. Погіршення екології, що
нині масово спостерігається в Всесвіті, спричи&
няє до інтенсифікації негативних процесів, які
стосуються природно&ресурсної сфери, кліма&
ту, появи нових раніше невідомих хвороб, зро&
стання процесів непередбачуваності природних
катаклізмів тощо.

Стан екології на мікро&, мезо& та макро&
рівнях залежить від антропогенних і техноген&
них чинників. Перший як відомо, генерується
соціумом, діями людського фактора. Другий є
результатом дії впливу технологій, технічних
засобів, які використовує людина в процесі
своєї життєдіяльності. На жаль, і перший, і дру&
гий чинники, як правило, негативно впливають
на стан екології.

Рівень, стан екології оцінюється завдяки
присутності в атмосфері двох ключових показ&
ників: викиди в атмосферу вуглекислого газу
СО2 та присутність у повітрі кисню. Звісно, що
це далеко не весь перелік показників оцінюван&
ня якості атмосфери та всього довкілля.

Найбільш значущим природним ресурсом,
який регулює стан екології, як засвідчують дос&

number of enterprises, entities that have caused more pollution, pollution of the atmosphere and the whole environment,
while ignoring the need to preserve, improve and produce ecological functions of forests are analyzed. It is noted that
forestry organizations were, are and will be the economic interests of the subjects of activity. It is about the organization
of forestry, the production of tangible and intangible functions, the plans and their implementation, the violation and
underestimation of the environment.

The reduction of regenerative properties of forest resources is investigated separately and fundamentally, especially
aimed at the conservation and genesis of ecology, as evidenced by the excessive logging and the volume of timber sales.

The principles of organization of the economic sector of the economy in the period of Ukraine's declaration of
independence are quite substantially investigated. It is noted that the operating principles of management in a slightly
modified format have been transferred from the administrativeNcommand model to the market model. Such actions
have resulted in increased logging, increased corruption and theft of timber.

The scientific article analyzes the division and structure of forest lands by forest category in the Carpathian macroN
region. It should be noted that the ratio is not optimal because it is aimed at satisfying, above all, economic needs.

Underestimation of nonNforest functions, ecology requires the formation of a society of new principles of worldview,
new values are called for in the report "Come On" of the practice of the Roman Club, which is stated in the proposed
article.

In conclusion, the author proposes the most important ways, measures, methods of conservation and improvement
of ecology through the development of adequate environmental policy.

Ключові слова: екологія, ліс, ресурси, держава, вирубка, реалізація, цінності.
Key words: еcology, forest, resources, state, deforestation, implementation, values.

лідження науковців є лісогосподарські землі,
лісові ресурси, зокрема лісодеревина. Саме
вони безпосередньо впливають на стан та чис&
тоту атмосферного повітря, оскільки лісовими
ресурсами поглинається 50% СО2 та проду&
кується кисень. На жаль, у вітчизняному лісо&
господарському секторі економіки цим ключо&
вим функціям лісу не приділяється належна
увага. Домінантою розвитку тут слугує заготі&
вля і реалізація лісодеревини, ділового лісу,
тобто задоволення економічних інтересів осіб,
які мають доступ до цього стратегічного ресур&
су.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Заважаючи на значущість екології для жит&
тя на землі, погіршення її стану, інтенсифікації
антропогенного та техногенного навантажен&
ня на природно&ресурсний потенціал, особли&
во на лісові ресурси проблеми та завдання в
зв'язку зі збереженням та покращенням постій&
но знаходяться в полі зору багатьох відомих
вітчизняних і зарубіжних вчених, провладних і
господарських структур, громадськості тощо.

У контексті наукових досліджень на особ&
ливу увагу заслуговують дослідження екології
лісогосподарських ресурсів. Зокрема О. Фур&
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дичко засвідчує про недооцінку екології та до&
мінуванні в лісогосподарському секторі еконо&
мічних інтересів, що призводить до порушення
збалансованості між деревними та недеревни&
ми функціями. "Для лісового сектора економі&
ки збалансованим за кількісною оцінкою є таке
використання деревних та інших ресурсів, при
якому щорічний обсяг вилучення не перевищує
щорічного приросту ресурсів та забезпечує
розширене й збалансоване їх відновлення, до&
статнє для прийдешніх поколінь. За якісною
оцінкою людське втручання в лісову екосисте&
му не має порушувати вікової структури та
структурно&функціональної організації екоси&
стеми, її продуктивності та стійкості, а еконо&
мічний зиск від деревини має здійснюватись не
за рахунок недооцінювання інших, так званих
недеревинних продуктів (грибів, ягід, дичини,
лікарських рослин тощо), а також, насамперед,
несировинних ресурсів екологічних та соціаль&
но&культурних функцій лісу, що досі не підля&
гають економічному оцінюванню та належно&
му обліку в Україні [1, с. 14].

Своєрідним, на наше переконання, слід вва&
жати взаємозв'язок між інтересами людини та
чинними засадами лісогосподарювання. Визна&
но, що раціональне, комплексне використання
природних ресурсів не забезпечує  збережен&
ня природи, оскільки воно зорієнтоване на лю&
дину, а не на природні екосистеми, які саме й
створюють життєво необхідні ресурси та умо&
ви нашого існування [2, с. 21]. Цінність лісових
ресурсів, зокрема їх роль та значення для ге&
нези та збереження екології, поглинання вуг&
лекислого газу СО2  досить грунтовно дослід&
жується Ю.Ю. Туницею, І.П. Бабкевичем. Зок&
рема Ю.Ю. Туниця стверджує, що за вегета&
ційний період 1 га лісу, поглинаючи вуглекис&
лий газ, продукує 15—20 тонн органічної маси
і вивільняє кисню для 200 людей на цілий рік.
Загалом ліси на планеті поглинають 42,89 за&
гальної кількості СО2 [3]. Бабкевич У.П. підси&
лює значущість екології в умовах загострення
природно&кліматичних катаклізмів. Глобальні
лісові екосистеми — легені планети — відтепер
розглядаються як один з основних чинників за&
побігання негативним наслідкам глобального
потепління та надзвичайних ситуацій, як основ&
ний поглинач парникових газів, як природний
фільтр для поверхневих та підземних вод. Це
ті невід'ємні природні властивості лісів, які нині
мають більшу цінність, ніж зрубана деревина [4,
с. 88].

Аналіз засвідчує, що проблеми збережен&
ня екології, потребують  формування адекват&
ного законодавчого супроводу держави щодо

формування відповідної екологічної політики.
У Законі України "Про основні засади (страте&
гічію) екологічної політики України на період
до 2030 року" зазначається, що метою держав&
ної екологічної політики є досягнення добро&
го стану довкілля шляхом запровадження еко&
системного підходу до всіх напрямків соціаль&
но&економічного розвитку України з метою
забезпечення конституційного права кожного
громадянина України на чисте та безпечне дов&
кілля, впровадження збалансованого природо&
користування і збереження та відновлення при&
родних екосистем [5].

Екологія як нематеріальна функція лісогос&
подарських ресурсів часто слугує предметом
дослідження на наукових конференціях, сим&
позіумах, які мають не лише  внутрішній, а й
міжнародний статус. Екологічні проблеми
були, є і залишаються предметом досліджень
осіб, які захищають кандидатські і докторські
дисертації.

Втім, незважаючи на багатогранність до&
сліджень і публікацій, недостатньо вивченими
залишаються сентенції, що стосуються шляхів,
методів збереження та поліпшення екології у
вітчизняному лісогосподарському секторі еко&
номіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є дослідити, проаналізу&

вати та запропонувати засади, механізм збере&
ження та поліпшення екології лісових ресурсів
на прикладі лісогосподарських ресурсів Кар&
патського макрорегіону. Особливу увагу при&
ділити засадам сталого розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Недооцінювання екології на мега&, мезо& та

мікрорівнях, на жаль, не є проблемою, що ви&
никла вчора або сьогодні. В Україні  витоки її
зародження появилися ще в період функціону&
вання командно&адміністративної моделі гос&
подарювання, п'ятирічок, у яких директивни&
ми  методами нав'язувались завдання нарощу&
вання та збільшення обсягів виробництва та
реалізації продукції лісових ресурсів. Саме в
той час зародилися хижацькі, аморальні, асо&
ціальні, руйнівні для природного середовища
лозунги: "Нам не потрібно ждати милостей від
природи, — взяти їх у неї наше завдання!" Наша
країна наскільки є багатою на природні ресур&
си, що народ не відчуватиме нестачу в них! План
має бути виконаний будь&якими засобами, спо&
собами! Виконаємо п'ятирічку за 4—3—2 роки!"
В той же час закликів до збереження, поліпшен&
ня природних ресурсів, потреби бережливого
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ставлення до них практично не було. Не прий&
малася до уваги потреба організації відтворю&
вального процесу дотримуючись при цьому за&
конів онтології.

Становлення й розвиток підприємств і ви&
робництв у лісогосподарській сфері в абсо&
лютній своїй більшості організовувалося з ви&
користанням екстенсивних моделей, що спри&
чинило до непоправної шкоди завданої природ&
но&ресурсному потенціалу, довкіллю, флори&
ністиці й фауністиці, сільськогосподарським
угіддям, лісовим ресурсам тощо.

У складі нових підприємств і виробництв
найбільшої екологічної шкоди завдавали лісо&
господарським ресурсам непрофільні підприє&
мства. Йдеться про  хімічні, нафтовидобувні та
нафтопереробні галузі промисловості, мета&
лургійні й целюлозно&паперові виробництва
тощо. Зокрема в Карпатському макрорегіоні,
що характеризується унікальністю територій,
неповторним багатством лісів, водних джерел,
рослинним і тваринним світом, чистотою по&
вітря, низьким рівнем забрудненості й засміче&
ності земельних ресурсів швидкими темпами
будувалися: Калуський хіміко&металургійний
комбінат, Івано&Франківський завод тонкого
органічного синтезу, Калуська целюлозно&па&
перова фабрика, Бурштинська й Добротвірська
ТЕС, Надвірнянський і Долинський нафтови&
добувні й нафтопереробні заводи, Дністровсь&
ка гідроелектростанція, небезпечні й шкідливі
підприємства й виробництва в Роздолі, Львові,
Чернівцях, Закарпатті тощо.

Складність полягає також у тому, що на
лісогосподарських землях Закарпатської, Іва&
но&Франківської, Львівської, Чернівецької об&
ластей було розміщено небезпечні воєнні об'єк&
ти, ракетні бази та установки, радіаційне озбро&
єння, уранові підземелля де видобувався уран
для потреб армії і ін.

Водночас їх негативний вплив на продуку&
вання, збереження екології, генези інших лісо&
вих і нелісових функцій, як правило, не прий&
мався до уваги.

Слід зазначити, що всі ці підприємства й
виробництва організовували виробництво на
різних, часто віддалених одна від однієї тери&
торіях. Втім, закони сполученості твердо пере&
конують, що між ними існував зв'язок. До речі,
практична частина такого взаємозв'язку донині
залишається мало дослідженою.

Таким чином, найбільш суттєвим чинником,
який призвів до зростання забруднення, за&
смічення, погіршення екології атмосфери,
втрати регенеративних властивостей лісових
ресурсів в умовах перебування України в складі

колишнього Радянського Союзу стала масова
індустріалізація, хімізація, електрифікація.

Довизвольний період України став своєрі&
дним каталізатором, який поклав початок й
інтенсифікував процеси погіршення стану еко&
логії. В цей час, спостерігається масове, хи&
жацьке вирубування лісодеревини, деградація
грунтів, зростання розораності ділянок, які не
були залучені до використання в аграрній й
лісогосподарській сферах. Наголошуємо ще
раз на тому, що екологічні деструктиви най&
більшого поширення в країні та Карпатському
макрорегіоні, зокрема, набули в зв'язку з не&
дооцінкою, певним чином ігноруванням еколо&
гічної складової.

Порушення, ігнорування, недооцінка нема&
теріальної субстанції — екології спричинило
ланцюгову реакцію, наслідки якої завдали та
продовжують завдавати неповноправної шко&
ди не лише економічним, а й соціальним чинни&
кам, усьому відтворювальному процесу вклю&
чаючи біосферу, а також лісоресурсному по&
тенціалу.

Проголошення ринкової моделі розвитку в
Україні після 1991 року не змінило радикаль&
ним чином взаємовідносини між соціумом і
лісовими ресурсами. Більше того, ринок для
багатьох суб'єктів володіння й користування
лісогосподарськими ресурсами сприймався як
вседозволеність, безконтрольність держави,
суспільства, громадськості, що стосується  про&
цесів  використання, відновлення, збереження
та охорони лісових сировинних і несировинних
ресурсів (екології).

Лісогосподарська сфера в цей час не зазна&
ла радикальних перетворень за винятком тощо,
що в рази інтенсифікувалась вирубка лісос&
танів, а також реалізація лісової деревини за
межі України завдяки проникненню в ці про&
цеси тіньових схем розкрадання, чорних лісо&
рубів, корупціонерів. Звісно, що вирубування
лісодеревини об'єктивно спричинило до зни&
ження регенеративних функцій, найважливі&
шими з яких, як нами зазначено раніше, є по&
глинання лісами вуглекислого газу та генеза
кисню.

Складність подолання чинних деструктивів
полягає також у тому, що весь відтворюваль&
ний процес, як правило об'єктивно корелює з
законами онтології та передбачає обов'язкову
збалансованість біосфери, котра внаслідок не&
дооцінювання екології спричинила до негатив&
ної ланцюгової  реакції. При цьому було пору&
шено, певним чином знищено не лише джерела
екології, а й призвело до деструктивних змін у
водних ресурсах, фауністиці й флориністиці,
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генезі недеревних функцій лісогосподарських
земель, зростанню  забрудненості й засміче&
ності тощо. Йдеться про розбалансованість,
якщо її вчасно не зупинити, унеможливити мо&
жуть виникнути більш катастрофічні наслідки.

Виконавчий директор Програми ООН з нав&
колишнього середовища в доповіді "На шляху
до планети, вільної від забруднення (Towards
pollution — free planet)", розкриваючи при&
сутність у діючих програмах недоліків, зокре&
ма недостатність зусиль світової спільноти про&
тидії забрудненню та засміченості біосфери,
усіх субстанцій Всесвіту окремо наголошував
на недооцінюванні людством невидимих (нема&
теріальних) складових екосистеми та екстерна&
лізації витрат, пов'язаних із зростанням темпів
забрудненості. Недооцінювання екології є од&
нією з причин збитків і каталізації використан&
ня ресурсів. Доповідачем зверталася також
увага, що поводження з екосистемами як зва&
лищами та стоками відходів нині організовано
без повного усвідомлення можливих катастро&
фічних екологічних наслідків [6].

У загальній структурі ресурсів у Карпатсь&
кому макрорегіоні найбільшу питому вагу зай&
мають лісові ресурси, зокрема лісодеревина,
обсяги якої за роки незалежності значно змен&
шилася, що призвело до зменшення потужності
джерел, якими генерується кисень та погли&
нається вуглекислий газ.

Відомо, що інтенсивність поглинання СО2
починає зростати в молодняках та середніх де&
ревостанах, досягає максимуму в пристигаючих
та стиглих деревостанах знижується в пере&
стійних. На жаль, об'єктивної інформації з цьо&
го приводу немає, а якщо і є, то вона не завжди
відповідає дійсності. Означене пояснюється
тим, що при вирубуванні лісостанів домінує
комерційний інтерес, жадоба до швидкого зба&
гачення. Передусім у Карпатах вирубують лісо&
стани, що знаходяться на легкодоступних,
рівнинних територіях, які недостатньо контро&
люються адекватними державними місцевими
органами, громадськістю.

Згідно з даними ОУЛМГ Івано&Франківської
області загальна площа лісів, які розміщені в

Лісові ділянки, в тому числі Нелісові землі 
в тому числі, разом Загальна площа 

земель 
лісогосподарського 

призначення 

вкриті 
лісовою 

рослинністю 

не вкриті 
лісовою 

рослинністю 

лісових 
ділянок, 
разом 

Сільсько-
господарські 

угіддя 

Нелісові 
ділянки 

Разом по ОУЛМГ 
467665,0 427069,5 27088,8 454158,3 5509,3 13506,7 

Ліси природоохоронного, наукового, історично-культурного призначення 
64394,8 60191,8 2587,0 62778,8 527,6 1616,0 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 
60546,4 55177,4 3497,5 58674,9 459,2 1871,5 

Захисні ліси 
132976,3 121464,1 6578,0 128042,1 1659,4 4934,2 

Експлуатаційні ліси 
2097475 190236,2 14426,3 204662,5 2863,0 5085,0 

Таблиця 1. Поділ площ земель лісогосподарського призначення за категоріями лісів
у Івано'Франківському обласному управління лісового й мисливського

господарства, га

Джерело: розраховано автором за даними ОУЛМГ.

Рис. 1. Структура земель лісогосподарського призначення за категоріями в ОУЛМГ, %
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гірській місцевості (342708 га), яка майже втричі
більша від деревостанів рівнин (124957 га)
(табл. 1).

Дані таблиці 1 засвідчують, що в загальній
площі земель лісогосподарського призначення
91,3% вкрито лісовою рослинністю, що слід по&
зитивно оцінити. Відносно невелику питому вагу
в структурі всіх площ займають нелісові землі,
що зайняті під сільськогосподарськими угіддя&
ми, водою, болотами, спорудами, трасами тощо.

Розподіл загальної площі земель лісогоспо&
дарського користування засвідчує, що пальма
першості належить експлуатаційним лісам —
44,8%, захисні — 28,4%, природоохоронного,
наукового, історико&культурного призначення
та рекреаційно&оздоровчі ліси займають прак&
тично рівнозначну площу, котра в підсумку
складає дещо більше четвертої частини усієї
площі ОУЛМГ (рис. 1).

Сформована структура площ лісогоспо&
дарських земель засвідчує, що використання
земель лісогосподарського призначення спря&
моване, передусім на задоволення економічних
інтересів суб'єктів володіння й користування
лісогосподарськими ресурсами. Йдеться про
те, що зусилля, лісові відносини на макро&,
мезо& та мікрорівнях нині спрямовані на про&
дукування лісодеревини, її продаж за межі Ук&
раїни та швидке збагачення без урахування
потреб збалансованості всього біорізноманіт&
тя, включаючи екологію.

Аналіз дає змогу стверджувати, що лісові
ресурси, продукування їх регенеративних вла&
стивостей слід розглядати крізь призму комп&
лексності, цілісності, взаємозв'язку. На землях
лісогосподарського призначення жоден ресурс
не знаходиться в ізольованості відносно інших
частин органічного й неорганічного світу, біос&
ферою. Він так чи інакше перебуває у взаємоз&
в'язку, взаємозалежності (інколи вони не є ви&
димі для людини). Між лісовими ресурсами,
незважаючи на їх функціональне призначення
має місце безперервний обмін речовин, які пе&
ребувають у постійних потоках енергії.

Враховуючи те, що родючі землі (означене
стосується також лісогосподарських угідь)
відтворюють репродуктивні властивості через
грунт, повітря, сонце й воду, мікроорганізми,
інші невидимі і не достатньо досліджені люди&
ною елементи є цілісним живим організмом
ландшафту й біосфери та основним середови&
щем нашого життя, розгляд і вирішення даної
проблеми потребує комплексного й системно&
го підходу з екологічних, економічних, соціаль&
них, правових та інших складових природного
розвитку [7, с. 32].

На наше переконання, недооцінювання нема&
теріальних функцій лісогосподарських земель
пояснюється домінуванням в українському
суспільстві атрофованих, аморальних цінностей,
лейтмотивом яких залишається збагачення, фе&
тишизація грошей, що мало місце в багатьох краї&
нах світу в період класичного розвитку капіталі&
зму. Нині ж науковий світ, визначні громадські
діячі закликають відмовитися від цінностей ма&
теріального плану, оскільки безупинне гоніння до
збагачення завдає значно більшої шкоди біос&
фері, життю людини про що переконливо засвід&
чують екологічні, соціальні катастрофи.

Слушною по цьому поводу, на наше переко&
нання, є недавно опублікована доповідь Римсь&
кого клубу, вона є одним із найважливіших до&
кументів нашого часу. Доповідь "Come On" має
два значення: "не старайтеся мене обманути" і
"приєднуйтесь до нас". У доповіді пропонують&
ся нові підходи до формування у молоді "гра&
мотності" щодо майбутнього... жорстко крити&
кують капіталізм та пропонується відмова від
матеріалізму та спрощеного розуміння світу.
Ключовим положенням доповіді вважаємо об&
грунтування потреби переходу на нові цінності.
"Цінності — це квінтесенція людської мудрості,
яка накопичується століттями " — на нинішньо&
му етапі вони втілюються в акценті на добробуті
всіх живих істот і світу загалом.

Цікавою по цьому поводу є статистика щодо
поглинання СО2. Якщо вимірювати у викидах
СО2 (надлишок головна причина глобального
потепління), один процент найбільш багатих
американців генерує триста вісімдесят тонн ви&
кидів СО2 на людину, водночас як середній меш&
канець землі — 6 тон (перепад у 53 рази). 10%
найбільш багатих домогосподарств світу є при&
чиною сорока п'яти відсотків загального обся&
гу викидів [8].

Означене твердо переконує в потребі роз&
робки та прийняття адекватних соціально&пра&
вових засад, які би регулювали, регламентува&
ли процеси збереження, генези екології усією
світовою спільнотою, усіма країнами, кожною
людиною. Такі засади були започатковані
на Конференції ООН у Ріо&де&Жанейро в
1987 році. Саме тоді було прийнято програм&
ний документ, який був спрямований на успіш&
не поєднання трьох складових сталого розвит&
ку: екологія, соціальні проблеми та економічні.
Сталий розвиток без вичерпання природно&ре&
сурсного потенціалу передбачає виключення з
практики господарювання моделей виробниц&
тва та споживання, які не сприяють такому роз&
витку на рівні підприємств, на локальному, ре&
гіональному та глобальному рівнях [10].
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Слід зазначити, що Україна приєдналася до
країн, які задекларували свою участь організу&
вати розвиток лісогосподарського сектору на
засадах сталого розвитку, поєднуючи при цьо&
му одночасне, збалансоване вирішення еконо&
мічних, соціальних і екологічних складових
відтворювального процесу, без завдання шко&
ди лісогосподарським ресурсам. Однак, крім
формальної задекларованості, практичне вті&
лення в життя цього програмного документа не
здійснено донині.

На наше переконання, ключем до відновлен&
ня регенеративних властивостей лісових ре&
сурсів, особливо поглинання вуглекислого газу
та продукування кисню має стати розробки на
загальнодержавному, регіональному рівнях й
структурах нижчого порядку екологічної про&
грами (заходів, котрі би слугували дорожньою
картою та давала конкретну відповідь щодо
розвитку та диверсифікацію екологічної
функції лісових ресурсів. До речі, в Голландії
ще в 90&х рр. склалася концепція екологічної
політики, орієнтована на скорочення забруд&
нень, впровадження технологічних розробок,
інтегрування екологічних орієнтирів в систему
культурно&моральних цінностей [10, с. 100].
Означене засвідчує про потребу формування в
суспільстві нашої країни нових цінностей, по&
треб, котрі би забезпечували життєдіяльність і
розвиток не лише нинішнього, а й майбутніх
поколінь.

ВИСНОВКИ
Лісогосподарськими землями продукуєть&

ся два найважливіші види лісових ресурсів:
лісодеревина та ресурси, які є по відношенню
до лісу є  допоміжними, неосновними, супут&
німи, несировинними, такі, що не мають мате&
ріальної форми. До складу останніх відносить&
ся екологія. Значення екологічного ресурсу
нині, як і раніше недооцінюється суспільством.
Динаміка використання лісових ресурсів за&
свідчує, що пальму першості на мікро&, мезо&
та макрорівнях суб'єкти володіння й користу&
вання лісогосподарськими землями віддають
лісодеревині. Лісодеревина, як відомо може
бути зрубана, реалізована як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринках і за неї суб'єкти
діяльності отримують грошові кошти. Йдеться
про те, що означений продукт є товаром, який
постійно знаходиться в обігу. Саме гроші в цьо&
му процесі слугують мотивацією до вирощуван&
ня, вирубування та реалізації лісостанів. Еко&
логія, як відомо, не має товарної форми, а тому
не купується&продається. Втім, як засвідчують
дослідження роль і значущість екології посту&

пово займає домінуючі позиції в житті соціу&
му, оскільки вона є тією невидимою субстан&
цією, котра забезпечує життєдіяльність біос&
фери, органічного та неорганічного світу, усь&
ого людства.

Інтенсифікація інтеграційних і глобаліза&
ційних процесів призвела до деструктивів, по&
в'язаних із зростанням забрудненості, засміче&
ності джерел, якими генеруються екологія.
Означені процеси нині характерними є також
для України, Карпатського макрорегіону.
Швидкі темпи рубок лісодеревини, виснажли&
ва експлуатація лісових ресурсів до часу про&
голошення незалежності та після утверджен&
ня України в якості незалежної держави знач&
но унеможливили та знищили регенеративні
функції лісу, що стосуються генези, збережен&
ня екології. Екологія як одна з найважливіших
складових суспільного відтворювального про&
цесу потребує розробки в Україні екологічної
політики, котра би стала дорожньою картою,
законом, який регулює обов'язковість суб'єк&
тів, задіяних у лісогосподарському секторі гос&
подарювання не лише зберігати, а й створюва&
ти нові джерела генези екології. З цією метою
доцільним є також розробка екологічних за&
ходів усіма суб'єктами господарської діяль&
ності вітчизняного сектора лісового господар&
ства. Потрібно запровадити комплексний, кон&
трольований підхід до збереження екології,
який би поєднував не лише збільшення площ
лісових ресурсів, основних продуцентів чисто&
го повітря та поглиначів СО2, а й зобов'язував
підприємства й виробництва зменшувати вики&
ди шкідливих інгредієнтів у навколишнє сере&
довище.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ, ЛІСОВИХ
КОЛЕДЖІВ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ

China is a big agricultural country. The problems of agriculture, rural areas and farmers have always been major
issues affecting national security and stability. Chinese agricultural development is facing major challenges. In addition,
China is the most populous country in the world and agricultural production is facing great pressure. However, the
country has always attached great importance to agricultural development, with special emphasis on the development of
agricultural science and technology. China has successively established a large number of agricultural and forestry schools
to train a large number of agricultural science and technology personnel for the country. In recent years, Chinese
agriculture has developed rapidly and is developing in the direction of agricultural science and technology and
modernization.

The most important item in Chinese national development strategy is the comprehensive elimination of the poor and
the vast rural population is an important target for this work. This means that Chinese agricultural universities and a
large number of agricultural talents are facing major development opportunities. The vast number of agricultural and
forestry colleges and universities should make full use of their own resources such as science and technology and talents
to provide technology, services, products, etc. The exertion of social functions in agricultural and forestry colleges and
universities should fully consider the relationship between colleges and major stakeholders.

In this context, this paper explores the basic situation of the development and construction of agricultural and forestry
universities in China. This paper also studies the problems existing in the development of agricultural and forestry
universities and professional education. The basic situation of the number of college students majoring in agriculture
and forestry was studied. It studies the development trend of Chinese agriculture and the basic content of social services
of Chinese agricultural colleges. And put forward suggestions for them to better realize the social service function.

Китай — велика сільськогосподарська країна. Проблеми розвитку сільського господарства, сільської місцевості
та фермерів завжди були найважливішими проблемами, що впливають на національну безпеку, стабільність. РозвиN
ток сільського господарства Китаю має значну кількість проблем, попри наявність земельних угідь та інших ресурсів.

Враховуючи факт, що Китай є найбільш населеною країною у світі, відповідно, забезпечення належного розвитN
ку сільськогосподарського виробництва є актуальним питанням. Водночас країна завжди приділяє достатню увагу
сільському господарству з особливим акцентом на розвиток сільськогосподарської науки, технологій та ін. В Китаї
постійно відкриваються сільськогосподарські та лісові університети, коледжі, які забезпечують підготовку кадрів
даної галузі. В останні роки сільське господарство Китаю почало стрімко розвиватися, модернізуватися.

Найважливішим елементом національної стратегії розвитку Китаю є всебічне подолання бідності, тому що значN
на частина населення цієї країни є сільським населенням. Це означає, що сільськогосподарські університети Китаю
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INTRODUCTION
The social service function of colleges and

universities is one of its important social functions.
The participation of colleges and universities in
social services can effectively promote social and
economic development, broaden and enhance the
scope and practical ability of teachers and
students, promote the school's own development,
and meet the needs of national social development
and talent training. The Chinese government
believes that colleges and universities must firmly
establish the initiative to serve the society and
carry out all&round services [1]. Agricultural
colleges and universities are an important part of
colleges and universities, which play an important
role in the country's social and economic
development. They need to give full play to their
social service functions in agricultural develop&
ment.

China is a large agricultural country with a
long history and has accumulated rich experience
in agricultural development. At present, Chinese
agricultural development has reached the world's
advanced level, and it can use 9% of the world's
cultivated land to feed nearly 20% of the world's
population. At present, Chinese agriculture is
currently developing at a higher level, and high&
tech agriculture is being developed. Chinese
agricultural development is characterized by
intelligence, information, and ecology.

This study summarizes the basic situation of the
development of agricultural and forestry
universities in China and the basic situation of the
number of students majoring in agriculture and
forestry. Through the study of agricultural
development, explore the new characteristics and

мають необхідні можливості та створюють сприятливу платформу для розвитку сільського господарства. ВраховуN
ючи означуване, значна кількість сільськогосподарських, лісових коледжів та університетів повинні повною мірою
використовувати власні ресурси, якNот: наука, техніка, інші можливості, щоб забезпечити суспільство необхідними
технологіями, послугами, продукцією тощо. Сільськогосподарські, лісові коледжі та університети виконують неN
обхідні соціальні функції та враховують інтереси основних стейкхолдерів. Враховуючи зазначений контекст, у цій
науковій праці досліджується питання розвитку сільськогосподарських та лісових університетів Китаю. У статті
також аналізуються проблеми, які виникають у процесі розвитку сільськогосподарських, лісових університетів. ПроN
аналізовано інформацію щодо кількості студентів у закладах освіти за спеціальністю сільське та лісове господарN
ства. Оцінено тенденцію розвитку сільського господарства та основний зміст соціальних послуг, які надають сільськоN
господарські коледжі, університети Китаю. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення соціальних функцій, які
реалізують сільськогосподарські заклади освіти.

Key words: agricultural colleges and universities, social services, social service functions, agriB
cultural modernization.

Ключові слова: сільськогосподарські коледжі та університети, соціальні послуги, функції
соціального обслуговування, модернізація сільського господарства.

new trends of Chinese agricultural development.
It is expected that Chinese agricultural colleges
and universities will be able to grasp the new
features and trends of agricultural development
and give full play to their social service functions.
While promoting the development of agricultural
modernization, achieve better development of it
self.

LITERATURE REVIEW
The scientists and scholars who currently

engaged in Social Service Functions of Agricultural
Colleges and Universities mainly include: Li
Zhoushan,He Guoqing, Wang Baoxing, Qiu Jing,
Ma Yu, Hu Xianqi, Zheng Baoquan, Han Hai,
Cheng Huadong, Chen Yushi, Su Hongwei, Jiang
Zhuanhong, Wang Lu, Du Jiafang, Qiu Jing, Ma Yu,
Hu Xianqi, Wu Bozhi, Lu Ziqiang.

THE PURPOSE OF THE ARTICLE
The main purpose of this article is to investigate

the development and construction of agricultural
and forestry universities in China and the number
of students majoring in agriculture and forestry in
China, study the performance of social service
functions in agricultural and forestry colleges,
provide suggestions for them to better play the role
of social services.

THE MAIN RESULTS OF THE RESEARCH
China has a large number of agricultural and

forestry universities and agricultural and forestry
students. Social service function is an important
social function of colleges and universities. The
performance of social service functions in agri&
cultural and forestry universities must be com&



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 17—18, 2020

113

patible with economic and social development. In
their social service activities, they must fully
cooperate with the government, scientific research
institutions, enterprises and farmers.

The author combined with a lot of research to
understand the development process of college
social service function in order to discover the law
of the development of college social service
function.

Through literature reading we found that the
development of college social service functions
must conform to economic and social development
and adjust its development strategy along with
social and economic development.

China has always attached importance to
agricultural development. Since the founding of
the People's Republic of China, it has vigorously
supported the cultivation of agricultural science
and technology talents and established a large
number of agricultural and forestry colleges. Up
to now, there are 80 agricultural colleges and 20
forestry colleges in China, distributed in various
provinces across the country (Figure 1).

It can be seen from Figure 2 that China's
agricultural and forestry universities have a large
number of professional teachers, but compared
with other majors, the number is relatively small,
and their social service capabilities can help
farmers and the countryside.

It can be seen from Figures 3 and 4 that there
are a large number of students majoring in
agriculture and forestry in China, but China is a
large agricultural country and needs a large
number of outstanding technical professionals in
agriculture and forestry. Compared with other
majors, the number of students is obviously

inadequate. It is necessary to study how to make
limited agricultural and forestry human resources
play a role in society and improve their social
service competence.

Although China attaches great importance to
the construction of agricultural and forestry
colleges and talents, there are still many problems
in the development of agricultural and forestry
colleges and education. The following is described
from three aspects: government, school and
students. The main problems in the government are
the lack of attention and insufficient investment.
Although the investment in agriculture and
forestry education has increased compared with
the previous ones, compared with other fields, this
investment is not enough. Secondly, the govern&
ment's agricultural industry department did not
take the initiative to cooperate with universities,
and failed to allow universities to make education
development plans based on understanding the
development of the industry. The third is that the
government has not been able to actively coor&
dinate higher agricultural and forestry education,
scientific research, and the transformation and
extension of achievements, which has made agri&
cultural and forestry universities lack the enthu&
siasm for scientific research and affected the
development of agricultural and forestry edu&
cation. The problems with schools are firstly the
unreasonable professional structure of disciplines
and the lack of complementary advantages
between agriculture and forestry majors and other
majors. Secondly, agriculture and forestry colleges
and universities at all levels attach importance to
scale and ignore market demand and quality
improvement. The third is the serious de&

Figure 1. Number and distribution of agricultural and forestry colleges in China [2]
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agriculturalization of majors. Many colleges and
universities have added many non&agricultural
majors, gradually losing the characteristics of
agriculture and forestry. The fourth is that pro&
fessional adjustment lags behind the development
of national agriculture and forestry. Talent training
cannot meet social needs. The first problem for
students is the insufficient number of students. At
present, in the enrollment plan of agricultural

colleges, the enrollment of traditional agricultural
majors is less than one third; the enrollment of
agricultural majors in the country is less than 2%
of the total enrollment of higher education [6]. The
second is that the quality of talent training is not
high, the structure is unreasonable, high&end
talents such as doctors and masters are in short
supply, and there is a surplus of talents in this
college. The third is the difficulty of employment.

Figure 2. Number of full'time teachers in ordinary universities in China [3]
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There are many interdisciplinary jobs. Most
graduates choose non&agricultural employment
after graduation. Most graduates choose to work
in large cities. However, there are few graduates
in the vast inland rural areas in the west of the
country that urgently need agricultural and
forestry talents.

With the development of China's social
economy, agricultural and forestry colleges also
face new development issues. The current
agricultural development trends to be grasped by

agricultural colleges and universities include the
following aspects.

The first is intelligence. The original
automation and mechanization have been widely
used in various fields of agriculture. At present, AI
is also widely used in agricultural production. This
requires universities to vigorously develop
agricultural intelligent technology.

Secondly agricultural colleges and universities
must enable agriculture to use the information
platform to achieve large&scale development.

Figure 3. Number of ordinary undergraduate students in China [3]
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Figure 4. Number of regular students for short'cycle courses in HEIs
by discipline in China [3]

The third is ecological technology. In the
past,  the development of agriculture was
relatively extensive,  which even caused a
significant waste of agricultural resources and a
major pollution of the agricultural environment.
However, in recent years, people have gradually
increased their requirements for healthy and
safety diets. Colleges and universities should

focus on research and practice in ecological
agriculture.

In face of the above new trends in agricultural
and social development, agricultural colleges and
universities should strive to strengthen their social
service capabilities in the above fields, and carry
out targeted theoretical research, technological
development, and personnel training, as advocated
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by the state and required by society. For
agricultural colleges and universities to fulfill their
social service functions well, they must understand
their position and role in society. Only in this way
can universities adapt to the requirements of social
development and realize their value in promoting
social development. This can also promote their
own high&quality high&speed development.

Promote agricultural development through
this process, while promoting self&development.
The social service function of agricultural colleges
and universities is the social responsibility they
show in the social activities of agricultural
production by providing consulting services to the
society, various products and participating in
activities. In order for agricultural colleges and
universities to perform their functions well, they
must be clear about their status and role in the
execution of agricultural activities. In the course
of agricultural development, agricultural colleges
and universities must accurately grasp these
contents in order to find opportunities in social
development, to find their own development
direction, and finally to realize their own social
value. This will not only promote the country's
agricultural development, but also achieve their
own development. Combining the literature and
our requirements for Chinese basic agricultural
development and agricultural modernization
development, we believe that the role of agri&
cultural colleges and universities in their social
service activities is shown in Figure 5.

Through Figure 5, we can clearly see the main
social service activities of agricultural colleges and
universities. Therefore, we believe that the
following aspects are necessary for agricultural
colleges and universities to better fulfill their social
service functions.

First of all, agricultural universities and
enterprises are closely linked. At present, the

country attaches great importance to the
cooperation between academies and enterprises.
Agricultural technology companies at all levels
provide agricultural materials, agricultural tools,
agricultural services, etc. to the society through
their own production and operation activities. In
their production and operation activities, they
need raw materials, machinery and equipment, but
they also need high&tech talents and high&tech
knowledge. Therefore, agricultural colleges and
universities need to provide enterprises with
various support through their own education and
teaching, scientific research and other activities.
Agricultural colleges and universities can also
cooperate with enterprises through the
construction of student internship training bases.
They can also conduct scientific research
cooperation through the joint development of
agricultural science and technology projects.

The second is to strengthen the cooperation
between agricultural colleges and universities and
various types of agricultural scientific and techno&
logical research institutions. The cooperation
between universities and scientific research
institutions is mainly talent input [4], scientific and
technological cooperation and information sharing.
Research in the field of agricultural science and
technology, but basic research in colleges and
universities is solid, and the two sides can complement
each other and promote common development.
Colleges and universities have more scientific and
technological talents, and a large number of under&
graduate and graduate students who can contribute
to the basic research of various projects. The
university&industry&integrated model can help
achieve results in scientific research.

The third is to strengthen cooperation with
agricultural departments at all levels. Agricultural
colleges and universities mainly provide theo&
retical and technical support to government

Figure 5. The role of agricultural colleges in social services
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agricultural departments and help them provide
joint support in researching and formulating
agricultural management systems. Colleges and
universities have rich theoretical research.
Combining the actual development of agriculture
in the country or region, they can combine theory
with practice to provide scientific theoretical basis
for agricultural departments.

Finally, agricultural colleges and universities
also directly provide assistance to farmers, mainly
through the practice of students [5], sending
technology to farmers, and other activities,
targeted assistance and other methods to provide
farmers with technology, information policy and
other services. In particular, various colleges and
universities organize social practice activities for
a large number of students each year. They directly
face farmers and provide them with practical help,
while also improving their practical ability and
improving the quality of them.

Conclusions. In this paper, the following
research conclusions are obtained through
research methods such as literature survey and
interview. The first, China is a large traditional
agricultural country and attaches great impor&
tance to the construction and development of
agricultural and forestry colleges. At present, it has
a large number of agricultural and forestry
universities, teachers and students. Second,
although the scale of higher education in
agricultural and forestry universities in China is
large, there are many problems in its development.
The third is the rapid development of China's
agriculture. At present, there are development
trends in intelligentization, and ecology in
agricultural development. The fourth, the social
functions of agricultural and forestry colleges and
universities can better promote the development
of the national peasant industry, which can also
promote the development of colleges and
universities. The exertion of social functions in
agricultural and forestry colleges and universities
should fully consider the relationship between
colleges and major stakeholders such as govern&
ments, farmers, enterprises and scientific research
institutions.
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GENESIS OF THE CONCEPT OF "TRANSPORT LOGISTICS"

У статті розглянуто генезис поняття "транспортна" логістика.
Транспортна логістика — це комплексне і взаємопов'язане вирішення завдань, пов'язаних з організацією переN

везення (переміщення) вантажів, пасажирів і багажу, найбільш раціональна схема переміщення вантажів від вантаN
жовідправника до вантажоодержувача з використанням одного або декількох видів транспорту.

Транспортна логістика — це система по організації доставки, а саме по переміщенню будьNяких матеріальних
предметів, речовин тощо, з однієї точки в іншу за оптимальним маршрутом. Мета транспортної логістики полягає в
тому, щоб забезпечити перебування товарної продукції в конкретному місці в конкретний час за рахунок переміщенN
ня її між ділянками і учасниками логістичного ланцюга.

Великий вплив на сучасну логістику надають процеси глобалізації та інтернаціоналізації. І в свою чергу саме
розвиток і вдосконалення логістики робить можливим розширення процесів глобалізації. Мета транспортної логістики
як техніки перевезень полягає в наданні споживачеві транспортних послуг потрібних транспортних засобів, у
потрібній кількості для перевезення певних транспортних партій вантажів, у потрібне місце, в потрібний час, у поN
трібному стані і перевезення потрібної кількості певних вантажів в потрібному напрямку, за потрібним графіком
або розкладом, з виконанням всіх вимог безпеки руху та збереження вантажів і з виконанням всього цього за прийN
нятною для користувача ціною. Перспективи розвитку транспортної логістики полягають в оптимізації системи управN
ління швидкості і якості в діяльності транспортних компаній.

The article deals with the main stages of genesis of the concept of "transport logistics". The concept of "transport
logistics" is closely related to the concept of "logistics".

Transport logistics is a complex and interconnected solution of problems associated with the organization of
transportation (movement) of goods, passengers and baggage, the most rational scheme for moving goods from the
consignor to the consignee using one or more modes of transport. Transport logistics is a system for organizing delivery,
namely for moving any material objects, substances, etc. from one point to another along the optimal route. The purpose
of transport logistics is to ensure that marketable products are in a specific place at a specific time by moving them
between sites and participants in the logistics chain.

The processes of globalization and internationalization have a great influence on modern logistics. And, in turn, it is
the development and improvement of logistics that makes it possible to expand the processes of globalization. The purpose
of transport logistics as a transportation technique is to provide the consumer with transport services with the necessary
vehicles, in the right amount for the transportation of certain transport consignments, to the right place, at the right
time, in the right state and transporting the right amount of certain goods in the right direction, on the right schedule or
a schedule, with the fulfillment of all traffic safety and cargo safety requirements and with the implementation of all this
at an acceptable price for the user. In general, transport logistics means the scientific organization of the management of
flows of goods and passengers, vehicles and loading and unloading operations related to transportation, the main and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна логістика стає потужним факто&

ром економічного прогресу не тільки розвине&
них країн, а й країн з перехідною економікою,
в тому числі України, що робить перші кроки в
організації логістичної інфраструктури та
створює свої національні технології реалізації
логістичних ланцюгів поставок. Логістика є
специфічною областю знання і людської діяль&
ності, в якій ніколи не буває перерв або зупи&
нок. Дослідження аспектів розвитку транспор&
тної логістики дає розуміння перспектив у її
подальшому функціонуванні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальні проблеми формування транспор&

тно&логістичних систем глибоко проаналізо&
вані багатьма зарубіжними вченими, серед яких
Д. Бауерсокс, Д. Клосс, Д. Ламберт, С. Ленглі,
К. Мельцер, І. Шнайдер та ін. Концептуальні за&
сади функціонування і розвитку транспортних
та логістичних систем, транспортних, інтермо&
дальних коридорів та інфраструктури, а також
розвиток транзитного потенціалу країни до&
сліджують М. Данько, В. Зубенко, Т. Маселко,
А. Новікова, С. Панченко, К. Савченко, Т. Си&
рийчик, С.Співаковський, О. Суворова, І. Ток&
макова, С.Шевченко та інші.

МЕТОЮ  СТАТТІ
Метою  статті є  дослідження генези понят&

тя "транспортна логістика".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Вперше термін "logistike" був ужитий в трак&
татах по військовому мистецтву візантійсько&
го імператора Лева VI (865— 912 р.) [2, c. 59].
Тому поняття "логістика" перестало бути яки&
мось нововведенням, породженим ринковими
процесами і глобалізацією. Основою терміна
"логістика", на думку сучасних авторів, стали

intermediary forwarding activities, both within the transport industry and in cooperation with related companies. operate
in the chain of movement of goods on the basis of the principles of systematization, coordination and economic
compromises. Prospects for the development of transport logistics are to optimize the speed and quality control system
in the activities of transport companies.

Ключові слова: транспортна логістика, логістика, транспортна інфраструктура, коорB
динація транспортного сполучення.

Key words: transport logistics, logistics, transport infrastructure, coordination of transport
connection.

деякі грецькі слова: logos — слово, знання, ра&
хунок; logiamos — калькуляція, підрахунок;
logistes — лічильник, обліковець; logistikon —
розум; logistike — наука про рахунки і кальку&
ляції [2, c. 63].

Вважається, що сучасне значення терміна
"логістика" походить з мілітарної (військової)
сфери, де з давніх часів логістика функціону&
вала як теорія і практика господарювання
військових підрозділів і інших видів тилової
діяльності щодо забезпечення успішного про&
ведення військових операцій.

Однак найбільш значні досягнення в цій га&
лузі втілилися в передових формах сучасного
бізнесу і державного управління. Одна з пер&
ших проб визначення поняття "логістика" для
умов громадської діяльності відноситься до
1948 року і належить американському марке&
тинговому товариству Amerikan Association
Marketing (AAM): "логістика є рух і оперуван&
ня продуктами з місць виробництва до місць їх
споживання" [1, c.41].

Ринкова економіка визнала практичне зна&
чення і глобальну сутність інтегрованого логі&
стичного підходу в середині 1950&х рр. завдяки
американським економістам і менеджерам.
Надалі для позначення предмета вивчення цьо&
го явища використовувалися різні терміни:

— бізнес&логістика;
— розподіл матеріальних потоків;
— управління матеріальними потоками;
— матеріально&технічне постачання;
— управління розподілом;
— маркетингова логістика;
— управління матеріальними потоками "на

вході" (внутрішня логістика);
— загальний розподіл.
Основні уявлення дослідників в галузі ло&

гістики про зміст даного поняття наведені в
таблиці 1.

На деякому етапі вивчення логістики були
вироблені визначення як науки, так і виду прак&
тичної діяльності. Логістика (в широкому
сенсі) — це наука про управління матеріальни&
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ми потоками, потоками послуг і супутніми їм
потоками в мікро&, мезо& або макроекономічній
системі для реалізації поставлених цілей з
оптимальними витратами ресурсів [1, c. 59].

Логістика (у вузькому сенсі — з позицій
бізнесу) — це інтегральний інструмент ме&
неджменту, що сприяє досягненню страте&
гічних, тактичних або оперативних цілей
організації бізнесу з оптимальними витрата&
ми ресурсів.

І з цих визначень розуміємо, що поки
немає чітко сформованого поняття "логісти&
ка". В результаті в спеціальній літературі зу&
стрічаються такі визначення, як логістика ви&
робничих процесів, інформаційна логістика,
логістика складування, транспортна логісти&
ка, комерційна логістика, логістика запасів,
заготівельна і виробнича логістика, логісти&
ка сервісного обслуговування, торгова логіс&
тика та ін.

Існують різноманітні види логістики (logis&
tics): постачання, поставок, запасів (supply),
виробництва (manufacturing, production), об&
слуговування (maintenance), розподілу, збуту
(distribution, sale), комерційна, торгова (com&
mercial, trading), транспортна, перевізна (trans&
port, traffic) [3, c. 151].

Структурно транспортна логістика скла&
дається з логістики транспортного процесу і
логістики транспортно&експедиційного об&
слуговування. Логістика транспортного про&
цесу пов'язана з перевезенням вантажу від
постачальника до одержувача, тобто з про&
сторовим і тимчасовим переміщенням. Логі&
стика експедиційного обслуговування вклю&
чає основну діяльність і посередницьке об&
слуговування і пов'язана головним чином з

часом перебування товару в різних кана&
лах вантажопотоків.

Логістика транспортного процесу вклю&
чає оптимальне керування транспортними
потоками, під якими мається на увазі не
тільки управління рухом навантажених і по&
рожніх транспортних засобів, а й управлін&
ня різного роду організаційними і техноло&
гічними процесами, як&от: концентрація ван&
тажопотоків, план формування поїздів,
взаємодія різних видів транспорту в вузлах
і ін. [5, c. 91].

Логістика транспортного процесу охоп&
лює і управління вантажно&розвантажу&
вальними операціями, що відносяться до пе&
ревізної діяльності, яке включає в себе прий&
няття оптимальних рішень щодо наванта&
ження і розвантаження вантажів у від&
правників і одержувачів, управління пере&

валкою вантажів з одного виду транспорту на
інший на залізничних станціях і складах, у пор&
тах і терміналах, розташованих на шляху пря&
мування транспортних потоків. У сферу управ&
ління вантажно&розвантажувальними операц&
іями входять рішення і по перестановці вагонів
з однієї колії на іншу на прикордонних пере&
ходах, зважування навантажених вагонів та
автомобілів.

Отже, в загальному сенсі під транспортною
логістикою розуміється наукова організація
управління потоками вантажів і пасажирів,
транспортних засобів і вантажно&розванта&
жувальними операціями, пов'язаними з пере&
везеннями, основною і посередницькою екс&
педиційною діяльністю, як всередині самої
транспортної галузі,  так і  у взаємодії з
підприємствами&суміжниками, що функціону&
ють в ланцюзі руху товарів на основі принципів
системності, координації та економічних ком&
промісів.

Західні вчені, які займаються дослідженням
управління рухом товарів, заснованого не на
логістичних принципах, вважають, що мета
компаній отримати максимальний прибуток,
призводить до зіткнення інтересів між учасни&
ками доставки товарів і неможливості вийти на
загальний оптимальний результат. Управління
ж потоками на принципах логістики хоча і доз&
воляє отримати синергетичний ефект системи
учасників руху товару, але не дає можливості
оптимізувати потоки на макрорівні [5, c. 94].

На їхню думку, оптимізація транспортних
потоків на національному рівні досяжна лише
в країнах з централізованою економікою, де
управлінські рішення приймаються на самому
верху. В іншому разі направлення і структура

Таблиця 1. Еволюція визначення логістики
в наукових джерелах

Джерело: складено автором на основі [1].

Автор Визначення 
Р. Баллоу Логістика як планування, організація і контролінг 

переміщення товару від виробника до продавця 
П. Трауман Система прийняття рішень в області планування 

управління і контролю переміщення товарів від 
виробника до продавця і пов'язані з ними 
переміщення інформації 

Й. Круліш-Ранда Інтегрована функція маркетингу, що виражається в 
формуванні, управлінні і контролі за переміщення їм 
сировини і товарів від виробника до продавця і 
пов'язаних з цим потоків інформації 

Ж. Пфохл Планування, управління, реалізація і контроль 
операцій, пов'язаних з потоками товарів і інформація 
про них 

Д. Бауерсокс Процес стратегічного управління в області 
переміщення і складування матеріалів і їх реєстрації 

Р. Джунеманн Теорія планування, управління і контролю за 
потоками матеріалів, працівниками, енергією і 
інформацією в системах 
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транспортних потоків будуть відображати
лише похідну від прийнятих рішень на мікро&
рівні.

Таким чином, транспортна логістика, пов'я&
зуючи транспортні і експедиційні операції в
одну специфічну сферу застосування логісти&
ки, з одного боку, ускладнює роботу з вибору
оптимальних рішень, а з іншого боку, збільшує
кількість альтернативних варіантів вибору. Ба&
лансування альтернатив може компенсувати
зростання витрат на одні операції за рахунок
збільшення доходів від виконання інших опе&
рацій, у результаті загалом виграє вся логістич&
на система.

Ще на початку XX ст. англійські економі&
сти Морілл і Гаррісон писали, що торгівля між
двома регіонами матиме місце в тому випадку,
якщо різниця в рівнях регіональних цін вище
величини витрат транспортування між регіона&
ми. Водночас торгівля досягне обсягу, необхід&
ного для зміни цін за допомогою механізму по&
питу і пропозиції, при якому ціни різняться на
величину міжрегіональних витрат перевезення.
Прихильником теорії рівноваги вважається і
сучасний американський вчений Ч. Стел, який
надавав великого значення транспортним вит&
ратам у зовнішній торгівлі [4, c. 173].

Маючи на увазі модель попиту і пропозиції,
він вважав, що торгівля між двома країнами
тоді стає доцільною, коли різниця в цінах на
товар перевищить транспортні витрати. Це не
єдина точка зору західної науки на потокові
процеси. В середині минулого століття шведсь&
кий вчений Б. Олін у своїй праці "Міжрегіональ&
на і міжнародна торгівля" відзначав, що систе&
ма ціноутворення вищеназваних англійських
економістів не є детермінантою, а тільки лише
результатом розвитку виробничої спеціалізації
регіонів і зростання зовнішньої торгівлі. Але ця
концепція шведського вченого не була підтвер&
джена на практиці.

Таким чином, грунтуючись на теорії рівно&
ваги, можна стверджувати, що корисність про&
стору досягається за рахунок розширення рин&
ку збуту товарів, що вивозяться в райони, де їх
не виробляють, або виробляють, але гіршої
якості, або ж аналогічної якості, але за вищою
ціною. В таких районах товари можуть бути
продані лише в тому випадку, якщо будуть
оплачені витрати не тільки на виробництво то&
вару, а й на його доставку [4, c. 178].

Іншими словами, корисність простору, тоб&
то можливість продажу товару на іншому рин&
ку, залежить від різниці цін в регіонах, але за
умови, якщо ця різниця перевищить витрати на
перевезення. Тому в такому випадку дуже важ&

ливо встановити оптимальну взаємодію між
продавцем і дистриб'ютором. Продавець з ме&
тою отримання прибутку виявляє можливість
продажу товару за цінами виробництва і до&
ставки, а дистриб'ютор оцінює витрати на
доставку, що включають витрати на транспор&
тування, зберігання та інші експедиторські опе&
рації.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищевикладене, розуміємо,

що поняття "транспортна логістика" тісно по&
в'язане з поняттям "логістика". Оскільки до сих
пір не має однієї думки з приводу трактування
поняття "логістика", відповідно маємо безліч
тлумачень поняття "транспортна логістика".
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