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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  

ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Грипіч О.В.  

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

Грипіч О.В. 

старший науковий співробітник, ДННУ «Академія фінансового управління» 

Міністерства фінансів України 

В умовах нестабільності стратегічне управління має стати основою і 

одночасно інструментом убезпечення національної економіки України в 

соціальній сфері.  

У науковій літературі зустрічаються різноманітні підходи до визначення 

сутності поняття «стратегічне управління», найбільш відомими з яких є розгляд 

стратегічного управління як управлінської діяльності, яка пов’язана з 

постановкою довгострокової мети та завдань (І. Ансофф, А.Т. Зуб, А.А. Томсон 

і А.Дж. Стрікленд, О.С. Віханський) та як процес, що складається з вибору дій 

для досягнення довгострокових цілей під впливом внутрішнього та 

зовнішнього середовища (Т.В. Гавриленко, М.М. Смірнов).  

Теорія стратегічного управління базується на загальних методологічних 

підходах до управління: системному, функціональному, ситуаційному, 

процесному та інших [2]. 

Системний підхід передбачає розгляд убезпечення національної 

економіки в соціальній сфері як цілісної системи. Стратегічне управління 

соціальною безпекою здійснюється в економічних системах глобального, 

національного, регіонального рівнях, а також на рівні окремих підприємств і 
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особистості, включає в себе елементи як внутрішнього, так і зовнішнього 

середовища. 

Функціональний підхід характеризується вертикальною ієрархічною 

структурою, за якої окремі органи управління (міністерства, департаменти, 

місцеві органи влади тощо) виокремлюються за ознакою виконання ними 

певних функцій у сфері забезпечення соціальної безпеки. 

Ситуаційний підхід ґрунтується на гнучкому управлінні соціальною 

безпекою під впливом зовнішніх та внутрішніх загроз. Відмінністю 

ситуаційного підходу є визначення переліку загроз соціальній безпеці, 

встановлення їх пріоритетності, сили впливу, прогнозування наслідків і 

розробка заходів щодо нейтралізації їх негативного впливу. 

Стратегічне управління як процес можна представити в послідовності 

декількох етапів: визначення місії організації; стратегічний аналіз зовнішнього 

та внутрішнього середовища організації; прогнозування параметрів розвитку; 

розробка цілей; формування й вибір стратегій; реалізація стратегій; контроль, 

корегування й регулювання [2]. 

Ґрунтуючись на результатах узагальнення думок вчених до визначення 

сутності поняття «стратегічне управління» та методологічних підходів до 

стратегічного управління, пропонується послідовність формування 

стратегічних напрямів забезпечення соціальної безпеки країни, яка складається 

з семи етапів: визначення мети, функцій, принципів стратегічного управління 

соціальною безпекою країни; стратегічний аналіз зовнішніх та внутрішніх 

загроз соціальній безпеці країни та встановлення їх пріоритетності; інтегральне 

оцінювання рівня соціальної безпеки країни; сценарне моделювання і 

прогнозування забезпечення соціальної безпеки країни; формування 

стратегічних напрямів забезпечення соціальної безпеки країни; розробка 

заходів щодо забезпечення соціальної безпеки країни; моніторинг і контроль 

дієвості забезпечення соціальної безпеки країни.  
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Дубас Ю.В.  

КОНВЕРГЕНЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТІВ В 

НЕОІНСТИТУЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ 

 

Дубас Юрій Володимирович 

ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України" 

 

Попри всі зусилля національних урядів та наднаціональних організацій 

неефективні інститути в країнах, що розвиваються, демонструють значну 

стійкість до зовнішнього впливу. Значний пласт сучасних інституційних 

досліджень розкриває факт, що така інерційність інститутів є закономірним 

результатом особливостей поведінкового і політичного механізму 

трансформації інститутів. 

Існують численні моделі, які пояснюють стійкість інститутів тими чи 

іншими особливостями процесу інституційних змін, включаючи інтерес 

існуючих гравців до усталення поточного розподілу влади і в майбутньому [1], 

невизначеністю процесу розподілу результатів інституційних змін [8], 

неспроможністю політичної системи до обмеження ресурсних інтересів 

окремих груп [5]. Здебільшого інститути в цих моделях вважають екзогенними, 

заданими історично — політичний процес сприяє консервації будь-яких 

інституційних систем незалежно від їх структури і форми. 

В той же час наявні окремі категорії моделей, які розглядають інститути 

як ендогенний чинник і визначають, що конкретний перелік і форма інститутів 

відображають об’єктивні чинники функціонування суспільства. В цих моделях 

деякі інституційні системи можуть характеризуватися значною стабільністю як 

такі, які більш оптимально і стійко відповідають об’єктивним умовам, а інші 

виявляються надзвичайно нестабільними.  

Одним з ключових підходів до ендогенного формування інстиутів є 

модель "пастки насильства" Норта, Вайнгаста та ін., сформульована вперше в 
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[7] і більш формалізована в [6], в якій інститути служать для пошуку такої 

рівноваги між групами з різною політичною силою, яка сприяє мінімізації 

ризику насильницького перевороту в країні.  

Рівновага досягається шляхом перерозподілу доходів і активів в країні 

так, щоб компенсувати можливість розв’язання громадянської війни кожним з 

гравців. Якщо ж рівновага порушується і будь-яка з політичних груп вирішує, 

що її потенційна вигода від перевороту перевищує затрати і ризики на його 

проведення, вона може прийняти рішення здійснити такий переворот і, в разі 

успіху, знищити поточну політичну та інституційну систему.  

Інша категорія ендогенних моделей, представлена низкою досліджень 

Аджемоглу, Єгорова і Соніна [2; 3; 4], розглядає інститути як коаліційну 

рівновагу між окремими гравцями, наділеними політичною владою. В цих 

моделях інституційні трансформації відбуваються послідовно, в вигляді 

ланцюжка переходів між конкретними системами інститутів. Відповідно, 

перехід до більш економічно ефективних інститутів може бути ускладненим, 

оскільки отримувачі рент можуть формувати коаліції для протидії реформам. 

Динаміка інституційного середовища виявляється збіжною: в кінці кінців 

знаходиться такий кінцевий стан, в якому неможлива коаліція, необхідна для 

продовження трансформацій. Втім, в цій категорії моделей можлива і 

множинна рівновага, коли стабілізація може відбутися в різних конкретних 

точках: специфіка історичного процесу і зовнішніх шоків може приводити 

країну в різні кінцеві точки з різним рівнем економічного розвитку. 

Ці дві категорії моделей на перший погляд дають дуже неоднакові 

результати. В той же час якщо припустити, що потенціал насильства в моделі 

Норта, Вайнгаста та ін. виявляється одним з видів політичної влади в розумінні 

моделі Аджемоглу, Єгорова і Соніна, результати застосування цих підходів 

будуть аналогічними. В обох моделях розподіл економічних результатів від 

функціонування стабільної системи інститутів між окремими гравцями повинен 

відображати розподіл політичної влади між ними, інакше порушується умова 
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стабільності. Втім, слід пам’ятати, що дестабілізація і перехід до озброєного 

перевороту є лише одним з можливих сценаріїв інституційної трансформації. 

Аналогічними в обох моделях є і наслідки внутрішньої чи зовнішньої 

нестабільності. Якщо виникає суттєва диспропорція між економічними 

результатами та політичною силою окремих гравців, існуюча інституційна 

система виявляється нестійкою і, відповідно, відбудеться перехід до нової 

системи інститутів, яка усуватиме цей дисбаланс — в одному випадку шляхом 

перевороту, в іншому через формування нової коаліції. 

В результаті узгодження політичних інтересів відбувається формування 

стабільної інституційної системи, яка відображає політичну рівновагу між 

гравцями та їх коаліціями. При цьому можуть формуватися економічно 

неефективні інститути, які в той же час забезпечують інституційну і політичну 

стабільність шляхом перерозподілу доходів на користь найбільш потужних 

політичних гравців — а спроба змінити ці інститути не лише стикатиметься з їх 

протидією, а й дестабілізуватиме ситуацію в країні. 

Таким чином, можна говорити про конвергенцію процесу інституційних 

змін в окремих неоінституційних моделях: з незначними додатковими 

припущеннями вони призводять до однакових результатів на практиці. 
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Medium to large cities together with smaller suburbs towns and villages form 

urban clusters. Such clusters are without a doubt are key factor of regional and local 

economic development and growth [1]. Urbanization is an ongoing process, that is at 

forefront of regional transformation and can impact country economic growth rate, as 

well as play important role in international scale, affecting neighboring countries. 

Urbanization is an important factor in the development of the economy of both the 

city and neighboring suburban areas. As city central cluster develops it can draw 

resources from neighboring areas and have negative long to medium term impact on 

their development, slowing down and even regressing their growth. At the same time 

suburban areas that are directly connected to the city can become part of the city in 

future and become part of its economic growth.  Such affects are seen on levels of 

households and business levels. In terms of city and regional governance such urban 

center to suburban areas relations present large portion of challenges. In general, they 

require the economic development plans to be changed and adopted with long term 

vision. This requires novel approach to how we view city in context of Central 

busines district (CBD), central city zone (Zone 1) and neighboring suburban zones 

(Zone 2 and Zone 3). 

With this conference paper author lays down a foundation for building a robust 

economic model of urban relations between CBD and suburban zones in future. Kyiv 

city was picked as object for our research work. Kyiv city and its suburban areas are 

example of new urban development. The city agglomeration is one of largest in the 
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region and is fastest growing in terms of economic development in Ukraine [2]. 

Author acknowledges that data analysis is limited in scope and does not consider 

growth of certain suburb cities and how this growth happened in recent decade. 

Besides one of key factors when studying urban growth is open land market and 

prices, however currently Ukraine is in stage of transition to such market, so this case 

will be examined in future research work [3]. Kyiv city CBD and three major 

suburban zones, Zone 1, Zone 2 and Zone 3 are presented in Figure 1. Zones were 

arranged based on major busines activity, residential districts, official administrative 

areas division and transportation infrastructure. CBD accumulates large portion of 

Pecherskiy district, parts of Holosievskiy, Podilskiy and Shevchenkivskiy Kyiv city 

districts. Kyiv city with exclusion of CBD is presented as Zone 1. Zone 2 includes 

largest neighing towns, such as Brovary, Irpin, Bucha and Vyshneve. While Zone 3 

consists of towns all of which are within 50 km distance from the CBD.  

Figure.1. Kyiv, urban and suburban areas zones 

Table 1 provides aggregated results of main social and economic data for each 

of four zones [4, 5]. The key socio-economic parameters that we studies are average 
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distance from the Zone to the CBD, average population of the zone as well as number 

of people employed in the zone with average monthly salary per one employee. 

Another important factors for research were land prices, namely, land price, 

commercial and housing real estate prices, as well as office rent price per 1 square 

meter. For living and transportation costs we calculated average monthly household 

income, food expanses and price of 1 liter of gasoline (A-95). The average size of the 

house is 2 adults and is consistent through Kyiv city and suburbs. The population 

column includes % data as calculated based on official Kyiv city population which is 

2909.5 thousand people [2]. 
Table 1. Economics data  

 CBD Zone 1 Zone 2 Zone 3 

Total area, sq. km. 33.66 805.34 1123.6 1545.7 

Distance to CBD, 
km 0 45 31 36 

Population, 
thousands 

253.1  
(11.5% of Kyiv 

population) 

2656.4 
(91.3% of Kyiv 

population) 

343.5 
(8.5% of Kyiv 

population) 

436.1 
(6.7% of Kyiv 

population) 

Average household 
income, $ per 
family per month 1592.5 612.9 375.44 375.44 

Number of people 
employed, 
thousands 470.4 673.7 54.4 38.4 

Average salary per 
one person, $ per 
month 744.15 480.44 494.35 411 

Land price, $ per 
sq. m.  69 35 30 38 

Commercial real 
estate price, $ per 
sq. m. 3085 1200 772 348 

Housing price, $ 
per sq. m. 2316 1641 760 480 

Office rent price, $ 
per sq. m. 65 31 23 23 
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Household 
monthly food 
expenses, $ per 
household 640.5 198.46 167.9 167.9 

Gasoline price, 
UAH per 1 l. 1.05 1 1 0.9 

* prepared based on State Statistics Service of Ukraine data [4,5] 
Based on Table 1 data we can state that CBD is center of busines activity and 

the most expensive zone in the urban agglomeration. Average salary is 65% then in 
the rest of the city and on average 160% higher than in Zone 2 and 3. More people 
are employed in CBD then live in the area. While its area is only 4% of total Kiyv 
city area, which is aprox. 839 square kilometers. Average house monthly food 
expenses in Zones 1, 2 and 3 are close, while CBD are three times higher.  

Author believes that city and regional economic development plans should be 
focused around suburban areas development. In future we will present updated 
version of potential economic development plans for urban and suburban areas, 
taking into account our previous research work [6] and new research results that were 
presented in this research work.  
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Фахова етика всіх учасників авторської групи примушує пропонувати 

слухачам (зазвичай це студенти) і читачам (а серед них багато дуже 

кваліфікованих осіб) якомога більше перевірених фактів і вимірів для 

створення власних висновків і пропозицій. Подальший текст спирається саме 

на факти і призначений для напряму «Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини» у I Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку економічної 

науки і практики». 
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Серед причин нашої дослідницької активності на перше місце ми ставимо 

не майбутній «Давос-2021», а досить помітне скерування нашого Президента В. 

Зеленського і його найближчого оточення на пошуки ефективної стратегії 

поліпшення умов і якості життя всього населення України й хоча б 

задовільного обсягу виконання своїх електоральних і традиційно популістських 

обіцянок. Спершу він був цілковито переконаний у корисності й достатності 

порад свого «молодого оточення» з Українського інституту майбутнього, 

Київської школи економіки та кількох інших українсько-зарубіжних агентств і 

центрів з певними професійними знаннями. Вистачило кількох місяців для 

досягнення переконаності в тому, що на основі цих знань формування стратегії 

розвитку України в швидкозмінних сучасних умовах неможливе, а тому 

необхідно негайно розшукувати в Україні більш «стратегічні» джерела 

інформації. Це й стало безпосередньою причиною великої кількості звернень і 

доручень негайно створити концепції і плани прискореного розвитку... Обсяг 

цих тез робить неможливим перелік звернень Президента разом з назвами 

установ — їх просто надто багато. Вкажемо тільки найважливіше: в 

оприлюднених проектах (як в [1; 2]) надмір тактики, брак стратегії і повне 

«небачення» майбутнього — того, що вже розпочалося на планеті й цілковито 

заполонить її у найближчі роки.  

Нагадування про «Давос-2021» є доцільним через наш острах того, що в 

черговий раз політикум і ЗМІ України оберуть для висловлювань, наукових 

праць, планів і практичних дій не власний розум, а чужі вказівки щодо 

«правильної поведінки» на основі «точних прогнозів майбутнього». Упродовж 

майже півстоліття існування цього економічно-відпочинкового зібрання 

багатіїв з багатьох держав світу кілька разів траплялися інсайти правильних 

передбачень, але вони не були скеровані на наші безпосередні цінності й 

пріоритети, тому й не стали дороговказом до успішного розвитку ні для 

України, ні для багатьох інших держав світу. Недоцільність заглиблення в нову 

книгу організатора «давосів» К. Шваба («COVID-19: Велике 
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перезавантаження» [3]) ми доводити не будемо саме через бажання надати 

читачам «факти для самостійного мислення». Лише дуже коротко вкажемо на 

те, що цей твір використовує явище приходу пандемії COVID-19 для 

пропаганди прискореного руху в роботизований світ з глобальним світовим 

управлінням та фізіологічно удосконаленими людьми. Загальне гасло досить 

чітке: «Повне перезавантаження, бо минулого вже не повернути!» 

Запрошуємо читачів до ознайомлення з тими фактами, що дають нам усім 

змогу самостійно прогнозувати майбутнє. Для взаєморозуміння розпочнемо з 

пояснення кількох понять і термінів «з майбутнього», спільною рисою яких 

буде використання літер «ноо-» на знак семантичного і сутнісного зв’язку з 

усім відомим поняттям «ноосфера», що означає ноосимбіоз популяції людей з 

усім довкіллям, підвищення якості і безпеки життя всього населення планети, 

що поєднає розумне зростання з лікуванням біосфери від усіх накопичених за 

останні століття пошкоджень.  

Слово «ноопрогноз» у назві цих тез означає використання для 

передбачення десятків нових термінів «з майбутнього», які розпочинаються з 

літер «ноо» й лишаються маловідомими навіть у світовому науковому обігу.  

Заглибившись у проблеми екології й аналізуючи світові наукові події, 

перший автор у 2000-му році був вражений появою у величезному потоці 

відкриттів двох екологічно ідеальних нанотехнологій — нанофотокаталізації 

(біологічне обеззараження у процесі традиційного поверхневого поглинання 

світла) і отримання біопластиків за допомогою бактерій, які живляться мало не 

будь-якими органічними відходами. Пройшли роки марних спроб привернути 

до них широку увагу через традиційні наукові публікації. Однак, у 2010 р. 

пощастило винайти привабливий для усіх термін “ноотехнології” разом з 

побажанням розвивати “ноонауки” (читачі знайдуть в Інтернеті основи 

ноознань через пошуки поняття “Нооглосарій” [4; 5]).  

Аж донедавна кількість ноотехнологій зростала дуже повільно. Справжнє 

прискорення ми датуємо 2019-м роком, коли екологічно безпечні технології 
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розпочали відкривати мало не щомісяця, але не цілеспрямовано, а випадково 

під час виконання інших планових досліджень. Хорошим прикладом є недавні 

події в Херсоні, де нооматеріал був отриманий під час пошуків субстрату для 

вирощування грибів [6]).  

Але для «змагання» з футурологами з Давосу-2021 і переконливого 

доведення помилковості їх стратегії тотального локдауну і повного 

«перезавантаження» ми обрали вагомішу ноотехнологію, яку відкрили і 

розпочали використовувати у США [7]. Група інноваторів з молодої приватної 

компанії Nature's Fynd (діє з 2012 р.) вирішила шукати нетрадиційні засоби 

отримання найцінніших для життя людини харчових продуктів, насамперед, 

м’яса. Ще в 2008 році один з її засновників Марк Козубал (Mark Kozubal) 

вивчав екстремофіли (грибки та інші найпростіші), які виживають і 

розмножуються навіть в гейзерах і гарячих джерелах Єллоустоунського 

національного парку (Yellowstone National Park). Він слушно вирішив 

розпочати працювати з ними для прискореного вирощування в особливих 

реакторах з живильними сумішами. Успіх був значним, адже були отримані 

білки з повним комплектом дев’яти незамінних амінокислот, клітковиною та 

вітамінами. З приводу результатів і найближчих перспектив генеральний 

директор Nature's Fynd Томас Джонатас висловився таким чином: «Мікроби 

можуть подвоїти свою біомасу за лічені години, вони неймовірно продуктивні, 

виробляючи відмінний білок, для якого не потрібно садити насіння і збирати 

урожай через півроку. У виробництві білка відбувається революція». 

Та насправді на планеті розпочинається революція не тільки у способах 

отримання мало чим обмеженої кількості білка високої якості, але й у 

практично всіх інших технологіях і засобах життєзабезпечення. 

У цьому місці ми не будемо витрачати час на пояснення усіх приблизно 

30 наявних ноотехнологій, адже для усвідомлення факту переходу людства до 

цілковито нового стану вважаємо достатнім навіть одного надважливого 

відкриття. Організатори й учасники форумів у Давосі вже кілька років 
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переконують усіх у тому, що настав час повної перемоги на Землі «Індустрії 

4.0», яку зазвичай графічно відтворюють рис. 1 чи його клонами.  

 
 

Рис.1. Розрекламована економічними форумами у Давосі модель «Четвертої 

індустріальної революції (Індустрії 4.0)» 
 

Вузькі рамки тез не дають змоги навести приклади того, як прихильники 

Індустрії 4.0 витрачають безліч зусиль для створення людиноподібних роботів з 

метою виконання технологій індустріального виробництва: автоматів-кельнерів 

у кафе і ресторанах, збирачів стиглих фруктів з гілок дерев, «роботів-скотарів» 

для управління коровами, козами чи вівцями на пасовищах. Прихильники 

подібних дій не лінуються погрожувати усім безробіттям і зростанням бідності 

з безперервним залякуванням прискореного надходження «наслідків 

глобального потепління».  

Та врахування появи дуже ефективних реакторів для вирощування м’яса 

на основі розмноження найпростіших чи перетворення стовбурових клітин у 

тонни волокон м’яса (це ще один перспективний варіант ліквідації 

індустріальних аграрних виробництв, що стали шкідливими для біосфери) 

повинно переконати більшість людства у тому, що час цілковито відмовлятися 

від усіх індустріально-промислових явищ — третьої індустріальної революції 

Джеремі Ріфкіна, четвертої індустріальної революції Клауса Шваба 
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(відрізняється від попередньої іменем автора і заміною слова «третя» на 

«четверта»), повного індустріального перезавантаження під впливом COVID-

19, оголошеного головною метою ювілейного «Давосу-21» і т.д. 

Ми втратили чимало часу для вибору найбільш переконливих для читачів 

доказів того, що одночасно з настанням нового тисячоліття людство розпочало 

винаходити екологічно ідеальні засоби свого життєзабезпечення, що одразу 

зробило помилковими всі апокаліптичні передбачення майбутнього, створення 

переліків нещасть, катастроф і тотальних колапсів. Пропонуємо винайдену 

нами схему еволюції людства з моменту прискорення індустріалізації, у даний 

час та у перспективі наступних десятків років (рис. 2). У авторів не все гаразд з 

художніми талантами у програмі Paint, тому зображення «світлого 

майбутнього» доволі примітивне. Це примусило нас компенсувати недоліки 

словами і різними додатковими позначками. Найголовніше те, що світ вже 

входить у нооеру, прискоривши рух в останні два роки. Ось це — цілковито 

незаперечний факт, який колись визнають і організатори «давосів». 
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Рис. 2. Схема всієї еволюції Homo упродовж останніх сторіч з назвами 

суспільств і змінами світоглядних парадигм 
 

Наш шлях до рис. 2 був досить довгий, адже розпочався з дуже простого 

відтворення еволюції людства на основі моделі «трьох цивілізаційних хвиль» 

американського соціолога Е. Тоффлера. Аж до кінця свого життя він був 

переконаний, що його «третя хвиля» найбільша і найголовніша, радіючи тому, 

що нове суспільство отримує все більше і більше назв (ми вказали тільки 

найбільш поширені варіанти). Насправді «третя хвиля» не змінила головні 

засади виробництва і не запропонувала порятунок від екологічного та всіх 

інших можливих колапсів і нещасть. Вона навіть не заслуговує титулу «хвилі». 

Зовсім інша справа — наша пропозиція хвилі №4. Це мало не безмежно 

висока ноохвиля. На рис. 2, як змогли, ми відтворили найголовніші ознаки 

суспільства майбутнього й ті ноовиробництва і ноопроцеси, що гарантовано 

дадуть змогу поєднати розумне збільшення чисельності людства з підвищенням 

якості і безпеки життя кожного мешканця Землі.  
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Радимо звернути увагу на один дуже промовистий факт, відзначений на 

рис. 2. Він полягає у тому, що у 1866 році відомий німецький природознавець 

Е. Геккель пропозицією екології і групи екологічних наук намагався 

попередити людство про небезпеку смертельного забруднення довкілля у разі 

зосередження на малій території гірничих, металургійних, хімічних та усіх 

інших індустріальних виробництв. Згадали про нього та екологію аж через 90 

років після серії страшних катастроф з величезними танкерами і повного 

забруднення Великих Озер у Північній Америці й більшості рік Західної 

Європи. На жаль, навіть зараз людство не дуже переймається загрозою 

екологічного, духовно-інтелектуального та всіх інших колапсів, по-дитячому 

радіючи перспективам добудови Індустрії 4.0.  

Повторюючи життєвий шлях екоідей Е. Геккеля, ми зустрілися у своїх 

спробах поширити інформацію про ноотехнології, ноопроцеси і ноонауки з 

практично повним несприйняттям. Навіть колеги-науковці, які працювали 

поряд і багато разів чули інформацію про рятівний потенціал ноотехнологій, й 

зараз відмовляються використовувати нові знання. Ми не раз зустрічалися з 

повною недовірою і твердженнями про неможливість «чистих екотехнологій».   

Ми сприймаємо це як прояв могутності ефекту Лачинса (явище 

автоматичного несприйняття більшістю людей цілковито нової і несподіваної 

інформації) та кількох інших законів діяльності людського мозку, які все 

успішніше відкривають і вивчають нейромолекулярна біологія, етологія, 

когнітологія та інші. Мріємо про те, що буде сприйнята і поширена нами 

інформація про створення і застосування в освітній сфері України 

поопедагогіки, ноопсихології, нооісторії й інших важливих ноонаук для 

вирішення більшості проблем «гуманітарної сфери України». 

На наш погляд, уявити собі справжнє майбутнє світу та України гранично 

просто, адже для цього достатньо уважно вивчити всю праву частину Рис. 2 та 

перейнятися значенням усього вказаного нами. Ми дуже сподіваємося на те, що 

до «ноозусиль» нашої невеликої наукової групи приєднається багато освітян і 
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науковців різного віку, які повірять у порівняну легкість створення 

ноотехнологій, що потребують не кілометрового приладдя, а інтелекту й 

достатньо мудрого втручання в уже наявні природні процеси. Їх слід обережно 

скерувати на користь людям і на лікування довкілля. 

На закінчення дуже коротко повторимо нашу пропозицію створення 

надійних ноозасобів для ліквідації загроз нових епідемій, пандемій і навіть 

колапсів (ми скерували подання у «відповідні інстанції», але все ще чекаємо на 

їх реакцію). Йдеться про створення на основі наявних і близько-перспективних 

досягнень ноонаук приблизно одного мільярдна «родинних карантинних 

комплектів (РКК)» для забезпечення комфортної ізоляції груп людей на 

тиждень-другий-третій для створення і застосування нових лікарських засобів. 

РКК повинен складатися з автономного джерела електроенергії, засобів 

отримання «розумної» кількості питної води і харчових продуктів, а також 

необхідної кількості ізольованих жител.  

Розпочнемо фінансові підрахунки з останньої позиції. Кращі наявні 

моделі 3D-принтерів виготовляють з поширених речовин (різні види глин, 

пісок, органічні відходи та ін.) «юртоподібні» теплі помешкання з корисною 

площею до 100 м2 за суму приблизно 1000 $. 3D-бетоноукладачі ми вважаємо 

цілковито і безнадійно неперспективними — це представники Індустрії 4.0.  

Посередньої якості побутова електроніка для дистанційного спілкування, 

навчання і багатьох видів праці вже зараз коштує приблизно стільки ж і має 

мале електроспоживання. У разі цілком імовірного удосконалення і масовості 

тиражування ціна очищувачів води разом з обладнанням для виготовлення їжі з 

наявної природної органіки може скласти 7-8 тисяч доларів США. Отже, 

скромність у споживанні дасть змогу обмежити ціну не-енергетичної частини 

РКК сумою 10 000 $.  

Реальна автономність мільярда родин може стати дійсністю тільки у разі 

забезпечення їх міні-електростанціями разом з акумуляторами. Найбільш 

перспективним джерелом струму ми вважаємо нанофотоелементи на основі 
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перовськіту (титанату кальцію СаTiO3), якого для «родинної електростанції» 

необхідно усього кілька грамів (Україна має цю сполуку з величезним 

надлишком). Відкриття і пропозиція цих наноплівок сталися ще у 2013 р. (автор 

— професор з Лозанни М. Грьотцель), але прогрес рішуче загальмований  

продуцентами важких кремнієвих фотоелементів, що прагнуть відшкодувати 

всі амортизаційні та інші витрати, заробивши купу грошей.  

Найсерйознішою перешкодою для мільярда сонячних родинних 

електростанцій є витрати на акумулятори, де необхідно зберігати досить енергії 

на нічні години і навіть дні з дуже малим сонячним освітленням. Іншими 

словами — в ідеалі це приблизно на тиждень родинного споживання на рівні 2-

3 кВт. Якщо «грьотцелівська наноплівка» виявиться недорогою (приблизно 1 

000 $), то акумулятор на 500 кВт/год десять років тому коштував  приблизно 

600 000 $. За даними 2021 року вартість зменшилася у 12-13 разів, тому 

акумулятор вказаної ємності все ще виглядає дуже дорогим — 50 000 $. 

Але є ще одна і значно вагоміша перешкода — надто низький рівень 

світового виробництва літію — поки-що незамінної частини акумуляторів. Для 

виготовлення мільярда пристроїв на 500 кВт/год будуть необхідні «набагато 

численніші мільярди» кілограмів літію та інших речовин. Всепланетне 

виробництво літію поступово зростає, але навіть зараз лишається меншим 100 

млн. кг., тому не хотілося б чекати середини ХХІ ст. для енергетичного 

забезпечення нашого антипандемічного проєкту.  

У даний момент багато десятків тисяч науковців світу сконцентровані не 

тільки на вдосконаленні літієвих акумуляторів, а й виготовленні пристроїв на 

основі значно дешевших і дуже поширених елементів — натрію, магнію і 

багатьох інших. Якщо для автомобільних акумуляторів критично важливими є 

малий розмір і висока стійкість до вібраційних та інших негативних впливів, то 

в стаціонарних побутових «електросховищах» незначні обмеження на об’єм, а 

головне у цьому разі ціна, доступність і надійність. Лишаючись оптимістами, 

ми передбачаємо на 2030 рік вартість «родинного карантинного комплекту» 10 
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000 $ (утім, цілком можливо, що удвічі менше). Для всієї планети — 10 000 

мільярдів $. Цю суму назбирати легко, якщо на п’ятирічку припинити 

фінансування виготовлення безмежно зайвої кількості зброї.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития 

отечественного рынка одноразовой посуды, а также обосновывается 

необходимость проведения различных изменений. Предложена модель 

комплексного управления изменениями предприятия, которая отражает 

взаимосвязь между стратегическими, технологическими и культурными 

изменениями. Автором разработана система показателей для проведения 

кадрового бенчмаркинга, на основе анализа которых будет разрабатываться 

комплекс мероприятий по реализации организационных изменений. 

Ключевые слова: одноразовая посуда, управление изменениями, 

бенчмаркинг. 

Model of integrated change management at factories producing disposable 

tableware 

Abstract. The article discusses the main trends in developing the domestic 

market of disposable tableware, and substantiates the need for various changes. A 

model of integrated change management, reflecting the relationship between 
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strategic, technological and cultural changes, is proposed. The author has developed a 

system of indicators for conducting HR-benchmarking. Based on their analysis, a set 

of measures will be developed to implement organizational changes. 

Keywords: disposable tableware, change management, benchmarking. 

Ежегодно мировой рынок одноразовой посуды увеличивается, несмотря 

на вводимые ограничения и запреты на ее различные типы. В условиях же 

карантинных мер, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции, 

использование одноразовой посуды стало жизненной необходимостью. 

Российский рынок одноразовой продукции следует мировым 

тенденциям. В последние годы наблюдался активный рост, однако в 2019 году 

была отмечена отрицательная динамика, связанная со снижением оборота 

розничной торговли и доходов населения. Так, в 2019 году объем российского 

рынка одноразовой посуды составил порядка 38 млрд. руб., причем более 86% 

пришлось на отечественную продукцию [1]. В то же время был выявлен 

положительный торговый баланс, связанный со снижением импорта 

одноразовой посуды (на 7,1%) при сохранении объемов экспорта продукции. 

Основными драйверами развития рынка одноразовой посуды, 

выявленными в ходе анализа структуры ее потребителей, являются [2]: 

1. Развитие операторов быстрого обслуживания, происходящее на фоне

роста популярности удобных в употреблении и легкодоступных продуктов 

питания. 

2. Приход в регионы крупнейших в мире сетей фастфуда (в частности,

McDonald's, Subway, Burger King, KFC и т.п.). 

3. Усиление требований к защите продуктов питания от воздействия

внешней среды и доступа третьих лиц. 

4. Рост популярности одноразовой посуды из биоразлагаемых

материалов, которые являются экологически безопасными и легко 

утилизируемыми. 
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Сегодня в России тоже озаботились проблемой пластикового загрязнения. 
Согласно Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на 
период до 2030 года, ожидается рост потребления пластиковых изделий на 
душу населения в 2,6 раза по сравнению с 2012 годом, что означает только 
усугубление данной проблемы [3] . 

Для решения указанной проблемы сегодня на различных уровнях активно 
обсуждаются разные варианты сокращения объемов производства и 
использования полимерных изделий и поиска экологически безопасных 
заменителей. На первых позициях в списке продуктов, которые могут быть 
исключены из производства и обращения, находятся одноразовая пластиковая 
посуда и пищевая упаковка из полимеров.  

Анализ технологической цепи производства одноразовой продукции 
показал, что в изготовлении пластиковой продукции задействовано большое 
количество участников, производящих не только сырье, но и оборудование. В 
этой связи возникает острая необходимость в разработке инструментов, 
которые позволят минимизировать потери от реализации концепции отказа от 
пластиковой посуды в России в целях охраны окружающей среды. Одним из 
вариантов выступает активизация инновационной деятельности, направленной 
на переориентацию производства на изготовление экологически безопасной 
продукции. 

Проведенный  анализ публикаций в данной области показал, что 
существующие методы инновационного менеджмента не учитывают специфику 
данной предметной области, что может снижать эффективность реализуемых 
инноваций. Данная ситуация приводит к необходимости решения актуальной 
научной задачи разработки инструментов повышения эффективности 
деятельности предприятий по производству одноразовой посуды, включающих 
модель управления инновационной деятельностью, отличающейся наличием 
подсистем управления изменениями и развития кадрового потенциала, а также 
комплекса мероприятий по сокращению объемов изготовления и использования 
трудноперерабатываемой пластиковой посуды. Решение данной задачи имеет 
существенное значение для развития методов повышения эффективности 
деятельности промышленных предприятий на основе внедрения различных 
инноваций.  
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Вышеприведенные тенденции, в свою очередь, вынуждают предприятия, 

занимающиеся производством одноразовой посуды, фокусироваться на 

дифференциации продукции и повышении ее качества для сохранения и 

расширения клиентской базы. С другой стороны, следует отметить, что, 

несмотря на рост потребительского спроса, конкуренция на этом рынке только 

усиливается, что объясняется низкими входными барьерами и высокой 

удельной ценой транспортировки в себестоимости продукции. В этих условиях 

перед предприятиями возникает острая необходимость в проведении различных 

изменений, которые обеспечат «сохранение через развитие». 

В общем, под изменением понимается переход организации на 

качественно новый уровень развития путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на получение дополнительных конкурентных 

преимуществ, улучшение рыночного положения (например, выход на новые 

рынки), увеличении показателей деятельности, что, в конечном итоге, должно 

выразиться в повышении прибыли.  

На сегодняшний день существует несколько подходов к классификации 

изменений, различающиеся в зависимости от используемого критерия [4]. 

Например, в зависимости от вероятности события, порождающего конкретное 

изменение, выделяют непредвиденные и планомерные. 

В зависимости от области осуществления перемен различают: 

- стратегические изменения, направленные на изменение долгосрочных 

целей развития организации; 

- технологические изменения, нацеленные либо на продукты (например, 

усовершенствование товара), либо на и технологии их изготовления; 

- организационные изменения, направленные на изменение бизнес-

процессов управления (в том числе и организационной структуры); 

- культурные изменения, связанные с переменами в системе ценностей, 

нормах поведения, моделях взаимодействия, целевых установках сотрудников 

организации. 
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Указанные четыре типа изменений, которые могут происходить в 

организации, тесно взаимосвязаны между собой, поскольку перемены в одной 

области прямо или косвенно ведут к изменениям в другой. Например, в случае 

выбора стратегии концентрированного роста, связанной с развитием продукта, 

возникает необходимость в разработке и реализации некоторого 

инновационного проекта.  

В современных социально-экономических условиях все изменения 

могут порождаться как факторами внутренней среды организации, так и 

внешнего окружения [5]. В результате суть управления изменениями сводится к 

детальному анализу технологических и бизнес-процессов организации, оценке 

факторов ее внешнего окружения и проведению необходимых нововведения, 

которые обеспечат согласованную реализацию выбранной стратегии развития, 

что в результате повысит эффективность деятельности в целом. 

На рисунке 1 приведена модель комплексного управления изменениями 

в организации, которые могут порождаться различными факторами ее 

внутренней и внешней среды. На данном рисунке также показаны 

инструменты, которые могут использоваться для проведения изменений: слева 

представлены инструменты, применяемые для обоснования необходимости 

соответствующих изменений, а справа – инструменты их практического 

реализации. 
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Бенчмаркинг:
- функциональный, 
- конкурентный,

- внутренний,
- общий.
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Рис. 1. Модель комплексного управления изменениями в организации 

 

Сегодня широкую популярность получил такой инструмент обоснования 

необходимости проведения организационных изменений, как бенчмаркинг [6] 

[7], который представляет собой новый подход к планированию деятельности 

предприятия на основе поиска, изучения, адаптации и внедрения наилучших 

практик и передовых достижений для совершенствования собственных бизнес-

процессов в целях повышения их эффективности.  

Как показывает опыт, важную роль при проведении организационных 

изменений играет человеческий капитал, поскольку сотрудники  предприятия 

могут не только успешно реализовывать различные проекты, но активно 

сопротивляться переменам по различным причинам.  

В этой связи особое внимание необходимо уделять кадровому 

бенчмаркингу, который на основе результатов анализа различных 
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характеристик человеческого капитала наиболее успешных конкурентов и 

партнеров позволяет выработать рекомендации по реализации 

организационных изменений, в том числе с учетом требований 

профессиональных стандартов к квалификации различных специалистов. 

В таблице 1 предложена система показателей для оценки человеческого 

капитала предприятия, с использованием которых может быть проведен 

кадровый бенчмаркинг [8]. 

Таблица 1 

Система показателей для проведения кадрового бенчмаркинга 
Направление Показатели 

Затраты на 
персонал 

Удельная выручка на одного сотрудника. 
Удельная прибыль на одного сотрудника. 
Удельные инвестиции на одного сотрудника. 
Средняя заработная плата по категориям. 

Структура 
персонала 

Среднесписочное число сотрудников. 
Возрастная и квалификационная структура персонала. 
Доля сотрудников, работающих дистанционно. 
Число позиций, для которых имеется кадровый резерв. 
Коэффициент аутсорсинга. 
Затраты на аутсорсинг. 

Текучесть 
персонала 

Показатель абсентеизма. 
Текучесть персонала. 
Коэффициент увольнений. 
Время заполнения вакансии. 
Среднее число предложений на одну вакансию. 

Развитие персонала Затраты на обучение персонала. 
Среднее количество часов обучения на одного сотрудника. 
Количество сотрудников, проходящих индивидуальное обучение. 

Мотивация 
персонала 

Соотношение постоянной и переменной частей оплаты труда. 
Размер дополнительного «социального пакета» (конкурентные и 
компенсационные льготы). 

Удовлетворенность Степень удовлетворенности сотрудниками различными факторами 
(заработной платой, условиями труда, социальным пакетом и т.п.) 

Оценка работы Доля сотрудников, получающих оценку работу. 
Доля сотрудников, должность которых изменилась по итогам оценки. 
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Как представляется, предложенный подход к управлению изменениями 

на предприятиях по производству одноразовой посуды, основанный на 

последовательном проведении изменений (от стратегии через технологические 

и бизнес-процессы к корпоративной культуре), позволит успешно 

адаптироваться под быстро изменяющиеся условия внешней среды. А 

разработанная система показателей оценки кадрового потенциала, 

предназначенная для проведения кадрового бенчмаркинга, может быть 

практически использована в качестве инструмента для мониторинга 

эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиии 
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Реалізація кластерної політики передбачає комплекс заходів переважно 

непрямого характеру, спрямованих на усунення інституційних та 

інфраструктурних бар'єрів, що виникають на шляху обміну знаннями та ідеями, 

що заважають встановленню взаємодії між різними учасниками кластера.  

Основна особливість, що ускладнює реалізацію абсолютно будь-якої 

кластерної політики, - це суттєві відмінності, що спостерігаються між 

кластерами залежно від їх галузевої приналежності, структури, локального 

середовища, етапу життєвого циклу. Регулювання процесу розвитку кластеру 

необхідно здійснювати, беручи до уваги особливості та рушійні сили 

конкретного об'єкта управління. Кластери необхідно детально аналізувати, а 

накопичення інформації вести в розрізі факторних змінних і показників 

ефективності, які в сукупності дозволяють представити кластер як систему [1]. 

В якості основних цільових параметрів при реалізації поточного 

конкурсного відбору пілотних інноваційних територіальних кластерів прийняті 

наступні групи (блоки) критеріїв: 

• науково-технологічний та освітній потенціал кластеру;

• виробничий потенціал кластеру;

• якість життя та рівень розвитку транспортної, енергетичної, інженерної

та житлової інфраструктури території базування кластеру;

• рівень організаційного розвитку кластеру.
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Під державною підтримкою створення інноваційних кластерів мають на 

увазі: створення правових норм, розробку конкретних форм і методів, взаємодії 

державних структур, економічних агентів і всіх зацікавлених сторін, що 

надають сприяння цьому процесу. 

Підтримка кластеризації інноваційної діяльності має здійснюватися з 

метою: розвитку приватної ініціативи, зростання інтелектуального потенціалу 

регіону; розширення фінансової бази формування місцевого бюджету; 

утримання кваліфікованої робочої сили, підвищення рівня зайнятості та якості 

життя населення; створення умов для забезпечення економічної, технологічної 

та інформаційної безпеки регіону [2]. 

Розвиток національної економіки на основі інновацій включає в себе 

заходи щодо диверсифікації структури підприємництва єврорегіонів, орієнтації 

на виробництво секторів економіки та зростання економічного потенціалу з 

використанням інноваційних методів, зокрема: 

- розробка регіональної секторальної програми економічного розвитку; 

- підтримка участі підприємств у різних міжнародних мережах   

   економічного співробітництва; 

- впровадження програм підтримки інноваційного розвитку та    

   модернізації малих і середніх підприємств. 

Ефективність реалізованої регіональними органами державної влади 

кластерної політики припускає: 

1) своєчасність реакції держави на потреби кластера; 

2) комплексність державної підтримки; 

3) диверсифікація використовуваних механізмів та інструментів за                 

    стадіями життєвого циклу; 

4) випереджальний розвиток інфраструктури; 

5) переважна підтримка ядерних підприємств кластерів. 

Виходячи з аналізу проблем формування та розвитку кластерів, можна 

сформулювати найважливіші стратегічні напрямки діяльності органів 
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виконавчої влади, спрямовані на стимулювання процесів формування та 

розвитку кластерів: створення комунікаційних майданчиків та умов для 

організації процесів узгодження та координації інтересів учасників кластерів; 

формування інституційного середовища, що забезпечує вільний обмін 

інформацією, людьми, капіталами та послугами між учасниками кластерів; 

розробка та реалізація програм розвитку малого та середнього бізнесу, що 

формує економічне середовище забезпечуючих послуг для основних 

підприємств кластерів; сприяння формуванню людського потенціалу, 

адекватного вимогам, що пред'являються до якості персоналу з боку 

підприємств кластеру (підготовка та перепідготовка персоналу, залучення 

кадрів вищої кваліфікації, розвиток системи освіти); підтримання та розвиток 

інфраструктури, необхідної для розвитку кластерів: соціальної, інноваційної, 

виробничої, транспортної, інформаційної; створення нормативно-правового 

середовища, що забезпечує: прозорість конкурентного середовища, стабільність 

і прозорість ринкових, у тому числі майнових відносин, зниження бар'єрів 

входу на ринок, зниження корупційних витрат, дотримання прав власності; 

розвиток інноваційного середовища: підтримка створення венчурних фондів, 

центрів трансферту технологій, бізнес-інкубаторів, інноваційно-технологічних 

центрів, технопарків тощо, стимулювання розвитку малих високотехнологічних 

фірм, поліпшення їх інфраструктурного забезпечення; підтримка інноваційного 

потенціалу фундаментальних і прикладних НДР на базі державних організацій; 

загальне сприяння в комерціалізації НДДКР тощо; фінансова підтримка 

(створення державних інвестиційних компаній, що беруть пайову участь у 

реконверсії кризових та створенні нових підприємств; надання преференцій та 

пільг тощо; сприяння доступу до кредитних ресурсів, надання пільг з 

використання державного майна тощо); презентація кластерів на міжнародному 

та внутрішньому ринках; сприяння інтеграції підприємств кластер них систем у 

загальностранові господарські процеси; запровадження інституту кураторства 

за значущими проектами у складі кластеру; стимулювання процесів інтеграції 
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підприємств кластеру в загальногосподарські процеси. допомогу у здійсненні 

комплексного технічного переозброєння виробництв потенційних кластерів. 

Необхідне адресне стимулювання підприємств кластерів на сучасному 

етапі розвитку економіки з боку регіональних органів влади та управління, яке 

сьогодні практично не здійснюється. Для транскордонних регіонів характерна 

політика формування сприятливого середовища для розвитку кластерів, яка 

передбачає зняття адміністративних бар'єрів, поліпшення бізнес-клімату, 

розвиток інфраструктури. Проведений аналіз дозволив виявити особливості 

розвитку механізмів підтримки та окреслити напрями державного регулювання 

кластеризації [3]. 

Стійкість функціонування кластерів може бути досягнута в рамках 

формування такої системи державних механізмів, яка сприяла б ефективним: 

• формуванню державою організованого простору, що включає створення 

самого кластера, мереж його розвитку, ділового середовища (або інноваційної 

екосистеми); 

• регулюванню шляхом консолідації активності всіх зацікавлених в 

ефективному розвитку кластерів господарюючих суб'єктів території. 

Координація може здійснюватися за рахунок ініціювання нових проектів і 

підтримки ядерних підприємств кластеру, а також застосування різних 

інструментів економічної політики. 

• контролю за досягненням цільових показників розвитку кластерів і 

території, а також ефективним розподілом обмежених ресурсів. 

Контроль за реалізацією кластерної політики забезпечується: 

формуванням системи моніторингу проектів і програм розвитку кластеру, а 

також їх коригування; включенням до макропоказників розвитку регіону 

індикаторів реалізації кластерної політики на території, які дозволять виявити 

загальну залежність розвитку кластеру та регіону; проведенням аналізу 

ефективності взаємодії регіональних органів влади з центральними, у т. ч. 

виявленням тенденцій та перспектив участі регіону в реалізації національних 
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програм, проектів. Система моніторингу повинна пов'язатися з системою 

координації діяльності кластера з боку регіональних органів влади та 

управління [4].  

Адаптивність кластерної політики до трансформацій базових політики, 

концепцій, стратегій і програм визначається її варіативністю, тобто можливістю 

на кожному етапі життєвого циклу кластера вибрати найбільш оптимальні 

варіанти розвитку подій, передбачити розробку інституційних форм і оцінити 

ризики досягнення запланованих результатів.  

Кластерна політика в Україні реалізується, переважно, через створення 

полюсів зростання, покликаних об'єднати бізнес, наукове співтовариство та 

освітні структури для забезпечення прогресивних структурних перетворень в 

економіці території. Локалізація кластерів у депресивних регіонах дозволяє 

державі знизити рівень їх дотаційності та міжрегіональної диференціації. В 

даному випадку кластерна політика полягає у своєчасній і всебічній підтримці 

проектів випереджального розвитку латентних кластерів для максимальної 

стимуляції створення нових виробництв. Відповідно, підтримуючи створення 

та розвиток кластерів, регіональні органи влади та управління зміцнюють 

соціально-економічне становище периферійної території, стимулюють 

економічне зростання, створюють умови для успішного функціонування інших 

суб'єктів господарської діяльності та сприяють підвищенню якості життя 

населення. 
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Попри існуючі економічні та політичні труднощі, Україна досягла 
значного прогресу завдяки постійному впровадженню реформ у таких сферах 
як дерегуляція, державні закупівлі, уніфікація з нормативно-правовою базою та 
процедурами банкрутства ЄС, а також вдосконаленню власної інституційної та 
законодавчої бази політики у сфері малого і середнього підприємництва (МСП) 
та розвитку ключових підприємницьких компетентностей в рамках амбітної 
реформи під назвою Нова українська школа [1]. Починаючи з 2016 р., Україна 
вжила важливих заходів, спрямованих на покращення середовища для розвитку 
малих та середніх підприємств. У травні 2017 р. Кабінет Міністрів затвердив 
першу в Україні Стратегію розвитку МСП на період до 2020 р. У 2018 р. була 
прийнята Стратегія розвитку МСП до 2020 р. та був створений Офіс розвитку 
МСП для надання підтримки Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства в реалізації стратегії та розширенні інфраструктури 
підтримки МСП. 

Метою статті є дослідження аналізу реалізації державної економічної 
політики щодо регулювання та підтримки малого бізнесу в Україні. 

Розглянемо окремі напрями реалізації державного регулювання та 
підтримки малого бізнесу в Україні: 
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• розвиток малих підприємств; 

• забезпечення рівних умов ведення бізнесу; 

• запровадження адаптивного державного управління; 

• доступ до фінансування; 

• підтримка інновацій та еколого-орієнтованої стратегії.  
1) Розвиток малих підприємств проаналізуємо за зміною 

динаміки основних показників за 2016 – 2019 рр. (табл. 1, рис.1): 

• кількості зареєстрованих підприємств;   

• кількості підприємств на 10 тис осіб наявного населення; 

• кількості зайнятих працівників на підприємствах; 

• обсягів витрат на персонал; 

• обсягів реалізації продукції (товарів, послуг); 

• фінансових результатів до оподаткування.  
Таблиця 1 

Розвиток малих підприємств в Україні за 2016 – 2019 рр.1 
Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

кількість 
зареєстрованих 
підприємств, од. 

291154 322920 339374 362328 

кількість підприємств 
на 10 тис осіб наявного 
населення, од. 

68 76 80 86 

кількість зайнятих 
працівників на 
підприємствах, осіб 

1591693 1658941 1640997 1746574 

обсяги витрат на 
персонал, тис грн 

89877177,9 124778215,9 154297097,4 177635986,0 

обсяги реалізації 
продукції (товарів, 
послуг), тис грн 

1177385243,1 1482000737,0 1766150444,0 1839875890,0 

фінансові результати до 
оподаткування, млн грн 

-24151,4 -10724,8 46870,8 103828,5 

 

                                           
1 Примітка. Складено за даними Державного комітету статистики. http://www.ukrstat.gov.ua. 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 1. Динаміка зміни показників розвитку малих підприємств в Україні 

за 2016 – 2019 рр. 

 

Як бачимо з табл. 1. та рис.1. усі показники розвитку малого 

підприємництва мають позитивну динаміку, що свідчить про ефективні 

зрушення у державному регулюванні та підтримці.  

У 2019 р. частка малих підприємств у загальній кількості підприємств 

бізнесу складала 95,2%, в яких було зайнято 27,3% від загальної кількості 

працюючих у бізнесі. Більшість МП в Україні працюють у галузі гуртової та 

роздрібної торгівлі (51,4%), професійної, наукової та технічної діяльності 

промисловості. За 2016 – 2019 рр. кількість МП у сфері інформації та 

телекомунікації зросла у 1,5 рази, у сфері охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги – в 1,4 рази, у сфері надання інших видів послуг – у 1,3 

рази2.    

2) Україна досягла значного прогресу у сфері політики захисту 

конкуренції, а антимонопольне законодавство та механізми його виконання 

                                           
2 Примітка. Розраховано за даними Державного комітету статистики. 
http://www.ukrstat.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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включають більшість основних елементів та практик ефективного режиму. 

Впродовж останніх років антимонопольне законодавство України зазнало 

багатьох позитивних змін. Були збільшені порогові показники для злиття та 

запроваджено місцевий механізм регулювання, розроблено спрощену 

процедуру перевірки та передбачено можливість отримання консультацій в 

АМКУ. У 2016 – 2018 рр. перевірено майже 1200 випадків злиття та проведено 

розслідування справ стосовно картельних домовленостей (понад 400 справ 

впродовж 2017–18 рр.), в результаті яких було накладено штрафи на суму 53 

млн. євро, а також проведено значну кількість правових заходів стосовно 

великої кількості випадків зловживання монопольним становищем [2]. Це є 

корисним для малого бізнесу, оскільки допоможе знизити бар’єри для входу на 

ринки та для конкуренції, створені законодавством та діями органів державної 

влади, що надзвичайно важливо в економічному середовищі, де присутні великі 

державні підприємства. 

Уряд вдосконалив процедури примусового виконання угод відповідно до 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015 – 2020 рр. У 2017 р. було запроваджено спрощену процедуру 

розгляду малих претензій для вирішення суперечок, що випливають з цивільно-

правових угод. На початку 2019 р. у всіх місцевих та апеляційних судах було 

запущено пілотну версію системи електронного судочинства. Упродовж 

періоду 2016 – 2020 рр.  у показниках рейтингу Doing Business із примусового 

виконання угод якість судочинства покращилася з 8/18 до 11,7/18 пунктів. 

Поряд з тим, зараз в Україні відсутня якісна законодавча база адміністративних 

проваджень, яка могла б  забезпечити неупереджений, ретельний та 

справедливий розгляд скарг з боку бізнесу на дії або бездіяльність органів 

державної влади. Серед 1 792 скарг, що надійшли до Ради у 2018 р., 73% скарг 

були отримані від МСП та переважно стосувалися податкових питань [1]. 

Починаючи з 2014 р., Україна досягла незначного, але поступового 

прогресу у показниках Індексу сприйняття корупції Transparency International, 
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піднявшись з позиції 26/100 у 2014 р. на позицію 32/100 у 2018 р., однак досі 

займає низьку 120-у позицію серед 180 країн [3]. У 2019 р. НАЗК створило 

реєстр осіб, включаючи юридичні особи, які скоїли корупційні 

правопорушення. Хоч це важливий крок у напрямку до ефективної боротьби з 

корупцією у приватному секторі, притягнення до відповідальності залишається 

слабкою стороною на тлі загального незадовільного стану боротьби з 

корупцією.  

Доступ підприємств до інформації про започаткування та розвиток 

бізнесу в Україні пропонує програма USAID «Лідерство в економічному 

врядуванні», яка представляє найповніший каталог організацій з підтримки 

бізнесу спеціальному інформаційному порталі для МСП (www.sme.gov.ua), 

розробленому у жовтні 2019 р. спільними зусиллями МРЕТС та ОРМСП.  

3) Україна зробила суттєві кроки у напрямку розвитку інституційної та 

законодавчої бази політики у сфері МСП за 2016 – 2020 рр.. Зокрема, 

затвердження «Стратегії розвитку МСП 2020» та плану заходів створило умови 

для збільшення донорської підтримки. Забезпечення підтримки МСП на даний 

час здійснюється переважно на регіональному рівні та значною мірою залежить 

від донорської підтримки (наприклад, ЄС, USAID, GIZ), у той час як Офіс 

розвитку малого і середнього підприємництва (ОРМСП) та Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (МРЕТС) займаються 

реалізацією регіональних пілотних проєктів, спрямованих на інтеграцію 

регіональних ініціатив у національну стратегію. Координація політики у сфері 

МСП здійснюється через регіональні координаційні ради та міжвідомчу раду, 

створену у квітні 2019 р. [1]. У сфері інтернаціоналізації МСП основним 

стратегічним документом, що регулює створення нормативно-правової бази є 

експортна стратегія України на 2017 – 2021 рр.. 

Оскільки тіньовий сектор в Україні є ще відносно великим (станом на 

2018 р. його частка оцінюється МРЕТС на рівні 32% від ВВП країни) , то можна 

вважати, що комплексна стратегія боротьби з неофіційним працевлаштуванням 
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та тіньовим бізнесом досі відсутня, хоча урядом був затверджений новий 

порядок здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням 

підприємствами законодавства про працю.  

За досліджуваний період Україна досягла певного прогресу у питаннях 

покращення умов роботи МСП, зокрема, завдяки наданню послуг електронного 

урядування, розподілу ліцензій на здійснення певних видів діяльності та 

спрощенню системи адміністрування податків. Започаткування власного 

бізнесу в Україні стало легшим у порівнянні з результатом країни за цим 

показником у рейтингу Світового Банку Doing Business у 2016 р. Кількість 

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скоротилася із 56 

до 33, а кількість видів діяльності, що вимагають дозволу, скоротилася із 143 до 

85. Поряд з тим, адміністрування податків загалом залишається доволі 

складним. Відповідно до рейтингу Doing Business за 2019 р., кількість 

обов’язкових податкових платежів на рік є низькою (5), однак кількість годин, 

необхідних для виконання процедур адміністрування податків, залишається 

значною (328), набагато вищою за середню кількість у регіоні (220) [2].  

4) Заходи на підтримку доступу МСП до фінансування переважно 

представлені програмами МФО або регіональними ініціативами. Регіональні 

програми переважно пропонують субсидії або гарантії відсоткових ставок для 

підтримки МСП або їх підкатегорій, наприклад, дрібних фермерів. Існує план зі 

створення національної системи гарантування кредитів, однак чіткий проєкт та 

часові рамки досі невідомі. У 2018 та 2019 рр. уряд запустив декілька 

механізмів фінансової підтримки для окремих підприємств та потреб. Одним з 

них є створення Фонду підтримки винаходів Мінекономіки з бюджетом у 

розмірі 100 млн. грн. Метою фонду є підтримка розробки та комерціалізації 

винаходів. У липні 2019 р. уряд також створив новий Фонд розвитку інновацій. 

Бюджет фонду становить 400 млн. грн, а його структура відповідає структурі 

грантової програми для підтримки стартапів [4]. 
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5) Основна підтримка МСП щодо впровадження інновацій надається на

локальному рівні. Починаючи з 2018 р., після прийняття національних програм 

промислового розвитку та інших стратегічних документів, Україна сприяє 

розвитку інновацій у галузях економіки з високим потенціалом шляхом 

трансферу наукових інновацій, створення промислових кластерів у 

високотехнологічних галузях та створення ефективних екосистем 

технологічних парків, наукових та промислових кластерів. Таким чином, 

станом на 2019 рік, широко розвинена інфраструктура підтримки МСП 

охоплює 329 бізнес-центри, 62 бізнес-інкубатори, 79 технологічно/наукових 

парків та промислових кластерів, зокрема, 20 національних кластерів [2]. 

У 2018 р. Україна запровадила новий механізм фінансування досліджень 

на конкурентній основі під керівництвом Національного фонду досліджень, 

який проводить відбір та підтримує науково-дослідну роботу українських 

науковців та станом на 2019 р. має у власному розпорядженні бюджет у розмірі 

9 млн. грн [2]. Загалом, за досліджуваний період Україна продемонструвала 

хороший прогрес у плані політики у сфері інновацій. 

Отже, аналіз основних напрямів реалізації державного регулювання та 

підтримки малого бізнесу доводить про позитивні зрушення за досліджуваний 

період 2016 – 2020 рр., що підтверджується динамікою показників України в 

Індексі політики у сфері МСП за 2016 – 2020 рр. (табл.2) 
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Таблиця 2 

 Показники України в Індексі політики у сфері МСП, 

2020 р. у порівнянні з 2016 р. [25] 

Напрямок 2016 р. 2020 р. Відхилення 
Інституційна та законодавча база 2,45 3,5 +1,05
Умови діяльності 3,81 3,55 -0,26
Банкрутство та другий шанс 2,05 2,56 +0,51
Навчання підприємництву /  
підприємництво серед жінок 

2,25 3,98 +1,73

Навики МСП 2,56 3,19 +0,63
Доступ до фінансування 3,22 3,31 +0,09
Державні закупівлі 2,73 3,17 +0,44
Стандарти і технічні норми 4,34 3,55 -0,79
Інтернаціоналізація 1,63 2,64 +1,01
Послуги з розвитку бізнесу 1,84 2,90 +1,06
Політика у сфері інноваційної діяльності 1,86 2,28 +0,42
Еколого-орієнтована економіка 1,22 2,54 +1,32

Як бачимо з таблиці 2 всі показники України в Індексі політики у сфері 

МСП у 2020 р., порівняно з 2016 р. зросли, окрім двох – створення державою 

сприятливих умов для діяльності малого бізнесу на 0,26 п. та регулювання 

державою стандартів і технічних норм на 0,79 п.  

Отже, результати проведеного аналізу реалізації державної економічної 

політики щодо регулювання та підтримки малого бізнесу в Україні за 

2016 – 2019 рр. доводять про:  

а) ефективні зрушення у розвитку малого підприємництва, оскільки 

зросла кількість зареєстрованих малих підприємств на 24,4%; кількість 

зайнятих працівників – на 9,7%; обсяги витрат на персонал – у 2 рази; обсяги 

реалізації продукції – у 1,6 рази; фінансові результати підвищилися у 5,3 рази. 

б) недостатнє забезпечення рівних умов ведення бізнесу, оскільки 

показник України «умови бізнесу» в Індексі політики у сфері МСП зменшився 

на 0,26 п., хоча показник «державні закупівлі» зріс на 0,44 п.;   
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в) значні досягнення у запровадженні адаптивного державного 

управління, оскільки показник України «інституційна та законодавча база» в 

Індексі політики у сфері МСП зріс на 1,05 п., показник «послуги з розвитку 

бізнесу» – на 1,06 п.; 

г) недостатній доступ до фінансування суб’єктів малого підприємництва; 

д) зростаючу підтримку з боку держави інновацій та еколого-орієнтованої 

стратегії для малого бізнесу.  
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Пилипчук И.В.  

МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Пилипчук Ирина Викторовна 

магистр экономических наук старший преподаватель кафедры философии и 

экономики юридического факультета Брестского государственного 

университета А.С.Пушкина 

В последние годы значительно увеличился интерес к вопросам 

обеспеченности населения рациональным питанием с позиций его медицинской 

обоснованности, доступности по цене в конкретном государстве и по 

отдельным группам людей (по возрасту, по выполняемой работе, по видам 

заболеваний и т.д.). Главным элементом является рассмотрение различных 

моделей для поддержки принятия управленческих решений в различных 

областях науки и производства, так как для их выработки нужно привлекать 

специалистов разных профилей: медиков, биологов, математиков, биофизиков, 

политологов и ещё ряд других. Например, в Беларуси в соответствии с 

Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики 

Беларусь до 2030 года поручено следить за ходом её выполнения Национальной 

Академии наук [1], в Российской Федерации также издан Указ Президента 

Российской Федерации «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» [2]. Представляют интерес публикации и 

исследования современных ученых и аналитиков о статистике потребления 

продуктов питания килограммов в год на душу в странах мира и России. 

Однако в этих и других публикациях нет описаний методов, позволяющих 
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сделать комплексную оценку объектов или процессов одним числом. С 

помощью метода радарных диаграмм такую задачу можно решить.  

Продемонстрируем механизм комплексной оценки для выработки 

решения в области управления продовольственной безопасностью на уровне 

межгосударственного сотрудничества, в частности, для стран Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Евразийский экономический союз – 

международная организация региональной экономической интеграции, 

обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о 

Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики. Государствами-членами Евразийского экономического союза 

являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика и Российская Федерация.  

Для оценки уровня продовольственной безопасности страны могут 

использоваться различные методы. Наиболее наглядным и эффективным 

является сравнение уровня и темпов развития стран. При анализе 

управленческих процессов в качестве базовых выбираются государства ЕАЭС с 

лучшими показателями по производству рассматриваемого продукта на душу 

населения.  

По сущности, радарная диаграмма – это инструмент, который позволяет 

осуществить сравнение между множественными количественными 

переменные. В связи с этим метод удобен для выявления того, какие 

переменные имеют одинаковые значения и существуют ли среди значений этих 

переменных выбросы. Радарные диаграммы также используются, чтобы 

выявить максимальные и минимальные значения переменных в пределах 

набора данных, благодаря чему этот инструмент особенно эффективен для 

отображения результатов различных видов деятельности. 
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В нашем случае будем использовать метод радарных диаграмм для 

оценки продовольственной безопасности государств. 

Для вычисления производства сельхозпродуктов на душу населения в 

странах ЕАЭС необходимы данные о численности их населения и количестве 

полученных ими продуктов питания. В применении метода радарных диаграмм 

проблемным вопросом является оценка важности показателей по весам и чтобы 

упростить эту работу предлагается равновесный вариант для формулы по 

расчёту площади радарной диаграммы Di: 

, 

где  – площадь диаграммы страны ; 

 – количество показателей; 

 – нормированное значение соответствующего показателя. 

Казалось бы, что это простые проблемы, но их решение имеет свои 

нюансы, например, перепись населения в данном году еще не проводилась и 

надо назвать перечень продуктов, иногда из коммерческих соображений 

задерживают публикацию информации до года. Лучше всего для этой цели 

воспользоваться официальными источниками. Численность населения в 

странах ЕАЭС представлена в таблице 1.  
Таблица 1. Численность населения стран ЕАЭС в млн.человек на 1 января 2015 г. 

Страна Численность населения 
1.Армения 3 
2.Беларусь 9,5 
3.Казахстан 17,4 
4.Кыргызстан 5,9 
5.Россия 146,3 

 

Показатели по производству сельхозпродукции берем на основе [4] и 

отображаем их в таблице в компактной форме так: зерно и зернобобовые 
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культуры - 1, мясо скота и птицы в убойном весе - 2, молоко - 3, картофель - 4, 

овощи - 5. 
Таблица 2. Производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС в млн. тонн 

Страна Показатели 
1 2 3 4 5 

1.Армения 0,7 0,2 0,7 0,8 1,1 
2.Беларусь 8,7 1,7 7,0 6,0 1,7 
3.Казахстан 18,7 1,7 5,1 3,5 3,6 
4.Кыргызстан 1,29 0,4 1,5 3,5 1,0 
5.Россия  104,3 13,4 30,7 33,6 16,1 

 

Для построения радарной диаграммы необходимо рассчитать 

нормированные показатели по странам ЕАЭС (см.табл.3). 

 
Таблица 3. Нормированные показатели по странам ЕАЭС 

Страны 
Показатели 

1 2 3 4 5 
1.Армения 0,205 0,356 0,328 0,407 1 
2.Беларусь 0,849 1 1 1 0,507 
3.Казахстан 1 0,514 0,398 0,321 0,585 
4.Кыргызстан 0,292 0,349 0,339 0,381 0,509 
5.Россия 0,664 0,498 0,284 0,364 0,314 

 

Построим радарную диаграмму оценки продовольственной безопасности 

по исследуемым позициям для указанных стран в 2015 году (первый год 

существования ЕАЭС) на основе данных из их отчётов ЕАЭС за 2015 год  и по 

таблице 3. 
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Рис. 1 Радарная диаграмма оценки продовольственной безопасности стран ЕАЭС в 2015 

году 

В основу лучшего варианта по производству продукции на душу 

населения за год получены: 

• по зерну и  зернобобовым культурам – 1073 кг (Казахстан); 

• по мясу скота и птицы в убойном весе – 184,7 кг (Беларусь); 

• по молоку – 741 кг (Беларусь); 

• по картофелю – 631 кг (Беларусь); 

• по овощам – 349,9 кг (Армения). 

Площади Di можно вычислять для каждой страны непосредственно по 

диаграмме Di или по формуле (1), указанной для случая, когда признаки 

равновесны. Оба варианта дают следующие результаты:  

• D1 (Армения) – 0,45;  

• D2 (Беларусь) – 2,32;  

• D3 (Казахстан) – 0,77;  

• D4 (Кыргызстан) – 0,33;  

• D5 (Россия) – 0,43. 

Бросается в глаза большое преимущество Беларуси, по позициям 2,3 и 4. 

Эти продукты можно экспортировать при обеспечении собственного населения 
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и привлекательной стоимости для потребителя с учётом доставки из Беларуси в 

другие страны, т.е. необходимы расчёты стоимости каждого продукта в 

зависимости от места назначения.  

Предлагаемый метод имеет преимущество перед другими, так как 

позволяет легко построить образцовый объект или процесс (в природе его 

может не существовать), так как его представляют лучшие значения 

нормированных признаков из множества объектов, исследуемой совокупности 

объектов. Применительно к государственным программам продовольственной 

безопасности можно для этой цели использовать контрольные показатели 

(например, в Беларуси), где по этим показателям можно построить базовый 

вариант ожидаемого объекта и сделать оценку текущего объекта от базового в 

процентах или долях. Ключевым является однородность объектов (их оценка 

всегда ведётся по полному набору признаков). Исследование радарных 

диаграмм показало, что во многих случаях они дают результаты, близкие в 

смысле рейтинговых оценок к другим моделям (геометрических средних и др.). 

При определении рейтинга объекта можно ограничиться более простой 

моделью радарной диаграммы, когда все углы между радиусами равны (3600/n 

или 2π/n). Использование нейронных сетей после их обучения позволяют сразу 

получить номер объекта в рейтинге. Сеть, описанная в системе Mathcad после 

обучения при одном щелчке сразу выдаёт результат, а при обучении при одном 

щелчке можно получить параметры следующего шага обучения. Качественные 

показатели рекомендуется оценивать в баллах, что позволяет сохранить единую 

методику расчётов. 
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Складність сучасного ринкового середовища, його динамічність, 

невизначеність та важкопрогнозований характер, нові виклики та загрози 

зумовлюють необхідність розвитку та вдосконалення традиційних інструментів 

менеджменту, застосування сучасних інноваційних підходів та створення нової 

ідеології управління. На думку професора Вітлінського В. В. «… це потребує 

залучення відповідного економіко-математичного інструментарію, зокрема, 

топології, функціонального аналізу, теорії нечітких (розпливчастих) множин, а 

також відповідних інформаційних технологій, що дало б змогу із загальних 

концептуальних позицій здійснити опис як кількісно, так і якісно поданої 

інформації щодо об’єктів і процесів, ураховуючи семантичні модальності 

інформаційних одиниць, нечіткість даних, мультиплікативний вплив чинників 

невизначеності та конфліктності, синергетичні ефекти, вплив різних видів і 

типів ризику на його інтегральну оцінку, а також суб’єктивного чинника та 

низку інших аспектів, які підвищують адекватність і точність відповідних 

оцінок, прогнозів, планів і рішень» [2, с. 32]. Вищесказане найбільшою мірою 

стосується стратегічного менеджменту, завданням якого є формування 

конкурентних переваг підприємства, розвиток його потенціалу та підтримка 
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стратегічної здатності до виживання й ефективного функціонування в умовах 

нестабільного та турбулентного зовнішнього середовища. Слід зазначити, що 

при застосуванні класичних моделей стратегічного управління (інструментів 

стратегічного аналізу, методів формування місії та стратегічних цілей, розробки 

стратегічних альтернатив, стратегічного вибору, стратегічного контролю) 

найчастіше використовуються детерміновані підходи, які привносять 

визначеність у ситуації, які насправді характеризуються неточністю, 

«розмитістю» та нечіткістю тих чи інших параметрів. Це може слугувати  

причиною серйозних стратегічних помилок, прорахунків і невдач, оскільки 

стратегічне управління найбільшою мірою спрямоване у майбутнє, яке 

характеризується неясністю, невизначеністю та неоднозначністю, має 

непередбачуваний характер. Це значно ускладнює процеси управління 

підприємством, особливо в стратегічному контексті.  

Аналіз сучасного стану публікацій за даною тематикою та наявність 

нагальних невирішених завдань стратегічного менеджменту дає змогу зробити 

висновок про перспективність застосування нечіткого інструментарію, зокрема 

використання логіко-лінгвістичних моделей, для розгляду різних проблем та 

етапів стратегічного процесу. 

Основні положення теорії нечіткої логіки, що базуються на математичній 

теорії нечітких множин, запропоновані американським математиком Лотфі Заде 

у 1965 році в роботі «Fuzzy Sets» та інших його працях [6, 3]. Об’єктивною 

причиною, що призвела до виникнення теорії нечітких множин, була 

необхідність опису процесів, об’єктів, систем в умовах нечіткості. Дуже 

важливим кроком у розвитку «нечіткої» методології була доведена в 1993 році 

професором Університету Південної Каліфорнії Бартом Коско теорема «Fuzzy 

Approximation Theorem» [4]. Згідно з нею будь-яка математична система може 

бути апроксимована системою, побудованою на нечіткій логіці. Вона дала 

потужний поштовх для продовження досліджень у цій царині, а практичні 

досягнення у галузі нечіткої логіки отримали теоретичне обґрунтування. Нині 
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підхід на основі теорії нечітких множин є, по суті справи, альтернативою 

загальноприйнятим кількісним детермінованим методам аналізу систем. Він 

має три основні відмітні риси [1, с. 25]: 

1) замість або на додачу до числових змінних використовуються нечіткі 

величини й так звані «лінгвістичні» змінні; 

2) прості відношення між змінними описуються за допомогою нечітких 

висловлювань; 

3) складні відношення описуються нечіткими алгоритмами. 

У табл. 1 для лінгвістичного оцінювання рівня потенціалу застосування 

інструментарію логіко-лінгвістичного моделювання використана наступна 

п’ятирівнева терм-множина =T {VL, L, M, H, VH}, де VL – дуже низький 

рівень (Very Low), L – низький (Low); М – середній (Medium); Н – високий 

(High); VН – дуже високий (Very High). 

Таблиця 1 

Матриця нечіткого оцінювання потенціалу застосування  
логіко-лінгвістичних моделей у стратегічному управлінні підприємствами 

Процеси стратегічного  управління Лінгвістична оцінка 
Стратегічний аудит макрооточення VH 
Стратегічний аналіз мікрооточення  VH 
Конкурентний аналіз VH 
Стратегічна діагностика внутрішнього середовища H 
Формування стратегічних цілей H 
Формування стратегічних альтернатив H 
Оцінювання стратегічних альтернатив VH 
Впровадження стратегії Н 
Стратегічний контроль VH 

Зазначимо, що логіко-лінгвістичні моделі можуть бути складовими 

експертних систем, систем підтримки прийняття стратегічних рішень 

(наприклад, на основі нечітких інструментів портфельного аналізу, в нечіткому 

конкурентному аналізі, у зовнішньому та внутрішньому стратегічному аудиті, в 

оцінюванні стратегічних альтернатив тощо). Найбільшою мірою тут може 
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використовуватися нечітке логічне виведення (fuzzy inference system) за 

алгоритмом Мамдані [5] (рис. 1) (виконується за нечіткою базою знань, яка 

розробляється на основі фахових експертних міркувань), значення вхідних і 

вихідної  змінних у якому задаються нечіткими множинами. Зазначимо, що 

найбільш відомим програмним продуктом для створення й дослідження систем 

нечіткої логіки є пакет Fuzzy Logic Toolbox багатофункціонального середовища 

MATLAB. 

Вхідні змінні: 

«Точні» дані: 

1E ; 2E ; … ; pE
Інтервальні дані: 

1I ; 2I ; … ; qI  
Лінвістичні оцінки: 

1L ; 2L ; … ; rL  

Фазифікація (fuzzificatin) вхідних змінних: 

«Точних» даних: 

1
~E ; 2

~E ; … ; pE~
Інтервальних даних: 

1
~I ; 2

~I ; … ; qI~
Лінвістичні оцінки: 

1
~L ; 2

~L ; … ; rL~

 

Бази нечітких правил 

Вихідна змінна: Y~

1
~X ; 2

~X ; … ; NX~ , rqpN ++=

Дефазифікація (defuzzificatin) вихідної змінної 
  

Агрегація 
  

Рис. 1. Структура системи нечіткого логічного виведення 

У загальному вигляді база нечітких знань може мати такий вигляд (табл. 2): 
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Таблиця 2 

База нечітких знань 

Номер 
вхідної 

комбінації 

Вхідні змінні 
Ваговий 

коефіцієнт 

Вихідна 
змінна  

Y~  1
~X  2

~X  … NX~  

11 11
1

~a  11
2

~a  … 11~
Na  11w  

1d  12 12
1

~a  12
2

~a  … 12~
Na  12w  

… … … … … … 

11k  11
1

~ ka  11
2

~ ka  … 11~ k
Na  11kw  

21 21
1

~a  21
2

~a  … 21~
Na  21w  

2d  22 22
1

~a  22
2

~a  … 22~
Na  22w  

… … … … … … 

22k  22
1

~ ka  22
2

~ ka  … 22~ k
Na  22kw  

… … … … … … ... 

1m  1
1

~ma  1
2

~ma  … 1~m
Na  1mw  

md  2m  2
1

~ma  2
2

~ma  … 2~m
Na  2mw  

… … … … … … 

mmk  mmka1
~  mmka2

~  … mmk
Na~  mmkw  

 

Нечітку базу знань на основі продукційних правил можна записати як: 

j
jpjp

ii

N

i

k

p
dYwaX

j ~~with~~

11
=→








=∧∨

==
,      

де ∧  – знак нечіткої кон’юнкції, ∨  – знак нечіткої диз’юнкції,  

)~;...;~;~(~
21 NXXXX =  – вектор фазифікованих вхідних змінних, Y~  – вихідна 

змінна; )~...;;~;~(~
21 mdddd =  – вектор значень вихідної змінної;  jpw  – ваговий 

коефіцієнт для p -ї комбінації j -го правила; )~...;;~;~(~
21

jp
N

jpjpjp aaaa =  – вектор 

значень вхідних змінних для p -ї комбінації в j -му правилі. 
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Таким чином, відповідно до рис. 1 побудова систем нечіткого логічного 

виведення припускає виконання ланцюжка дій за певними етапами: 

Етап 1. Ідентифікація входів і виходів системи, тобто визначення вхідних 

та змінних. 

Етап 2. Побудова для кожної із вхідних і вихідних змінних функцій 

належності (процедура приведення до нечіткості – фазифікація). 

Етап 3.  Розробка баз нечітких правил із використанням експертних 

міркувань, суджень та оцінок. 

Етап 4.  Вибір і реалізація алгоритму нечіткого логічного виведення. 

Етап 5. Здійснення процедури навчання (налаштування) системи з метою 

усунення відхилень вихідних змінних від реальних даних. 

Етап 6.  Аналіз процесу управління створеної системи. 

Таким чином, відповідно до проведеного дослідження можна 

стверджувати, що інструменти нечіткого моделювання мають величезний 

потенціал для застосування у багатогранній і складній царині стратегічного 

менеджменту та повинні стати невід’ємною частиною аналітичної роботи 

вищого управлінського персоналу для переходу до нової парадигми 

стратегічного управління підприємства, оскільки вони можуть бути 

використані для вирішення більшості проблем на етапах стратегічного аналізу 

зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства, формування 

та вибору стратегічних альтернатив для реалізації, стратегічного контролю.  
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Організація системи бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання 

передбачає впорядкування технічного, методологічного та організаційного 

напрямів. Різноманітність типів технологічних процесів, видів діяльності, 

асортименту продукції виробничих підприємств та об’єктів і методів обліку 

виробничих витрат зумовлює багатоваріантність облікових рішень. Отже, 

питання формалізації підходів до формування собівартості продукції в 

обліковій політиці підприємства є дуже актуальним. 

Облікова політика є обов’язковим елементом розгляду під час здійснення 

контрольних заходів, як незалежних, так і з боку контролюючих органів. Цей 

документ має містити обґрунтування підходів до визначення собівартості, 
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оскільки, класично, процес калькулювання базується на застосуванні певних 

управлінських суджень. 

Розробка облікової політики – процес творчий і уніфікованої схеми її 

побудови не існує. Щодо відображення складу витрат, то можна сказати, що 

існує кілька підходів [1]: 

- мінімалістичний – зазначаються лише базові питання (загальний

перелік прямих і загальновиробничих витрат та база розподілу останніх); 

- максимальний підхід – структурована деталізація переліку витрат,

процедур документування, зазначення рівнів нормальної потужності, 

нормативів браку тощо; 

- комбінований – в обліковій політиці зазначені лише основні

питання, а детальний опис наводиться в додаткових інструкціях та наказах. 

Загальними моментами стосовно витрат, які мають знайти відображення в 

обліковій політиці підприємства є норми положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку (П(С)БО) 16 «Витрати», а саме – загальний порядок 

формування собівартості продукції. Тобто, підприємство має самостійно 

визначитися з переліком і складом змінних і постійних загальновиробничих 

витрат та базою їх розподілу, а також з переліком і складом статей 

калькулювання виробничої собівартості продукції. 

Оскільки до виробничої собівартості включаються прямі матеріальні 

витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та змінні 

загальновиробничі і постійні розподілені загальновиробничі витрати [2], то при 

формуванні облікової політики варто враховувати норми інших П(С)БО, якими 

передбачений вибір з дозволених альтернатив. 

Обов’язковими складовими облікової політики є: метод оцінки запасів, 

метод нарахування амортизації, облік транспортно-заготівельних витрат, 

порядок створення резерву покриття майбутніх витрат та розподілу 

загальновиробничих витрат. 
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Спираючись на [3, с. 16], коло питань, які формують облікову політику 

підприємства обмежене кількома нормами П(С)БО. У сфері її інтересів не 

знаходяться, наприклад, такі питання, як альтернативні варіанти калькулювання 

собівартості продукції різними методами (визначенням повної собівартості, 

собівартості за прямими витратами методом директ-костингу, розподілу і 

списання непрямих витрат), доцільності чи недоцільності впровадження тих 

або інших варіантів управлінського обліку та контролінгу, використання в 

обліку маржинальних і різного роду умовних розрахункових цін тощо [3]. 

Наведені питання є вельми складними і вимагають застосування управлінських 

суджень. 

На нашу думку, частина витрат суб’єкта господарювання носить 

суб’єктивний характер, тому для упередження зауважень з боку контролюючих 

органів, варто прописувати додаткові інструкції та накази, де відображати 

ухвалені управлінські рішення щодо таких витрат (особливо це стосується 

браку та розподілу заготівельних витрат). 

Дані про витрати використовуються для розробки стратегії, що 

спрямована на створення та реалізацію стійкої конкурентної переваги. 

Облік витрат пов'язаний з детальним моніторингом конкретних 

показників роботи підприємства, що, в свою чергу, вимагає дотримання 

відповідності системи обліку витрат функціонуючій виробничій системі. 

Вивчення існуючих теоретичних та практичних підходів до систем обліку 

витрат дозволяє виокремити три основні взаємопов’язані елементи: облік 

витрат на виробництво, облік виходу готової продукції, калькулювання 

собівартості продукції. Облік витрат на виробництво повинен відображувати 

певний взаємозв’язок способів та прийомів узагальнення витрат за складом, 

змістом, призначенням, місцями виникнення та центрами відповідальності, за 

видами продукції (видами економічної діяльності), а також способів контролю 

за використанням виробничих ресурсів у зіставленні з діючими нормативами та 

запланованою ефективністю. 
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З точки зору витрат підходи до формування облікової політики мають 

максимально враховувати технологічну специфіку галузі (підприємства). Також 

облікова політика і є інформаційним підґрунтям для побудови цінової політики 

та процедур бюджетування, що для виробничого підприємства є вельми 

важливим моментом. Своєчасний, достовірний і повний облік всіх складових 

виробничої собівартості дозволяє ухвалювати обґрунтовані управлінські 

рішення, ефективно управляти витратами і забезпечувати економію 

матеріальних, трудових, енергетичних і фінансових ресурсів суб’єкта 

господарювання. 

Підприємства зі складним технологічним циклом використовують 

групування витрат за економічними елементами і за статтями калькуляції. 

Групування витрат за економічними елементами дозволяє безпосередньо 

пов’язати план за собівартістю з фінансовим планом, зробити прогноз 

податкових витрат. Також узагальнення витрат за певними видами діяльності. 

статтями і елементами є базою для розрахунку суми оборотних коштів суб’єкта 

господарювання, а також є основою для складання його бізнес-планів. 

Групування витрат за статтями калькуляції розкриває цільове призначення 

витрат і пов’язує їх з технологічним процесом, дозволяє визначити під впливом 

яких чинників сформувався даний рівень собівартості і в яких напрямах 

необхідно вести роботу щодо його оптимізації. 

Отже, головною метою облікової політики, як розпорядчого документа є 

узгодження її положень із судженнями управлінського персоналу та фактичним 

порядком формування собівартості виготовленої продукції. 
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Пересипкін Олександр Анатолійович 

студент Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

В галузі виробничого циклу та потенціалу, велика перевага надається 

проведенню якісного фінансового стану підприємств, визначення показників 

стану ефективності використання основних засобів, оцінки ліквідності, 

платоспроможності та стійкості. Також, важливим для фінансового аналізу, це 

надати варіанти вирішення складних питань, щодо пошуку шляхів підвищення 

прибутку та зміцнення фінансової стійкості. [1] 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство закуповую для 

використання в діяльності, з метою отримання вищого прибутку та покращення 

становища підприємства. [2] 

Головним завданням аналізу, щодо наявності, стану та ефективності 

використання основних засобів в виробничій діяльності є наступні складові: 
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- забезпеченість підприємства складом основних засобів для 

виконання діяльності; 

- оцінити стан використання основних засобів та надати 

характеристику становища в даний час; 

- надати аргументи руху основних засобів підприємства та їх 

використання; 

- визначити рівень ефективності використання основних засобів та 

надати висновок, щодо впливу факторів в змінні цих показників; 

- виявити додаткові резерви підвищення фондовіддачі та шляхи 

мобілізації основних засобів, збільшення продукції та прибутку за рахунок 

збільшення основних засобів.[2,5] 

Основним джерелом для аналізу стану та ефективності використання 

основних засобів є форма 1 «Баланс підприємства», форма 2 «Звіт про 

фінансові результати», форма 4 «Звіт про власний капітал», форма 5 «Примітки 

до фінансової звітності» та кількість працюючих котрі задіяні в процесі 

виробництва.[3] 

Технічний стан основних засобів підприємства характеризуються такими 

показниками: 

- коефіцієнт оновлення; 

- коефіцієнт вибуття; 

- коефіцієнт зносу; 

- коефіцієнт придатності; 

- коефіцієнт надходження; 

- коефіцієнт приросту.[1] 

Для характеристики забезпеченості підприємства основними засобами та 

їх стану визначають показники фондоозброєності і технічного озброєння праці 

на початок та кінець року. 

До узагальнюючих показників ефективності використання основних 

засобів відносять: 
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- фондовіддачу; 

- фондомісткість; 

- рентабельність основних засобів; 

- перший комплексний (інтегральний) показник ефективності 

використання основних засобів; 

- другий комплексний (інтегральний) показник ефективності 

використання основних засобів.[6] 

Перший комплексний (інтегральний) показник ефективності 

використання основних засобів визначається шляхом витягнення кореня 

квадратно з добутку показників фондовіддачі та рентабельності за формулою: 

,   (1) 

де  ФЕ’ – перший комплексний (інтегральний) показник ефективності 

використання основних засобів; 

 ФВ – показник фондовіддачі; 

 ФР – показник рентабельності основних засобів. 

Другий комплексний (інтегральний) показник ефективності використання 

основних засобів визначається за формулою: 

,  (2) 

де  ФЕ’’ – другий комплексний (інтегральний) показник ефективності 

використання основних засобів; 

 ФВ – показник фондовіддачі; 

 ФР – показник рентабельності основних засобів; 

 ФТ – рівень ефективності використання основних засобів. 

Використовуючи звітні дані підприємства ТОВ «Світанок», проводимо 

деталізований фінансовий аналіз наявності, стану, руху та ефективності 

використання основних засобів. 
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Таблиця 1. Склад основних засобів підприємства, тис.грн. 

Показники 2017р. 2018р. 2019р. 
2019р. (+,-) до: 2019р. у % до: 

2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 
Основні засоби – всього 
в тому числі: 

9147 13591 13586 +4439 -5 67,33 100,04 

Земельні ділянки 4423 4423 4423 - - - - 
-  питома вага, % 48,35 32,54 32,56 -15,79 +0,02 х х 
Будівлі, споруди та 
передавальні пристрої 

393 1860 2046 +1653 +186 19,21 90,91 

-  питома вага, % 4,3 13,69 15,06 +10,76 +1,37 х х 
Машини та обладнання 4138 7128 6919 +2781 -209 59,81 103,02 
-  питома вага, % 45,24 52,45 50,93 +5,69 -1,52 х х 
Транспортні засоби 143 116 91 -52 -25 157,14 127,47 
-  питома вага, % 1,56 0,85 0,67 -0,89 -0,18 х х 
Інструменти, прилади, 
інвентар 

31 24 17 -14 -7 182,35 141,18 

-  питома вага, % 0,34 0,18 0,13 -0,21 -0,05 х х 
Інші основні засоби 19 40 90 +71 +50 21,11 44,44 
-  питома вага, % 0,21 0,29 0,66 +0,45 -0,37 х х 

 
 Складова частина основних засобів на підприємстві ТОВ «Світанок» є 

невід’ємною частиною функціонування та отримання прибутку. Основні засоби 

в своєму складі, відповідно до форми 5 «Примітки до фінансової звітності» 

мають земельні ділянки в розмірі 4423 тис.грн., будівлі, споруди та 

передавальні пристрої в розмірі 2046 тис.грн., машини та обладнання в розмірі 

6919 тис.грн., транспортні засоби в розмірі 91 тис.грн, інструменти, прилади та 

інвентар в розмірі 17 тис.грн. та інші основні засоби в розмірі 90 тис.грн.. 

Становище підприємства за три роки з 2017 по 2019 рік значно покращилось. 

Підприємство придбало обладнання для виробництво деталей, тим самим 

збільшують прибуток для подальшого розвитку підприємства. Становище 

будівель та передавальних пристроїв збільшилось на 1653 тис.грн. за три роки, 

які залучені в даний час і працюються на повну потужність. 
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Таблиця 2. Рух основних засобів по залишковій вартості підприємства, тис.грн. 
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2017р. 9225 590 878 2 - 9147 - - 
2018р. 9147 3622 1772 - - 13591 - - 
2019р. 13591 1472 266 93 - 13586 - - 

 
Рух основних засобів по залишковій вартості на підприємстві ТОВ 

«Світанок» являє собою вартість засобів без врахування амортизаційних сум, 

що були нараховані протягом певного періоду їх використання. 

У 2017 році залишок на початок року складав 9225 тис.грн., а на кінець 

9147 тис.грн., що на 78 тис.грн.(0,85%). За рахунок придбання у 2018 році, а 

саме обладнання, машини, будівлі, показник збільшився на 4444 тис.грн. та 

склав 13591 тис.грн., що на 48,58% більше. Це є дуже позитивним результатом 

в діяльності підприємства, коли за рахунок нерозподіленого прибутку 

покращується та стабілізується робота підприємства. У 2019 році результат 

діяльності підприємства зменшилось на 5 тис.грн. та склало 13586 тис.грн.. Це є 

тому, що підприємство майже не здійснювало придбання, а в результаті 

амортизації зменшився і результати. Тому для оптимізації процесу діяльності та 

покращення становища підприємства, в першу чергу важливо мати засоби з 

чого отримувати прибуток.[2] 

Для визначення коефіцієнтів, необхідно мати інформацію для аналізу, а 

саме формулу та показники. 
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Таблиця 3. Формули для визначення показників стану та руху основних засобів. 

Найменування показників Формула для розрахунку 

Сума наявних у підприємства 
господарських коштів (Вб) Вб = ф.1 р.1300 (1900) 

Частка основних засобів (Поз) Поз =  

Частка активної частини 
основних засобів (Позач) 

Позач =  

Коефіцієнт зносу основних 
засобів (Кз) 

Кз =  

Коефіцієнт зносу активної 
частини основних засобів (Кзач) 

Кзач =  

Коефіцієнт придатності основних 
засобів (Кп) 

Кп =  

Коефіцієнт придатності активної 
частини основних засобів (Кпач) 

Кпач =  

Коефіцієнт надходження 
основних засобів (Кн) 

Кн =  

Коефіцієнт вибуття основних 
засобів (Кв) 

Кв =  

Коефіцієнт приросту основних 
засобів (Кпроз) 

Кпроз =  

 
На основі поданих формул, та даних зі звітності форми 1 «Баланс» та 

форми 5 «Примітки до фінансової звітності» робимо аналіз показників стану та 

руху основних засобів підприємства. 
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Таблиця 4. Показники стану та руху основних засобів підприємства 

Найменування показників 2017р. 2018р. 2019р. 
2019р.(+,-) до: 

2017р. 2018р. 
Сума наявних у підприємства 
господарських коштів (Вб) 23859 38588 42587 +18728 +3999 

Частка основних засобів (Поз) 38,34 35,22 31,9 -6,44 -3,32 
Частка активної частини 
основних засобів (Позач) 

0,47 0,53 0,52 +0,05 -0,01 

Коефіцієнт зносу основних 
засобів (Кз) 0,45 0,38 0,41 -0,04 +0,03 

Коефіцієнт зносу активної 
частини основних засобів (Кзач) 

1,2 1,18 1,29 +0,09 +0,11 

Коефіцієнт придатності 
основних засобів (Кп) 0,55 0,62 0,59 +0,04 -0,03 

Коефіцієнт придатності 
активної частини основних 
засобів (Кпач) 

-0,8 -0,82 -0,72 +0,08 +0,10 

Коефіцієнт надходження 
основних засобів (Кн) 0,06 0,27 0,11 +0,05 -0,16 

Коефіцієнт вибуття основних 
засобів (Кв) 0,0002 0 0,007 +0,0068 +0,007 

Коефіцієнт приросту основних 
засобів (Кпроз) 

0,06 0,27 0,10 +0,04 -0,17 

 
Показники стану та руху основних засобів призначено для оцінки 

коефіцієнтів та становища придатності в їх використанні та приросту. 

Коефіцієнт зносу основних засобів призначено для характеристики ступеню їх 

зносу. В результаті проведення аналізу зносу основних засобів, вони дають 

значення, щодо стабільності, різких перепадів немає, а це означає стабільний 

характер зносу або списання засобів.[1] Коефіцієнт зносу активної частини 

основних засобів складає 1,29. Тобто, обладнання для виробництва зношується 

поступово відповідно стандартам. Коефіцієнт придатності призначено для 

аналізу частини основних засобів, що може бути придатна до експлуатації в 

процесі виконання виробничої діяльності.[5] Коефіцієнт за три роки збільшився 

та склав у 2019 році 0,59. Коефіцієнт придатності активної частини основних 

засобів складає -0,72, це означає, що підприємство використовує активну 

частину не в повному обсязі. Коефіцієнт надходження основних засобів дає 
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можливість проаналізувати ступінь придбання основних засобів для 

використання в діяльності. Чим вищий показник, тим більше використовується 

основних засобів в виробництві.[2] Коефіцієнт вибуття основних засобів 

характеризує процес вилучення із майна основних засобів в процесі списання 

або повного зношення. Коефіцієнт приросту надає можливість оцінити 

збільшення вартості основних засобів у досліджуваному періоді та оцінити стан 

його на ринку. 
Таблиця 5. Формули до розрахунків загальнюючих показників ефективності 

використання основних засобів 

Показник Формула для розрахунку 

1.Чистий дохід від реалізації, тис.грн. 
(ЧДр) 

ЧДр = ф.2, р.2000 

2.Чистий прибуток(збиток) до 
оподаткування, тис.грн. (ЧПоп) 

ЧПоп = ф.2, р.2290 

3.Середньорічна вартість основних 
засобів, тис.грн. (Сер.в.оз) 

Сер.в.оз =  

4.Середньооблікова чисельність 
робітників, чол. (Серчис.р.) 

Серчис.р. = ф. 6-ПВ 

5.Фондовіддача, грн (ФВ) ФВ =  

6.Рентабельність(збитковість) 
основних засобів, % (ФР) 

ФР =  

7.Продуктивність праці, тис.грн./чол. 
(Продпр) 

Продпр =  

8.Рівень ефективності використання 
основних засобів при здійсненні 
трудової діяльності, % (ФТ) 

ФТ =  

9.Перший інтегральний показник 
ефективності використання основних 
засобів, грн. (Інтерпер.ефект) 

Інтерпер.ефект =  

10.Другий інтегральний показник 
ефективності використання основних 
засобів, грн.(Інтердруг.ефект) 

Інтердруг.ефект =  
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За поданими формулами та формою 1 «Баланс підприємства» та формою 

2 «Звіт про фінансові результати» робимо аналіз показників рентабельності, 

фондовіддачі та інтегральних показників. 
Таблиця 6. Розрахунок узагальнюючих показників ефективності використання 

основних засобів 

Показник 2017р. 2018р. 2019р 
2019р. (+,-) до 

2017р. 2018р. 
1.Чистий дохід від реалізації, 
тис.грн.  33722 39239 47625 +13903 +8386 

2.Чистий прибуток(збиток) до 
оподаткування, тис.грн.  4049 6949 4817 +765 -2132 

3.Середньорічна вартість 
основних засобів, тис.грн.  8778 11369 13589 +4811 +2220 

4.Середньооблікова чисельність 
робітників, чол. 83 71 77 -6 +6 

5.Фондовіддача, грн. 3,84 3,45 3,51 -0,33 +0,06 
6.Рентабельність(збитковість) 
основних засобів, % 46,13 61,12 35,45 -10,68 -25,67 

7.Продуктивність праці, 
тис.грн./чол.  406,29 552,66 618,51 +212,22 +65,85 

8.Рівень ефективності 
використання основних засобів 
при здійсненні трудової 
діяльності, %  

4,63 4,86 4,55 -0,08 -0,31 

9.Перший інтегральний показник 
ефективності використання 
основних засобів, грн. 

1,33 1,45 1,12 -0,21 -0,33 

10.Другий інтегральний показник 
ефективності використання 
основних засобів, грн. 

0,43 0,47 0,38 -0,05 -0,09 

 
Показники ефективності використання основних засобів є показниками 

функціонування підприємства. Фондовіддачі надає можливість аналізувати 

обсяг виробленої підприємством продукції у вартісних вимірниках. Під 

рентабельністю визначається показник ефективності та активності 

використання основних фондів підприємства. Продуктивність праці дає 

можливість проаналізувати змогу оцінити підвищення ефективності 

виробництва. Рівень ефективності використання основних засобів надає 
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можливість оцінити ступень використання основних засобів, а саме обладнання 

в процесі діяльності підприємства. В показниках визначили два інтегральних 

показника ефективності використання основних засобів, які в відносно мають 

позитивний результат, але в процесі використання зменшуються.[1] 

Відповідно до висновків проведення аналізу по даним ТОВ «Світанок» 

можна зробити актуальну складову, щодо збільшення обсягів виробництва, 

збільшення земельних ділянок для розширення циклу виконання планів 

підприємства, отримання вищого прибутку, позитивного результату від 

діяльності та збільшення показників надходження основних засобів в 

виробничу діяльність. 
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Честность и неподкупность государственных служащих, а особенно 

сотрудников правоохранытельных органов государств, являются очень 

важными факторами здорового функционирования государств. Проблема 

встала не сегодня и не вчера. Во всем мире тратятся огромные денежные 

средства на создание подразделений, защишающих этих служащих и 

сотрудников втом числе и от коррупции. [1] 

Подчинённая непосредственно министру внутренных дел Венгрии 

Национальная Служба Охраны Венгрии была основана с законом XXXIV. 1994-

го "О полиции". [2] 

Организация с будапештской дислокацией и с национальной 

юрисдикцией решает свои задачи по обеспечению безопасности личного 

состава правоохранительных и административных органов государства. 

Полицейский орган сособыми полномочиями, имеет специальную юрисдикцию 
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в проведении проверок по предупреждению и выявлениию преступлений 

внутри вышеуказанных государтственных организаций. Он исключительно 

уполномочен в контролировании безупречности образа жизни, и в 

обследовании надёжности лиц которые служат, работают в этих органах. 

Служба выполняя свою охраняющую функцию личного состава в назначенных 

ему законом учреждениях государственной власти, организует защиту и 

участие в обеспечении безопасности сотрудников, гражданских служащих, если 

против них из за выполнения своих служебных обязанностей совершают, или 

попытаются совершать преступление. Это защита распространяется и на их 

непосредственных близких. Обследовании надёжности один из главных и 

самых эффективных средств Службы против коррупции. [3] 

Правоохранительная система является частью государственного 

управления, типом (подсистемой) системы общественной безопасности. Её 

общественное предназначение – наделенная монополией на законное 

физическое насилие – предотвращение, устранение или снижение опасностей, 

связанных с незаконным поведением человека,а также подготовка уголовного 

правосудия, восстановление нарушенного правопорядка, в интересах охраны 

общественной безопасности, общественного порядка, национальной 

безопасности и государственной границы. Составляющие части 

правоохранительной системы Венгрии: полиция с общими 

правоохранительными полномочиями;полиции с особыми 

полномочиями;гражданские службы национальной безопасности; таможенная 

служба; служба исполнения наказаний; орган гражданской обороны и 

ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. [4]  
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Главныe управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции в структуре Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

В МВД России из девяты главных управленыий имеются две, в 

обязательствах которых прямо указаны антикоррупционные задачи. Эти  

Главное управление собственной безопасности и Главное управление 

экономической безопасности и противодействия коррупции. Первое из этих 

тоже подчиняется непосредственно министру внутренных дел России, и имеет 

очень похожие задачи, функции и полномочия Национальной Службы Охраны 

Венгрии. Это главное управление обеспечивает и осуществляет в пределах 

компетенции функции министерства по выработке реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сферах обеспечения 

собственной безопасности, противодействия коррупции в системе МВД России, 

государственной защиты сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, федеральных государственных гражданских служащих и их 

близких. Кроме этих выполняет функции головного подразделения в системе 

Министерства в сферах обеспечения собственной безопасности, и 

противодействия коррупции. Основными задачами Главного управления в том 

числе являются: Разработка и реализация мер обеспечения собственной 

безопасности в системе МВД России, предотвращение проникновения в 

подразделения, находящиеся в оперативном обслуживании, лиц, преследующих 

противоправные цели. Организация государственной защиты и участие в 

обеспечении безопасности сотрудников, гражданских служащих и их близких. 

Профилактика в пределах компетенции правонарушений сотрудников, 

гражданских служащих и работников системы МВД России, выявление и 

устранение условий, способствующих их совершению. Осуществление 

ведомственного контроля за деятельностью органов, организаций и 

подразделений системы МВД России по вопросам соблюдения сотрудниками, 



Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку  
економічної науки і практики 
Економічна безпека держави www.openscilab.org 

© Deák József, Jakab-Szalanics Kitti 
84 

гражданскими служащими и работниками системы МВД России законности, а 

также установленных ограничений и запретов. [5] 

А сейчас пордобнее об органе экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Этот Главное управление, подразделение полиции, являющееся 

самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающее и 

осуществляющее в пределах своей компетенции функции Министерства по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обеспечения экономической безопасности и 

противодействия коррупции в части, касающейся выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений. Главное управление выполняет 

функции головного подразделения Министерства по обеспечению 

экономической безопасности государства, противодействия преступлениям 

экономической и коррупционной направленности. Структура и штатное 

расписание Главного управления утверждаются Министром внутренних дел 

Российской Федерации по представлению заместителя Министра внутренних 

дел Российской Федерации, ответственного за деятельность Главного 

управления. Основными задачами Главного управления, в том числе являются: 

Организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия 

преступлений экономической и коррупционной направленности, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших. Определение приоритетных направлений по вопросам 

деятельности Главного управления. Координация по поручению курирующего 

заместителя Министра деятельности территориальных органов МВД России и 

подразделений центрального аппарата МВД России по вопросам деятельности 

Главного управления. Основнымы функциями и полномочиями Главного 

управления являются в том числе осуществление комплексного анализа 

эффективности мер, принимаемых территориальными органами МВД России, 
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их структурными подразделениями, по реализации основных направлений 

государственной политики, отнесенных к компетенции Главного управления. 

Определение приоритетных направлений совершенствования служебной 

деятельности территориальных органов МВД России, их структурных 

подразделений по вопросам, относящимся к компетенции Главного управления. 

Анализ и мониторинг оперативной обстановки в установленной сфере 

деятельности, разработка мер по оперативному реагированию на ее изменение, 

а также подготовка проектов стратегических решений по вопросам, 

отнесенным к компетенции Главного управления, на основе проводимого 

анализа прогнозов изменения оперативной обстановки. Участие в 

формировании федеральных целевых программ, в реализации которых 

принимает участие МВД России, а также разработка и участие в разработке 

государственных программ в сфере борьбы с преступностью экономической и 

коррупционной направленности. Участие в организации и проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов по 

вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления. Разработка 

проектов типовых положений о подразделениях экономической безопасности, а 

также участие в разработке типовых штатных расписаний указанных 

подразделений. Проведение совместно с подразделениями экономической 

безопасности оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экономической и 

коррупционной направленности. Разработка, организация и проведение в 

установленном порядке специальных операций и оперативно-

профилактических мероприятий по вопросам деятельности Главного 

управления. Организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении 

и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений экономической и 

коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными 

группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих 

транснациональный или межрегиональный характер либо вызывающих 
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большой общественный резонанс, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших в различных сферах 

экономики. Например в сферах нефтедобычи, ее переработки и 

транспортировки; добычи газа, газоконденсата, их переработки и 

транспортировки; добычи твердых ископаемых, их переработки и 

транспортировки; добычи химического сырья, его переработки и 

транспортировки; производства, генерирования, транспортировки и сбыта 

электроэнергии. В сферах сельского хозяйства, производства пищевых 

продуктов, рыболовства и рыбоводства; лесного хозяйства, обработки 

древесины; интеллектуальной собственности; фармацевтики; производства и 

оборота товаров народного потребления, подакцизных товаров и оказания 

услуг населению; строительства, жилищно-коммунального хозяйства и оборота 

земель; металлургического производства, государственных резервов и 

управления государственным имуществом в промышленности; производства 

всех видов оборудования; производства машин, транспортных средств; 

телекоммуникаций, связи и новых технологий; игорного бизнеса. В сферах 

финансового посредничества, страхования и рынка ценных бумаг, 

налогообложения, прав акционеров и собственников, банкротства. На объектах 

транспорта, в оборонно-промышленном комплексе, на особо важных и 

режимных объектах и в закрытых административно-территориальных 

образованиях. При финансировании целевых программ и национальных 

проектов, сопровождении крупнейших инвестиционных проектов, размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд; в бюджетной сфере и при 

ограничении конкуренции. Осуществление мероприятий по противодействию 

коррупции в выборных органах власти, федеральных органах исполнительной 

власти, в органах власти субъектов Российской Федерации, в сфере управления 

негосударственным сектором экономики, в госкорпорациях, внебюджетных 

фондах и общественных организациях с государственным участием, а также по 

противодействию преступным посягательствам на государственную и 
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муниципальную собственность. Противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, фальшивомонетничеству; пресечение 

каналов финансирования терроризма и экстремизма. Организация и 

осуществление борьбы с организованной преступностью экономической 

направленности. Выявление и пресечение деятельности транснациональных и 

межрегиональных организованных групп и преступных сообществ 

экономической направленности, в том числе преступных сообществ 

(преступных организаций), сформированных по этническому принципу, 

взаимодействие по данному направлению деятельности с территориальными 

органами МВД России. Организация и проведение исследований финансово-

хозяйственных документов и ревизий в целях выявления, пресечения и 

раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений экономической и 

коррупционной направленности, в том числе совершенных организованными 

группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих 

транснациональный или межрегиональный характер либо вызывающих 

большой общественный резонанс. Принятие в пределах своей компетенции мер 

по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений экономической и коррупционной направленности. Анализ 

эффективности мер, принимаемых органами внутренних дел по вопросам 

деятельности Главного управления, оценка результативности деятельности 

подразделений экономической безопасности. Выявление, обобщение и 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта по 

противодействию преступности экономической и коррупционной 

направленности, а также перспективных форм и методов наиболее 

эффективного применения сил и средств полиции в установленной области 

деятельности. Осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по 

защите государственной тайны и конфиденциальной информации. Главное 

управление для осуществления своих задач и функций имеет право например 

вносить предложения курирующему заместителю Министра о постановке на 
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особый контроль подразделений экономической безопасности, имеющих 

низкие результаты деятельности, а также о привлечении к дисциплинарной 

ответственности их руководителей. [6] 

Aнтикоррупционная деятельность Национальной Службы Охраны 

Венгрии так же очень похожа на функции и задачи в этой области русских 

вышеуказанных Главных Управлений системы МВД России. Противодействие 

коррупции, разработка и реализация мер по вопросам деятельности Службы. 

Предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, планируемых к 

совершению, совершенных либо совершаемых сотрудниками, гражданскими 

служащими и работниками, личного состава правоохранительных и 

административных органов государства, а также выявление их коррупционных 

связей. 

В Венгрии антикоррупционная деятельность Службы с первого марта 

2021-го года распространяется даже и на медицинский персонал 

государственных больниц на врачей и медсестр. [7] 

В среди основных задач Национальной Службы Охраны Венгрии, 

антикоррупционная деятельность организации был включен с 1-го октября 

2014-го года, в рамках проекта "KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001". 

Совместный проект Социального Фонда Евросоюза и Венгерского 

Правительства назывался:"Наращивание потенциала и повышение 

осведомленности с целью обнаружения и предотвращения более высокой доли 

случаев коррупции". [8] 

В этом проекте принимали участие втом числе МВД Венгрии и 

Hациональный университет общественной слуҗбы Венгрии. МВД получил в 

свои обязанности координацию государственных задач, связанных с 

антикоррупционной деятельностью правительства. Эту задачу решает 

министерство с помощью Национальной Службы Охраны Венгрии. [9] 

После появления в структуре организации Департамента по 

предотвращению коррупции, он стал самым большим. Департамент ныне  



Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку  
економічної науки і практики 

www.openscilab.org  Економічна безпека держави 

© Deák József, Jakab-Szalanics Kitti   
89 

означает связь Службы с гражданской сферой. При планировании, и 

организации своей работы Служба использует и последные, самые свежие 

резултаты научных публикаций по этой теме, например научных трудов 

издаваемых Hациональным университетом общественной слуҗбы в Венгрии. 

[10] 
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Фондовий ринок України почав формуватися після отримання 

незалежності країни, тому він ще є досить молодим і має достатньо своїх  

недоліків і проблем. У порівнянні зі світовими фондовими ринками, він є 

слаборозвиненим, але здійснення необхідних заходів та дій може суттєво 

вплинути на його подальший розвиток. Дослідження сучасних тенденцій і 

виявлення проблем функціонування фондового ринку України є своєчасним й 

актуальним питанням на сьогодні, особливо під час пандемії COVID-19, яка 

дуже вплинула на стан як української, так і всесвітньої економіки. 

Основними засадами функціонування фондової біржі є: 1) створення умов 

щодо конкурентного ціноутворення на різні фінансові інструменти шляхом 

зосередження попиту та пропозицій на їх купівлюпродаж; 2) підтримання 

цілісності та стабільності ринку цінних паперів; 3)  забезпечення прозорості 

ринку цінних паперів через оприлюднення інформації, що характеризує 

кон’юнктуру ринку; 4) забезпечення інформування учасників біржових торгів 

та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів; 5) застосування 

ефективних технологій укладання біржових угод та виконання біржових 
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контрактів, що відповідають міжнародним стандартам; 6) забезпечення 

функціонування фондової біржі на постійно діючій основі [8]. 

Основними функціями фондової біржі, згідно із законодавством, є: 

встановлення правил проведення біржових торгів цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами; організація та проведення регулярних біржових 

торгів; організаційне, технологічне та технічне забезпечення проведення 

біржових торгів; ведення переліку учасників торгів, фіксація поданих заявок, 

укладених біржових угод та контроль за виконанням біржових контрактів; 

установлення процедур лістингу та делістинг, допуску до торгівлі на фондовій 

біржі [7]. 

Для вивчення сутності фондового ринку треба назвати основні фондові 

біржі світу (див. рис. 1.)[1]. 

Рис.1. Рейтинг світових бірж по капіталізації 2020 р. 

На сьогоднішній день Україна посідає 120 місце з розвитку фінансового 

ринку серед 125 країн. Голова Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв запевняє, що, підписавши 
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Європейську асоціацію, держава отримала шанс і на сьогодні має чіткий вектор 

розвитку і наближення фінансового права до ЄС [2]. 

Кількість акцій, що котируються на біржі, відображає рівень розвитку 

фондового ринку в економічній системі держави, кількість іноземних цінних 

паперів, що пройшли лістинг на фондовій біржі, показує ступінь 

інтернаціоналізації національного фондового ринку. Оборот торгівлі акціями 

відображає ступінь ліквідності акцій на фондовій біржі, тобто на скільки 

швидко інвестор може продати акції без істотної втрати у їх вартості [6]. 

За результатами торгів на організованому ринку протягом січня-

листопада 2020 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами склав 

282,56 млрд грн. У порівнянні з минулим 2019 роком, обсяг збільшився на 0.7% 

(січень-листопад 2019 року – 280,6  млрд грн). 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-листопаді 

2020 року, становив 99,7 млрд грн, що більше на 2,6 млрд грн порівняно з 

відповідним періодом 2019 року (97,1 млрд грн). 

Протягом січня-листопада 2020 року Комісією зареєстровано 62 випуски 

акцій на суму майже 29 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року 

обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 33,7 млрд грн. 

Юридичними особами, які здійснюють випуск цінних паперів в нашій 

країні, є уряд, державні підприємства, що перетворилися на акціонерні 

товариства, комерційні банки, акціонерні товариства, комерційні структури, 

органи місцевого самоврядування. 

На біржовому ринку протягом січня-листопада 2020 року спостерігалася 

консолідація торгівлі цінними паперами на двох фондових біржах 

«Перспектива» та «ПФТС», що становило 99,58% вартості біржових контрактів 

(таблиця 1) [6]. 
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Таблиця 1. Обсяг біржових контрактів на організаторах торгівлі з розподілом за видом 

фінансового інструменту (у розрізі організаторів торгівлі) протягом січня-листопада 2020 

року, млн грн 

 УБ ПФТС УМВБ ПЕРСПЕКТИВА Усього 
Акція 154 400 0 0 553,66 
Акція іноземного емітента 6,35 0,2 0 0 6,55 
Акція КІФ 0 3,69 0 0 3,69 
Державний дериватив 0 0 0 2,82 2,82 
Інвестиційний сертифікат 7,07 43,4 0 0 50,47 
Облігація внутрішніх 
державних позик 834,4 110668,25 0 165475,9 276978,58 

Облігація внутрішніх 
місцевих позик 0 2670,07 0 394,83 3064,9 

Облігація зовнішніх 
державних позик 117 798 0 62,2 978 

Облігація іноземного 
емітента 5,84 19,13 0 0 24,96 

Облігація іноземної 
держави 0 4,09 0 0 4,09 

Облігація підприємства 32,95 752,3 0 34,08 819,4 
Опціонний сертифікат 0 0 0 59,82 59,82 
Ф’ючерсний контракт 8,78 0 5,52 0 14,3 
Загальний підсумок 1166,53 115358,98 5,52 166029,69 282560,73 

 

Рис.2. Графік зміни цін українських індексних акцій на Українській біржі з початку 2020 
року [4] 
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У результаті аналізу сучасного стану української біржі ми можемо 

зробити позитивний прогноз для подальшого її розвитку. Оскільки українська 

біржа є новою і ще малорозвиненою, звісно вона не є в топі найпопулярніших. 

Але має великий потенціал до розвитку.  

Сучасний стан фондового ринку України доводить, що Україна готова 

продати українським та іноземним інвесторам пакети акцій доволі цікавих 

компаній. При активній участі населення в обороті інвестиційного капіталу 

дасть змогу розвитку фондового ринку та економіки загалом, в такому випадку 

компанії отримають депоновані кошти та зможуть розвиватись, тим самим 

зміцнюючи національну економіку[6]. 

А інший прогноз – негативний. Оскільки зараз час пандемії і в світі панує 

велика економічна криза, яка торкнулася бірж. Ми маємо негативні прогнози, 

спираючись на економічну циклічність. Розберемо це поняття і ймовірні 

наслідки, які нам прогнозують експерти. 

Циклічні коливання в економіці – це багатофакторний процес, у якому 

поєднується дія різноманітних механізмів, що генерують і поширюють циклічні 

імпульси. 
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Таблиця 2. Три великі кризи з III до XVIII сторіччя[5] 

 Криза ІІІ сторіччя Криза ХІV сторіччя Криза XVIII сторіччя 

Тр
ив

ал
іс

ть
 

З моменту загибелі 
імператора 
Олександра Севера в 
235 році і до моменту 
проголошення 
імператором 
Діоклетіана в 284 
році. 

З 1315 року, коли 
мешканців останнього 
Середньовіччя накрило 
перше великомасштабне 
лихо – Великий голод. 
Економічне положення 
почало покращуватись 
тільки в XV сторіччі. 

Мав дві гострі фази в першій 
половині 1770-х і в 1780-х 
роках. 
Загальна тривалість 20-25 
років. 

П
ри

чи
ни

 Постійна зміна 
імператорів, численні 
і невдалі війни, котрі 
призвели до зросту цін 
на рабів. 

Великий голод, епідемія 
чуми і Сторічна війна, які 
скоротили кількість робочої 
сили. 

Економіка розвинених країн 
орієнтувалася на зовнішні 
ринки і базувалася на 
мануфактурному 
виробництві, яке легко 
копіювалося іншими. Коли 
заробітки робочих і вартість 
сировини виросли, виросла і 
вартість  продукції. Менш 
розвинені країни вирішили 
самостійно виготовляти 
аналоги і лідерам не було 
куди збувати товари. 

П
ро

яв
 

Скорочення кількості 
робочої сили, 
опустошення посівних 
площ, розорення 
ремісників, 
скорочення кількості і 
погіршення якості 
продукції, спад 
торгівлі. 

Зменшення прибутку 
феодалів, які намагалися 
відновити їх шляхом 
збільшення поборів, 
повинності і орендної 
плати, пограбувань та воїн. 
Також були зафіксовані 
банкротства банків. 

У розвинутих країнах 
експорт товарів, імпорт 
сировини і продовольства, 
скорочувалися заробітки 
робочих. Безробіття ставало 
хронічним, частими були 
повстання і страйки. 
Видавались кредити під 
низькі процентні ставки. 
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Н
ас

лі
дк

и 

Клас рабовласників 
став класом, котрий 
експлуатує вільного 
робітника, самостійно 
ведучого 
господарство. 

Криза посприяла 
промислово-торговому 
розвитку Європи, 
пришвидшив впровадження 
нових технологій і 
суспільних правил, 
пробудив до створення 
професійних і 
дисциплінованих найомних 
військ. Він перетворив 
Західну Європу в серцевину 
розширючоїся глобальної 
економіки. 

Криза посприяла 
промислово-торговому 
розвитку Європи, 
пришвидшив впровадження 
нових технологій і 
суспільних правил, пробудив 
до створення професійних і 
дисциплінованих найомних 
військ. Він перетворив 
Західну Європу в серцевину 
розширючоїся глобальної 
економіки. 

  

Відповідно до даних щодо минулих великих криз, які зазначені у таблиці 

2, можна зробити висновки на основні цикли історії економіки.  Невдовзі нам 

треба чекати нової великої кризи, так як є для неї зараз всі належні умови. 

У результаті введення карантинних обмежень у зв’язку з COVID-19 

знизились постачання в бюджет надходжень і зросли витрати. А плановий 

дефіцит державного бюджету виріс більш, ніж у 3 рази. Також можемо 

спостерігати явні прояви інфляції, а отже гарних прогнозів нам чекати не варто.  

Багато експертів прогнозують різні варіанти росту курсу гривні. Деякі 

прогнозують ріст у 0,5, а деякі навіть у 2 рази, ніж є він зараз.  

Причини, які впливають на розвиток нової фінансової кризиː велика 

заборгованість країни; девальвація гривні; показники покупок за кордоном 

перевищують показники продажів, тобто дефіцит торгового балансу; 

карантинні вимоги через COVID-19. Вони збільшують кількість безробітних, а 

також кількість мігрантів; ймовірна «втеча» фінансового капіталу [5]. 

Отже, біржовий ринок України – є ще молодою та  перспективною 

платформою для розвитку українського інвестиційного капіталу. На жаль, 

сьогодні стан біржової торгівлі не відображає всього потенціалу її 

можливостей. Під час чергової економічної кризи українська біржа тримається 

на плаву та продовжує функціонувати далі. Ми також можемо зробити і погані 
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прогнози для неї, але її майбутнє залежить від багатьох факторів (політики, 

активній участі населення в обороті інвестиційного капіталу і т.д.). Розвиток 

ліквідного біржового ринку забезпечить притік інвестиційного капіталу для 

українських компаній, тим самим забезпечить підвищення рівня економічного 

сектору України. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 УДК 338.242. 
Крил ова Ю.І.  

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Крилова Юлія Ігорівна 

магістрантка спеціальності «Економіка» факультету Економіки та менеджменту 

Поліського національного університету (м.Житомир) 

Аналіз та узагальнення наявної методології, запропонованої в науковій 

економічній літературі для оцінювання економічної безпеки, дають змогу 

виокремити такі методологічні засади наявної системи наукових знань. Серед 

методів оцінювання економічної безпеки найчастіше застосовуються:– 

статичний метод, заснований на оцінюванні стану економічної безпеки, 

корпоративних ресурсів, умов діяльності, ризиків авіакомпанії, а також їх 

відхилення  від нормативних  значень  або  їх співвідношення;–  динамічний 

метод  оцінювання  тенденцій зміни показників економічної безпеки діяльності 

авіакомпанії. Оцінювання  економічної  безпеки  найчастіше здійснюється на 

основі оцінювання ресурсів підприємства, підсистем економічної безпеки, 

структурних підрозділів підприємства.  

Дослідженням проблеми діагностики рівня економічної безпеки 

підприємства займалися такі вчені, як Л. Артеменко,В.Вахлакова, І. Воловельсь

ка, В. Геєць, М. Денисенко, В. Дикань, І. Доценко, О. Дребот, О. Дьяченко, 

Г. Єфімова, Т. Зубко, С. Ілляшенко, Т. Клебанова, Д. та ін. 
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Методами отримання  емпіричних  даних  для аналізу економічної  

безпеки є  статистичні, експертні, баловий, метод рангів. За  концептуальним 

підходом до  оцінювання стану  економічної  безпеки  можна  виокремити такі 

два підходи: 

– діагностування входів в економічну систему підприємства (оцінювання 

зовнішніх та внутрішніх ризиків для діяльності підприємства) (ризико-

орієнтований підхід); 

–  оцінювання та ретроспективний аналіз результатів діяльності  

попередніх періодів, які формують стартові позиції безпечності  

функціонування та розвитку підприємства в майбутніх періодах 

(результативний підхід). 

Різними є погляди науковців на кількісний вимір стану економічної 

безпеки. Поширеними є погляди науковців на оцінювання стану економічної 

безпеки на основі оцінювання прибутку підприємства [1, с.  67–69].   

Позиція авторів ґрунтується на твердженні про те, що прибуток є 

індикатором стійкої безпечної діяльності в минулому, джерелом розвитку в 

майбутньому та ймовірним резервом покриття збитків від настання ризиків 

діяльності [2.] 

Підтримуючи позицію зазначених авторів в тому, що важливим є 

врахування рівня прибутковості, оскільки прибуток є однією з основних цілей 

функціонування суб’єкта господарювання, доповнимо, що прибутковість у 

системі показників оцінювання критеріїв економічної безпеки (розвитку, 

стійкості, стабільності) є показником оцінювання  рівня досяжності  

стабільності як  критерію економічної  безпеки  підприємства.  

Окрім того, варто наголосити на тому, що економічна безпека 

підприємства як організаційна підсистема підприємства реалізує свої функції 

завдяки сукупності ресурсів, які вона використовує, а саме завдяки поєднанню 

технічних, інформаційних, матеріальних ресурсів та компетенцій персоналу 

підприємства, утримання та взаємодія яких вимагає відповідних джерел 
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покриття інвестиційних та поточних витрат на  забезпечення потреб  

економічної  безпеки.  

 В ланцюгу  цих потреб прибуток є потенційним джерелом задоволення 

потреби їх фінансування Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко [1] 

розглядають прибуток як джерело простого відтворення капіталу підприємства, 

яке, за мето-дичним підходом автора, є умовою стану економічної безпеки Н.Н. 

Пойда-Носик [ 3] вважає, що показником оцінювання рівня економічної 

безпеки є ринкова вартість підприємства. Ринкову вартість підприємства в 

системі показників оцінювання  діяльності підприємства більшість авторів 

навчальної літератури відносить до показників оцінювання ефективності 

діяльності підприємства. Однак з урахуванням різних підходів до визначення 

ринкової вартості підприємства (майновий, прибутковий, витратний, 

порівняльний) ціна ринкового попиту на підприємство не завжди прямо 

пропорційно корелює з прибутковістю його діяльності, оскільки на ціну акцій 

підприємства впливає сукупність факторів макро й мезовпливу, особливо стану 

інвестиційної привабливості країни базування підприємства, перспектив 

розвитку галузі діяльності підприємства, стану конкуренції у вибраній галузі 

діяльності, психології покупців акцій підприємства тощо[4]. 

 З урахуванням сукупності висловлених обумовлень можна стверджувати, 

що показник ринкової вартості підприємства є відображенням економічних 

інтересів усіх зацікавлених осіб підприємства, а саме: власників, для яких 

ринкова вартість підприємства є довго-строковою  метою  діяльності 

підприємства, відповідно, всі стратегічні та поточні управлінські рішення 

спрямовуватимуться на  забезпечення  її зростання,  зокрема,  через 

формування системи економічної безпеки, цільове  призначення  якої полягає в 

умовах безпечної діяльності для зростання ринкової вартості підприємства. 

Прихильник функціонального підходу до оцінювання  економічної  

безпеки С.М. Ілляшенко [5, 12–19.] дотримується позиції щодо визначення 

рівня економічної безпеки на основі розрахунку інтегрального показника, 
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методика розрахунку якого є усталеною  й  складається  із  сукупності  таких 

укрупнених етапів: 

1)  виокремлення  функціональних  підсистем підприємства; 

2) формування системи показників економічної безпеки для кожної 

функціональної підсистеми  підприємства  (показників  розвитку, стійкості, 

стабільності, ефективності); 

3)встановлення  нормативних  значень  для сформованої вибірки показників 

(максимальних, мінімальних, рекомендованих, середньогалузевих тощо); 

4)  нормування  фактичних  значень  показників відповідно до характеру 

їхнього впливу на стан економічної безпеки (стимулятори, дестимулятори); 

5)  визначення вагових коефіцієнтів одиничних показників у кожній підсистемі 

економічної без-пеки на основі методу експертного опитування; 

6) розрахунок  одиничних  зважених  показників у кожній підсистемі; 

7) розрахунок  групового  індексу  кожної  під-системи економічної безпеки; 

8)  експертне  оцінювання  (ранжування)  вагових коефіцієнтів групових 

індексів; 

9)розрахунок інтегрального індексу економічної безпеки О.С. Іванілов [6] 

запропонував методику оцінювання ефективності функціонування  системи 

економічної безпеки на основі розрахунку співвідношення різниці відверненої 

та заподіяної шкоди, поділеної на витрати на вжиття заходу.  

Таке співвідношення є універсальним інструментарієм аналізу 

ефективності витрат на формування економічної безпеки, оскільки дає змогу 

оцінювати ефективність економічної безпеки на різних рівнях системи 

економічної безпеки, а саме на рівні окремих структурних підрозділів 

підприємства, на рівні відділу економічної безпеки та рівні підприємства 

загалом. В.Ю. Халіна О.В. Ілляшенко [7.] критерієм економічної безпеки 

підприємства вважають формування можливостей розвитку, відповідно, 

оцінювання економічної безпеки пропонують здійснювати за допомогою 

оцінювання  темпів зміни відповідних показників.  
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Розмаїття методичних підходів до оцінювання економічної безпеки 

обумовлено науковим різноманіттям позицій щодо  кількісного визначення 

межі безпеки економічної діяльності підприємства. Так,  В.П. Пономарьов  

[7]пов’язує межу економічної безпеки з достатністю власних ресурсів  

підприємства  для  забезпечення  потреб простого  відтворення  з  урахуванням  

постійних тенденцій інфляції засобів праці. При цьому джерелами простого 

відтворення є амортизаційні від-рахування  та прибуток  підприємства.  

Потреби простого  відтворення  формуються  з  вартості заміщення основних 

засобів підприємства, скоригованих на темп інфляції засобів праці. На основі 

співвідношення  суми  необхідного  прибутку для забезпечення  потреб  

простого відтворення  та фактично отриманого прибутку підприємства автор 

пропонує визначати економічну  безпеку підприємства. [4.] 

В.Ю. Халіна та  Т.Л. Зубко  пропонують розраховувати рівень  

економічної безпеки підпримства у  вигляді добутку  часткових  індикаторів 

складових частин економічної безпеки [8С. 69–76]. 

Для реалізації завдання прогнозування (моделювання)  рівня  економічної  

безпеки  науковці використовують широкий арсенал таких методів:–  методи  

економіко-математичного  прогнозування;–  імітаційне моделювання;–  метод 

нечіткої логіки [9]. 

Щодо використання методичного інструментарію для моделювання рівня 

економічної безпеки, то в науковій літературі існують різні погляди на 

можливості та доцільність  використання  складних  математичних  моделей  

для  прогнозування як рівня економічної безпеки, так і моделювання 

факторного впливу на його кількісне вираження. Така  позиція  обумовлена 

професійними компетенціями науковця, набутими в рамках відповідної галузі 

знань[4.]  

  Слід зауважити, що спеціалісти в галузі управління, не заперечуючи 

можливість використання складної математичної формалізації взаємозв’язків 

між показниками  економічної  безпеки  підприємства, вказують  на  
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неможливість  точної  математичної формалізації  економічної  логіки  та  

психології поведінки  суб’єктів  ринку  й  персоналу  підприємства [10]. 

Інша група науковців [10] наголошує на необхідності  застосування  

економіко-математичного моделювання для оцінювання рівня економічної 

безпеки, оскільки воно дає змогу виявляти фак-тори впливу на рівень 

економічної безпеки, моделювати сценарії поведінки рівня економічної безпеки 

за заданого впливу факторів. 

Враховуючи вищезазначене, на основі короткого огляду наявної 

методології оцінювання економічної безпеки слід зауважити таке: 

– вибраний методичний підхід до оцінювання повинен відповідати меті, 

яка формується відповідно до поставлених задач управління економічною 

безпекою; 

– вибраний метод оцінювання реалізує задачу, а не мету оцінювання;–  

наявність  функціональних  відмінностей  у системі управління економічною 

безпекою та різної природи ризиків для діяльності підприємств вимагає 

застосування сукупності економічних та математичних методів дослідження;–  

принцип адекватності реалізується через відповідність методу об’єкту 

оцінювання; 

–  принцип  комплексності  оцінювання  формується за умови 

застосування методичного інструментарію, який був би заснований на 

оцінюванні як усіх функціональних підсистем економічної безпеки, так і всіх 

рівнів управління економічною безпекою; 

–  принцип  узгодженості  під  час  оцінювання економічної безпеки 

формується на засадах виявлення всіх видів залежностей між підсистемами 

економічної безпеки; 

–  оцінювання економічної безпеки  базується на  сукупності  методів  

ретроспективного,  теперішнього  та  прогнозованого  стану  економічної 

безпеки 
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Отже, порівняльний аналіз економічних, статистичних та математичних 

методів оцінювання, які використовуються в  системі управління економічною 

безпекою, дає змогу зробити висновок  про  допустиму можливість реалізації 

задач оцінювання, оскільки всі вони володіють сукупністю обумовлень, 

різняться мірою складності використання, неоднозначністю інтерпретації 

результатів 
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА ТА ОСВІТА 

Yuldasheva R.  

TEACHING OF FUTURE ECONOMISTS «BUSINESS ENGLISH» 

 

Yuldasheva R.,  

Tashkent State University Of Economics, Uzbekistan 

 

The rapid development of international cooperation in our country is the main 

reason for the increased interest in learning English for business communication. 

According to its content, "Business English" is a business course closely related to 

Economics. It is based on the real life cycle of production activity, in the center of 

which is a person with all his problems: economic, organizational, financial, legal, 

social, psychological, as well as personal. The list of problems depends on both the 

stage and the turn of the cycle. Questions that arise in the process of such activity of 

the student require certain decisions to be made, involve him in various spheres of 

communication. It is at this stage that the language appears as an intermediary in 

solving all the problems that arise. In the light of the integrative trends of modern 

humanities, the focus of learning is the student with his decision-making problems, 

and not the language with its phonetic, lexical, and grammatical structure. This 

specific nature of the course determines its relevance. There are two goals here: 1) 

introducing students to the latest achievements in the field of economics, finance, 

trade, services, tax, and trends in the development of market relations; however, this 

is not the main goal; 2) the main goal is to learn English in the field of special 

communication of the student to become a full-fledged participant in international 

business relations. 

During the classes in the core subjects, students of Economics receive the 

basics of knowledge that they will need in their future professional activities. The 
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course in Business English, or rather the creative tasks offered at the end of each 

thematic section, is aimed at applying the theoretical knowledge of students in 

practice and as well as in the learning process. For example, using the knowledge and 

skills that they have gained in classes in economics, marketing, rhetoric, psychology, 

and other disciplines, third-year students specializing in international economics in 

the framework of the topics they study in English classes named Brands and 

Advertising, prepare presentations of Uzbek or foreign brands and products. Together 

in groups, students choose brands, products, or services that they will promote on the 

market, think through and discuss the concept of an advertising campaign, its features 

depending on the target audience; the most appropriate form, auxiliary visual, and 

other means of presentation use various means of attracting a potential customer to 

the advertised products or services. Along with choosing the most optimal form and 

strategy of presentation, tactics of behavior, methods of establishing and maintaining 

contact with the audience, etc. In English classes, special attention is paid to the 

linguistic features of advertising texts — grammatical, lexical, stylistic in Uzbek, 

Russian and English. During the work on the presentation, various types of speech 

activity of students in a foreign language are activated, work is underway on the 

lexical stock on the topic, the implementation of various grammatical structures in the 

preparation of oral and written texts. The presentation is held in English, students 

themselves analyze the strengths and weaknesses of each fragment of their classmates 

and choose the winner based on the previously agreed criteria for evaluating the 

work. As already mentioned, students choose their advertising objects, but preference 

is given to the ability to promote local goods and services. In addition to the 

educational potential of the learning process, such types of work in the English lesson 

also have obvious educational and ideological approaches. 
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В умовах загострення конкурентної боротьби на товарних ринках 

особливо актуальними стають креативні маркетингові інструменти для 

привернення уваги покупців. Важливість таких інструментів зростає для 

товарів довготривалого споживання, посилюючи при цьому підходи до 

створення рекламного звернення та побудови ефективної рекламної кампанії. 

Застосування слогану є поширеним маркетинговим інструментом, який 

підкреслює суть рекламного макету і тому легко запам’ятовується споживачем.  

Проблеми використання рекламних слоганів вивчали: В.В. Добрянська, 

[1], М.М. Кузьменко [2], В.Є. Слушаєнко [3], Д.В. Яцюк [5], О.А. Дмітрієв, 

А.В. Літвінова,  А.Л. Солошенко, К.В. Шидо та інші. Не дивлячись на вагомість 

проведених досліджень та значну кількість праць у даному напрямку, роль 

слоганів у рекламних кампаніях вивчені недостатньо. Метою доповіді є 

розкриття ролі рекламних слоганів через вплив на обсяги  продажів у 

рекламних кампаніях автовиробників. Для досягнення поставленої мети до 

уваги взято рейтинг відомого українського журналу «Фокстрот Авто» [4], де 

представлено кращі і гірші слогани, що використовувалися автомобільними 

компаніями у рекламі протягом 2010-2018 років. Результати аналізу 

представлено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Роль слоганів у рекламних кампаніях автовиробників 
Найменування 

виробника та моделі 
автомобіля 

Слоган Характеристика та вплив рекламного слогану на 
обсяги продажу у рекламній кампанії 

2 3 4 
1. Audi, «Обганяє мрії» Слоган придумали рекламні компанії саме для  

модель авто –  
Audi R8 

 

 моделі авто Audi R8 у 2016 р.  
Він підкреслював інновації та нові технології, 

які були створені при проектуванні нового спорт-
кара та підкреслював новий потужний двигун. 
Рекламна кампанія у 2016 р. сприяла збільшенню 
продажів цієї марки на 60% порівняно із 2014 р. (у 
2015 р. автомобіль було знято з виробництва, адже 
проводилася робота над модифікацією моделі. 

2. Audi,  
модель авто –  

Audi Q7 
 

«Перевершити 
себе. Знову» 

Інженери Audi доопрацювали модель Q7, 
зробивши її більш легкою та економнішою у 
споживанні палива, ніж попередня версія. Тому 
рекламні фахівці цим слоганом хотіли підкреслити 
удосконалену модифікацію покоління 2010-2015 
років.  

У Європі ефекту від рекламної кампанії не 
було. Продажі авто у 2010 р. знизилися на 2% 
порівняно з 2009 р., а у динаміці за 2010-2015 рр. – 
11 %.  

У США ситуація відрізнялася: продажі авто у 
2010 р. зросли на 10% порівняно з 2009 р., а у 
динаміці за 2010-2015 рр. – зросли у 2,5рази.  

У Канаді: продажі авто у 2010 р. зросли на 9% 
порівняно з 2009 р., а у динаміці за 2010-2015 рр. – 
зросли на 43%.  

3. BMW,  
модель авто – BMW X6 

«BMW X6 – 
Потужне 
джерело 

натхнення» 
 

Слоган застосовувався на європейському 
ринку.  

У 2015 р. автомобіль було оснащено 
додатковими опціями, що підкреслювався 
слоганом.   У результаті ефективної рекламної 
кампанії у 2015 р. кількість продажів зросла у 2,9 
рази порівняно з 2014 р.  
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продовження таблиці 1 
1 2 3 

4. BMW,
модель авто – BMW 7 
серії (модель G11/G12) 

«Ми не 
передбачаємо 
майбутнє, ми 
створюємо 

його» 

Компанія BMW розробила масштабну 
рекламну кампанію міжнародного рівня, у якій 
слоганом було наголошено на тому, що німецька 
марка не думає про минуле, а створює майбутнє 
прямо зараз. Слоган застосовувався з 2015 р. 

На початку продажів нової моделі у 2015 р. 
ефективність рекламної кампанії була низькою, що 
позначилося на спаді продаж на 5% порівняно з 
2014 р. Проте у 2016 р. обсяги реалізації зросли на 
40%. 

5. Mercedes,
 модель –  Mercedes 

AMG C450 

«Такого ви ще 
не бачили» 

Рекламний слоган було використано до нового 
випуску моделі у 2015 р., яким передбачалося 
привернення уваги зацікавленості автолюбителів. 

Кількість продажів авто у 2015 р. зросла на 15% 
у США, у Європі – 27%, Китаї – 2,2 рази порівняно 
з 2014 р. 

6. Mercedes,
модель –  Mercedes 

Benz S-Class (W222) 

«Місія 
виконана» 

Рекламні фахівці цим слоганом у 2013 р. мали 
намір підкреслити, що за всю історію свого 
розвитку новий S-клас дійшов до крайньої точки 
інноваційного прогресу. Вдала рекламна кампанія 
та якість автомобіля сприяли збільшенню продажів 
у 2013 р. порівняно з 2012 р. на 13% у США та на 
20% у Європі. До появи наступної версії авто у 
2016 р., торгова марка Mercedes збільшила обсяг 
збуту на 60% у США та у 2,3 рази на  
європейському ринку. 

7. Volkswagen,
модель –

Volkswagen Jetta 7 

«Вже 
дорослий. Ще 

молодий» 

Не самий вдалий рекламний слоган у 2018 р. 
для популярного автомобіля. Рекламні фахівці 
намагалися сказати, що ця машина не тільки для 
молодих людей, а також і для тих, хто молодий 
серцем. Рекламна кампанії була провальною, а 
обсяги реалізації зросли  лише на 0,1% у 2018 р. 
порівняно з 2017 р. 

8. Volkswagen,
модель –

Volkswagen Passat В8 

«Інноваційно 
ваш» 

Слоган почав використовувався у рекламній 
кампанії у листопаді 2014 р. Ефект від продажів не 
змусив себе довго чекати і у 2015 р. вони зросли на 
13%. Ця модель авто досі популярна серед 
автолюбителів. 

9. Volkswagen,
модель –

Volkswagen Phaeton 

«Унікальний, 
як твір 

мистецтва» 

Цим слоганом у 2010 р. хотіли підкреслити 
розкішність автомобіля преміум-класу, хоча сам 
вислів був розкритикований на ринку реклами. 

Після 2016 р. авто цієї моделі більше не 
виготовлялося. Проблемою авто стало те, що ті, 
хто вважали за краще преміум-сегмент, не хотіли 
їздити на машині, виробник якого спеціалізується 
на випуску народних автомобілів, а рядовим 
власникам Volkswagen він просто виявився не по 
кишені.  

За межі заводу виїхало всього 90 000 машин 
протягом усього періоду його випуску. 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 

10. SsangYong Motor 
Company, 

 модель – Ssangyong 
Actyon 

 

«Робить твій 
світ 

яскравішим» 

Рекламний слоган кросовера Ssangyong Action 
у 2013 р. натякає нам на те, що при купівлі такого 
автомобіля, наше життя стане яскравішим. Але, на 
жаль, автовиробник не надав своїм споживачам 
широкий вибір кольорової палітри авто. Технічні 
характеристики авто також не можна вважати 
потужними. Тому на ринку реклами цей слоган 
вважається невдалим. 

Модель перестали збирати у 2018 р., проте саме 
завдяки цій марці компанія і досі перекриває 50% 
своїй продажів.  

Джерело: складено автором на основі [4] 

 

Рекламні слогани автомобілів є не тільки оригінальним девізом будь-якої 

рекламної кампанії, а й дозволяють підкреслити переваги нових моделей авто у 

порівнянні з попередніми модифікаціями. Німецький автовиробник «Audi», 

інтегруючи оригінальність та доречність слоганів у рекламі, отримує 

очікуваний маркетинговий ефект та, як наслідок – стабільне зростання обсягу 

продажів при появі нових моделей авто. Серед десяти проаналізованих 

рекламних слоганів чотири можна визнати невдалими. Рекламні кампанії з їх 

використанням були провальними, а обсяги збуту авто мали тенденції до спаду. 

До таки рекламних кампаній потрапити виробники наступних моделей 

автомобілів: BMW 7 серії (модель G11/G12), Volkswagen Jetta 7, Volkswagen 

Phaeton, Ssangyong Actyon. 

У проведених дослідженнях, визначення ролі слоганів через вплив на 

обсяги  продажів у рекламних кампаніях автовиробників, не враховано 

тривалість та частоту рекламних показів, що у перспективі подальших 

досліджень було б доцільно зробити.   
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